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  د ليكوال په هكله 
د نشه يي توكو د چاپيريال  ديويد مينسفيلد 

كاله په هغو هيوادونو كې  17هغه .  كار پوه دى
تېر كړي دي  چې نشه يي توكـي تـولـيـدوي او         

همدارنـګـه نـومـوړى       .  كوكنار پكې كرل كېږي
په افغانستـان كـې د كـلـيـوالـه مـعـيـشـت پـه                      
تګالرو كې د كوكنارو د رول پـه اړه د سـيـمـه           

كلونو څخه  11ييزې څيړنې په تنظيمولو كې له 
 .   زياته تجربه لري

كلونو راپديخوا د كليـوالـه    20د تېرو آدم پين 
معيشت د مسايلو په هـكلـه د هـيـمـلـيـيـن پـه                

چې د اسيا په بـراعـظـم كـې واقـع          ( غرونو كې  
هـغـه پـه بـريـتـانـيـه كـې د                  .  كار كړى دى   )  دي

ايست انګليا پوهنتون د پرمختيايي مطالـعـو   
له پوهنځي سره د څيړنيز همكار او همدارنګه 
په اپسله كې د سويسي پـوهـنـتـون د كـرهـنـې            
ســايــنــس لــه پــوهــنــځــي ســره د څــارونــكــي                 

 .   پروفيسور په توګه دنده ترسره كوي

 سريزه
 2009پـه    .  مياشت كې پېل كېـږي  پهپه افغانستان كې د كوكنارو د كر  موسم د نومبر 

كال كې د كوكنارو د كر د كميت په اړه وړاندوينه هم په همـدغـه مـيـاشـت كـې پـېـل               
د پخوانيو كلونو په څير، كله چې د نشه يي تـوكـو او جـرمـونـو پـروړانـدې د                .  كېږي

كـر پـه هـكلـه         د   د فبرورۍ په مياشت كې د كـوكـنـارو      )  UNODC( ملګرو ملتونو اداره 
خپله چټكه كلنۍ سروى خپروي، په دغه موسم كې د كرل شويو كوكنارو د جريبونـو  

چې د رسنيو رپوټـونـه بـه تـر پـوښـښ النـدې                 ،په اړه وړاندوينه به ورو ورو لوړه شي
دا .  راولي او باالخره به په راتلونكي موسم كې پاليسۍ يا كړنـالرې تـه بـڼـه وركـوي           

ټول هغه حقايق دي چې په كوكنارو د كرل شويو سيمو اندازه، د اوږد مهاله بدلون د   
تګالرې ارزونه نشي كوالى او همدارنګه دغه وړانـدويـنـه د بـدلـون د څـرنـګـوالـي                  

 . رامنځته كېدل يا له همدى كبله، ددغه بدلون دوام هم نه په ډاګه كوي

هغه ستونزې چې د نشـه يـي تـوكـو پـروړانـدې د                   
مبارزې د السته راوړنو د ارزونې سـره مـل دي پـه          
ځانګړې توګه د كرل شويو كوكنارو د جريبونـو پـه     
برخه كې، د كوكنارو د كر د المـل پـه تـېـره بـيـا د                 
برياليتوب يا پاتې راتلو په اړه د مغشوشتيـا سـره     

د كر په كچـه كـې زيـاتـوالـى د نشـه يـي                  .  تړلى دي
توكو پروړاندې هغه هڅو او كوښښـونـو تـه راجـع         
كېږي چې ددغه راز پاليسيو د ناكامـۍ پـه هـكلـه         
مسؤلى ګڼل كېږي، پداسى حال كـې چـې پـه ذكـر           
شوي كال كې د كـوكـنـارو پـه كـر كـې كـمـوالـى د                    

د بـيـلـګـې پـه تـوګـه، پـه                 .  برياليتوب په مـانـا دى    
شمال، شمال ختيځو او مركزي واليتونو كې د كر په كچه كې كمښت په لـومـړي سـر      

سربيـره پـردى،       1. كې د نشه يي توكو پروړاندې د مبارزې برياليو هڅو ته منسوبېږي
په نړيواله كچه د خوړو په نرخونو كې د زياتوالي، د ترياكـو پـه نـرخ كـې وروسـتـى               

/د ملګرو ملتونو اداره:  كابل( “  م كال،2008د افغانستان د كوكنارو سروى، ” د نشه يي توكو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره،   1

 ).م كال د اګست مياشت2008د نشه يي توكو پروړاندې د مبارزې وزارت، د 
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كمښت، د غنمو په صادرولو باندې د پاكستان حكومـت بـنـديـز       
او په افغانستان كې د كم ورښت له امله د كوكـنـارو پـه پـرتلـه د            

پـه  .  غنمو په سوداګرۍ كې د پاموړ بدلـون رامـنـځـتـه شـوى دى            
م كال كې، په ډېرو لږو سيمو كې بزګران پدى توانېدلي دي   2008

ترڅو د مصرف لپاره ډير مقدار غنم چې په خپلو ځمكـو كـې يـې        
كرلي وو ترالسه كړي نسبت دى ته چې كوكنار وكـري، خـرڅ يـې          

په همدى ترتيب، د كـوكـنـارو د كـر پـه              .  كړي او غنم پرې واخلي
كچو كې د كموالي پـه رامـنـځـتـه كـولـو كـې د نشـه يـي تـوكـو                             
پروړاندې د مبارزې د پاليسيو په پرتله محيطـي او اقـتـصـادي         

 . عواملو د پاموړ رول لوبولۍ دى

په افغانستان كې د تـېـرى لسـيـزې پـه اوږدو كـې، كلـه چـې د                          
كوكنارو كر د پام وړ كلنى كمښت دوام ندى مونـدلـى، نـو د يـو           

د كوكنارو په كـر    .  شمېر پېښو د منځته راتلو المل ګرځيدلى دى
م كال بنديز د برياليتوب په څيـر و ارزول      2001باندى د طالبانو د 

كـلـونـو       2006او  2005شو، كټ مټ لكه څنګه چې د كر كمښت په 
دا ټول د نشه يي .  كې د ننګرهار او بلخ په واليتونو كې وليدل شو

توكو پروړاندې د مبارزې د هڅو د بـريـالـيـتـوب د شـواهـدو پـه               
تر اوسه هم، د روان بد امنيتي حالـت سـره     .  توګه اعالن شوي دي

سره د ننګرهار واليت يو ځل بيا د ناڅـاپـى كـامـيـابـۍ پـه تـوګـه                
م كـال كـې د طـالـبـانـو د رژيـم د                      2002څرنګه چې په .  څرګندېږي

م 2007نسكورېدو پسى د كوكنارو كر له سره رابرڅيـره شـو، پـه          
كال كې په ملي كچه د كوكنارو د كر زياتوالى چې هم د ننګـرهـار   
په واليت كې د كوكنارو د كر د بيا ډېريدو او هم په سهېل كـې د      
روان بد امنيتي حالت په تعقيب رامنځته شو، يوځل بـيـا د نشـه        

. يي توكو پروړاندې د مبارزې د پاليسۍ ناكامي په ګـوتـه كـوي       
م كال كې، د ننګرهار يا په نورو واليتونو كې د كوكنـارو  2009په 

لـه كـوكـنـارو څـخـه د             ” م كال كې 2008كر ته بيا مخه كول چې   په 
په څير تشخـيـص شـوى وو، دا ښـايـي يـوځـل بـيـا د                        “  خالسون

بى له شكه، ځيـنـې خـلـك       .  ناكامۍ تور لګونه له ځان سره راولي
به داسى ووايي چې د نشـه يـي تـوكـو پـروړانـدې د مـبـارزې د                         
پاليسۍ په هكله  دى له سره غور وشي، دا ښـايـي يـوځـل بـيـا د             
كوكنارو د رسمي كولو يا له هوا څخه د الوتكې په وسيله د دارو 
شيندلو له الرې د كوكنارو د ريښه ايستلو د اسـانـې او ګـټـورې         

 .كړنالرې لپاره تقاضاوى له سره منځته راوړي

د حكومت او نورو ذيعالقه خواوو لخوا د تـحـمـيـلـي كـړنـالرې              

انفاذ، د كوكنارو كر د تحميلي كمښت په موخه د اجبـار لـه الرو       
څخه كار اخستل او په كورني او پراخ اقتصاد بـانـدى د هـغـوى           
اغېزې د ډيرو خلكو پـه مـنـځـكـې خـپـل اثـر او زيـاتـېـدونـكـې                        

ډېر وختونه د كوكنارو پـه كـر بـانـدى           .  نارضايتي هم پرييښى ده
بنديزونو د هغو خلكو سره چې د اقتصـادي او سـيـاسـي قـدرت            
څخه برخمن دي او يو اندازه عايداتي سرچينې هـم پـه الس لـري          
مرسته كړې ده، چې د هغوى له ډلى څخه ځـيـنـى يـې د نشـه يـي               

م كال د كوكنارو په كر باندى 2001د .  توكو په قاچاق كې الس لري
د طالبانو بنديز، بزګرانو ته د كوكنارو د كر په موخـه د پـټـي پـه           
سر په بيعانه وركولو كـې زيـاتـوالـۍ راغـى، چـې دغـه كـار نـه                        
يواځى دا چې د ورپسى كال لپاره يې د كر لـور تـه بـيـا ګـرځـونـه              
وهڅوله، بلكه همدارنګه د نويو خلكو پاملرنه يې هم د كوكنارو 

م كال كې، ترڅو چـې د كـوكـنـارو كـر د                2007په .  كر ته راواړلوله
ننګرهار په واليت كې بېرته لومړنۍ كچې ته ورسيد، دا كار لكه 
د پخوا په څير د نه اعتماد، نه پرځاى شويو ژمنو، كمزورى او نه 

د كوكـنـارو   .  فعال اقتصاد او د ترياكو د لوړې بيې المل وګرځيد
او پـه هـمـدى تـرتـيـب د               —د كرنې بنيادي عوامل پـه نښـه كـول       

—كوكنارو په كر كيلى كې د دوامداره كمښـت رامـنـځـتـه كـول          
 . پداسى يو چاپيريال كې ډير زيات ستونزمن كار برېښي

د ډېرى لنډې مودې په اوږدو كې د كوكنارو په كر كيلى باندى د   
دغه شان تحميلي كمښت په وړاندې د منفـي غـبـرګـونـونـو سـره            

كلـه  .  سره، دغه هڅې اوس هم د برياليتوب په څېر توضيح كېـږي 
چې د كوكنارو په كرلو كې د پاموړ كـمـښـت رامـنـځـتـه كـېـږي،                
ځينې واليان په انفرادي شكل پدى برخه كې د خپلو كوښـښـونـو    
لپاره ستايل كېږي او نور واليتي مشران ننګوي ترڅو له هـغـوى     

حتـى   2. او د هغوى تعميل شوى الرې څخه خپل مالټر اعالن كړي
پرمختيايي مرستې د كوكـنـارو پـه كـر كـيـلـى كـې د كـمـوالـي                        

    3.پربنسټ تخصيصېږي

د كوكنارو د كرلو په كچه كې د بدلونونو په اړه بسيـا كـوونـكـې       
پوهه ښايي د افغانستان د سهيلي زون په اړه  بـحـثـونـو كـې تـر               

د افغانستان د كـوكـنـارو      ” د نشه يي توكو او جرمونو پروړاندې د ملګرو ملتونو اداره    2
د نشه يي توكو او جرمونو پروړانـدې د مـلـګـرو مـلـتـونـو               :  كابل( “  م كال،2007سروى، 
 ).م كال د اكتوبر مياشت2007د نشه يي توكو پروړاندې د مبارزې وزارت، د /اداره

د افغانستان د كوكنارو ” د نشه يي توكو او جرمونو پروړاندې د ملګرو ملتونو اداره،    3
 “.م كال2008سروى، 
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هلته، سره لدى چې د پټي په سر د بيعـانـې   .  ټولو ډير په ګوته شي
وركولو نرخونه راغورځېدلي او په خاصه توګه د ترياكو خـالـص     
عايد هم ټيټ دى، خو بياهم د كر كيلى كچه لوړه ده، چـې دا پـه           
ټيكاو، اقتصادي ودې او حـكـومـتـدارۍ كـې د پـرمـخـتـګ د                      
رامنځته كولو د يوى ډېرې ژورى ناكامـۍ پـه تـوګـه د نشـه يـي                 
توكو پروړاندې د مبارزې ناكامـه پـالـيـسـي تـر نـيـوكـې النـدى                   

د نشـه يـي تـوكـو پـروړانـدې د مـبـارزې د پـالـيـسـۍ د                             .  راولي
مالمتولو دغه هڅه د پوهى هغه پراخه ناكامي منعكسوي چې د   
پاليسۍ بحث محدودوي، او د ترقۍ اړوند د ډيرو اقـدامـاتـو د      

د كوكنارو په كر كـې كـمـښـت بـه          .  پرمختګ څخه مخنيوى كوي
يوازې د نشه يي توكو پـروړانـدې د مـبـارزې د ډيـرو مـحـدودو                  
فعاليتونو د يوې څرګندې او موازي مجـمـوعـې پـه نسـبـت چـې              
برياليتوب يا ناكامي يې د كوكنارو د كر پـه سـيـمـه كـې د لـنـډ                  
مهال بدلون په ښودلو سره ارزول كېږي، ممكن  د تـأمـيـن شـوي         
امنيت، اقتصادي ودې او حكومتـدارۍ د پـراخـى پـروسـې پـه               

 . وسيله ترالسه شي

دلته د پام وړ ننګونه دا ده چې د هغه برياليتوب مقـيـاس چـې دا        
موضوع يې په ډاګه كوي، ايـا د كـوكـنـارو د كـر پـه كـچـه كـې                          
كمښت په ريښتنې توګه د كوكنارو د كر څخه د وتـلـو دوامـداره      
پروسه منعكسوي او يا په سـاده ډول د سـيـاسـي فشـارونـو يـا                    

د كوكنـارو د كـر       .  علني الس وهنو لنډمهاله غبرګون دى/ فزيكي

په سيمه كې كمښت په الزمه توګه د پرمخـتـګ ښـكـارنـدوى نـه           
دى ځكه كېداى شي هغه ځمكه چـې دمـخـه د كـوكـنـارو كـر تـه                     
تخصيص شوى وي، او يوازى د يو كال لپاره د كوكنارو پـرځـاى   
پرى غنم وكرل شي او په راتلونكي كال كې د كوكنارو كر تـه بـيـا      

 . مخه كړي

په ټيكاو، اقتـصـادي ودې او ښـې حـكـومـتـدارۍ كـې مـثـبـت                        
بدلونونه له يوې خوا د كوكنارو د كر كيلى په سيمه كې كمښت، 
او د كوكنارو د كر څخه د خالصېدو يو ډير ښه تلپاتى بـدلـون او     
د نشه يي توكو پروړاندې د مبارزې د پايلو د برياليتوب پـه لـور     

په لڼد او منځني مهال كې ډير مـنـاسـب      .  پرمختګ  په ګوته كوي
. اقدامات ښايي د كليوالو د معيشت په تأمين كې پرمختګ وي

دغه پرمختګ د بنسټيز امنيت؛ ټولنيز خونديتوب پـه ګـډون د         
خوړو د خونديتوب د كاميابۍ؛ او د اقتصادي ودې سـره تـړلـي        

سربيره پر دې، دا بايد روښانه شي چې ددغو اقـدامـاتـو پـه         .  دي
اقتصـاد او وخـت لـه            -لور پرمخ تلل به د موقعيت، ټولنيز توكم 

هغه خلك چې له ښه امكاناتو څخه برخمن دي .  پلوه توپير وكړي
كوالى شي د هغو خلكو په نسبت چې په ليرى پـرتـو سـيـمـو كـې           
استوګنه كوي، لږ امكانات په الس لري، او د ډير زيات خـطـر او     
بى ثباتۍ د ګواښ تر اغيزې الندى دي، د كوكنارو كر په چټكۍ 

 .  سره كم يا باالخره بند كړي

I. د برياليتوب نامناسبه بڼه؟ 

په كابل كې ډير شمېر پاليسي جوړونكـو، ژونـالـيـسـتـانـو يـا د               
لويديځ زون په مركزونو كې د افغانستان په اړه مبـصـريـنـو سـره        

پـه  ” دا واوري چـې           تـرڅـو  مخـتـصـرو خـبـرو اتـرو تـه اړتـيـا ده                      
افغانستان كې د نشه يي توكو پروړاندې د مبـارزې پـالـيـسـي د          

په نړيواله كچه، هغه مقياس يا مـعـيـار    “  . ناكاميدو په حال كې ده
چې ددغې ارزونې د استدالل په موخه كارول كېږي، د كوكـنـارو   

د اجرأتو د لمړي او ساده واحـد پـه كـارولـو سـره،            .  د كر ساحه ده
سړى دى نتيجې ته رسېږي چې په افغانستان كې د نشه يي توكو 

كـې،     2001په كـال      .  پروړاندې پاليسي د ناكامېدو په حال كې ده
طالبانو تحميلي بنديز چې اكثراً په غير قانوني نشـه يـي تـوكـو           

باندى يې ولګاوه  يو تر ټولو بريالى بنديز د افغانستان په تاريـخ  
 8000كې بلل كېږي، د كوم په ترڅكې چې د كوكنارو كر په كابـو    

خـو د طـالـبـانـو لـه پـرزيـدو څـخـه وروسـتـه،                         4. هكتارو ودريـد   
د كـر پـه مـوسـم كـې                 2001-2002سمدالسه د كر كچه بيرته د كال 

كـې     مـيـانـمـر    م كـال كـې پـه          1987پخوا، د كوكنارو په كر كې ترټولو زيات كمښت په   4
هكتاره هغه ځمكه چې په كوكنـارو كـرل شـوى وه، د             16279رامنځته شو، چيرته چې 

پـه وروسـتـه كـال         .  دوا شيندلو له الرى له هوا څخه د اتلوتكې پوسيله شاړه كړاى شوه
 116700هكتارو څخـه     92300كې، د كوكنارو د كر په اړه د متحده اياالتو معلوماتو له 

د متحده اياالتو د نشه يي توكو او د قانون د تعميل چـارو    .  هكتارو ته زياتوالى وښود
كال د نشه يـي تـوكـو د كـنـتـرول نـړيـوالـى                     1988، د ئنړيوالى ادارى ته مراجعه وكړ

د متحده اياالتو د حكومت د مطبعې دفـتـر،     . :  واشنګټن، ډي سي( ستراتيژۍ رپوټ، 
 ). م كال د مارچ مياشت1988د 
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هكتارو ته اوچته شوه او  د نشه يي توكو او جـرمـونـو پـه            74000
كـال     2004وړاندې د ملګرو ملتونو د سازمان د رپوټ سره سم تر 

هكـتـارو    131000واليتونو كې كابو  32پورى يې د افغانستان په 
 2007د كوكنارو كر نور هم زيات شو، او تـر      5. ته زياتوالى وموند

هكتارو ته چـې يـو ريـكـارډ بـلـل              193000كاله پورى، د كر كچه 
كه څه هم چې كوكنار په لـږ شـمـېـر واليـتـونـو او                ( كېده ورسيده 

د نشـه يـي تـوكـو او جـرمـونـو                  ).  ولسواليو كـې كـرل شـوي وو           
پروړاندې د ملګرو ملـتـونـو دفـتـر د          

كال كې  2008كال په مقايسه په   2007
(د كر كچـه ټـيـټـه تـخـمـيـن كـړې ده                    

، خو په هـر صـورت       ) هكتاره 157000
كــرل شــوى ســيــمــې د طــالــبــانــو لــه               

 7نســكــوريــدو راپــديــخــوا د تــېــرو           
چـنـده      20كلونو په اوږدو كـې كـابـو            

زيــات شــوى دى او ددغــو اټــكــلــي              
معيارونو په پامكې نـيـولـو سـره، د           
ټولو پرلـه پسـى هـلـوځـلـو اټـكـل او                 

 . قضاوت دوام لري

د طالبانو د بنديز پـه تـوضـيـح كـولـو           
سره او په افغانستان د برياليتوب پـه  
څير د وروستيو مخنيونو په پـام كـې     

نيولو سره دا انديښنه رابرڅيره شوى ده چې د كوكنارو په كر كې 
حيرانوونكى كمښت  يو تكراري ازموينه ده او بايـد  / ډراماتيك

دى موضوع ته د پاملرنې څخه پرته چې په د كليوالـو خـلـكـو پـه          
د بيلګې په .  ښيګڼې او ټيكاو باندى به اغيزې ولري، تطبيق شي

كال كې د نشه يي توكو او جـرمـونـو پـروړانـدې د               2007ډول، په 
د افـغـانسـتـان د نـورو واليـتـونـو څـخـه                     ” ملګرو ملتونو ادارى   

دغـه واليـت     “  نمونې تـعـقـيـب كـړي         ]  بلخ واليت[ وغوښتل چې د 
د هغه كال به بهير كې د كوكنارو د كر لـه مـنـځـتـه تـلـل پـه               )  بلخ( 

نوموړي ادارى په ځانګړې توګه د نـنـګـرهـار او       .  اثبات رسولى ؤ
 2007-2008بدخشان  له واليتونو څخه په ټينګه وغوښتل چـې د      

د كوكنارو د كـر كـچـه سـفـر درجـې تـه                    ” كلونو د كر موسم لپاره 
    6.“ورسوي

د نشه يي توكو پروړاندې د مبـارزې د هـڅـو د بـريـالـيـتـوب او                   
. ناكامۍ په اندازه كولو كې باالخره د هكتار واحد  نتيجه وركـړه 

د كوكنارو د كر په كچه كې دغه برياليتوب او ناكـامـي د كـلـنـي          

د .  بدلونونو سره سم د هر وركـړل شـوي كـال لـپـاره څـرګـنـدېـږي                   
كوكنارو د كچې اندازه كول پدى مـانـا نـدى چـې ولـى پـه هـغـو                   
سيمو كې چې كوكنار پكې كـرل شـوي زيـاتـوالـى يـا كـمـوالـى                    
رامنځته كېږي، يا دغه بدلونونه به په راتلونكي كال كې په خپـل  

دغه پاڼه د اندازه كولو د غوره مـعـيـار پـه څـيـر د             .  حال پاتى شي
هغو سيمو د كارولو كمزوتيا ښكاره كوي چې د كوكـنـارو د كـر        

د انـدازه كـولـو        ( لپاره په پام كې نيول شوي دي، د كوم په وسيله 
چې د نشه يي توكو پر وړاندې د مبارزې د هـڅـو د       )  غوره معيار

برياليتوب يا ناكامۍ په اړه قضاوت كـېـږي تـرڅـو د كـوكـنـارو              
د افغانستان د كوكـنـارو         ” د نشه يي توكو او جرمونو پروړاندې د ملګرو ملتونو اداره،     6

  “م كال،2007سروى، 

په .  د متحده اياالتو حكومت په افغانستان كې د كوكنارو د كر اټكل هم چمتو كوي                       5
دغه رپوټ كې ذكر شوي احصايوي ارقام د نشه يي توكو او جرمونو پروړاندې د ملګرو                 

 .ملتونو د ادارى ارقام دي
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توليد كنترول او د نورو الرو چارو د ميتودونو وړانديز وشـي د      
دغـه پـاڼـه پـه دريـو            .  كوم پوسيله چې اجرأت اندازه كېداى شـي   

 . برخو ويشل شوى ده

كـې د كـوكـنـارو پـه كـر بـانـدى د                        2001لومړۍ برخه يې په كـال      
 2008او      2005طالبانو د بنديز او همدارنګه په ننګرهار كـې پـه         

كـال كـې د وروسـتـيـو               2006كلونو او د بلـخ پـه واليـت كـې پـه                
دويـمـه بـرخـه يـې پـه             .   بنديزونو پروسې او اغيزو ته كتـنـه كـوي     

ژورى ساحوي څيړنې باندى چې د كوكنارو په كر كې دغه چټكـه  
پرېوتنه چې د اجبار او د پرمختيايي مرستو د غـلـطـو ژمـنـو لـه               

دغو مسألو په خـاصـه تـوګـه د           . الرى بريالۍ شوى ده،اتكا كوي
كوكنارو دكر ترشا پراته اصلي عوامل تقويه كړي او د بيوزلـۍ،  
ناامنۍ او په پرلپسى كلونو كې د كوكنارو بيا كـر تـه الر هـواره          

دغه څيړنه توصيه كوي چې د كوكنارو په كر كـې د پـامـوړ        .  كړى
كموالي رامنځته كول چې د يو واحد موسم په بهير كې په پـراخـه   
جغرافيايي ساحه تعميلېږي، سمدالسه ورته برياليتوب نـه شـي     
ويل كېداى؛  بلكه، دغه تحميلي كمښت ډيرى مهال كېداى شي 
چې د اړين امنيت، اقتصادي او سياسـي حـاالتـو پـه رامـنـځـتـه               
كولو په موخه كوم چې د كـوكـنـارو د كـر د اصـلـي عـوامـلـو د                          

دا هغه موضـوع  .  څرګندولو لپاره ضروري دي، بى ګټې ثابت شي
ده چې د بريتانيې د نړيوال پرمختګ كميټې لخوا په ګوته شـوى  

خو دا هغه موضوع هم ده چې په رسنيـو كـې د ډيـرو خـلـكـو                7. ده
لخوا او د پاليسۍ د يو شـمـېـر تسـويـدوونـكـو لـخـوا لـه نـظـره                     
غورځيږي، دا دوه ډلى ښايي د بېړنيو پايلو د ښودلو په لټـه كـې     

  8.واوسي

د پاڼې دوهمه برخه د هيواد په شمالي او مركزي سـيـمـو كـې پـه            
مستقيم ډول د كوكنارو د كر په كچه كې د اړوند كموالي پـه اړه      

“ كوكنارو څخه د پـاك واليـتـونـو        ” يعنى د   —مغشوشتيا سپړي
او په سهيلي زون كې د نشه يي توكو پر وړاندې مبـارزو  —منشأ

دغه برخه بحث او استدالل كوي چې نور عوامـل د    .  كې زياتوالى
ظاهريدو په حالكې دى او د كوكنارو په كر كې دغه بدلـونـونـه د      
نشه يي توكو پروړانـدې د مـبـارزې د هـڅـو د بـريـالـيـتـوب يـا                          
ناكامۍ د توضيح په برخه كې پاتى راځي څـو هـغـه حـقـيـقـتـونـه              
منعكس كړي چې په سيمه كې رابرڅيره كېږي يا ددغې موضـوع  
واضح درك په ډاګه كړي چې د نشـه يـي تـوكـو پـر وړانـدې پـه                      
ريښتنې توګه  هغه پروګرامونه چې تمه ترى كـېـږي پـه مـنـطـقـي            

 .    ډول تطبيقيږي كه نه

د سياسى فشار او د هكتار واحـد  ( دريمه برخه وړانديز كوي چې 
په اساس د اټكليدونكو پايلو د درك شوى منـاسـب وخـت سـره         

ددى موضوع په هكله د پوهى د زياتولو چټكه اړتيا لـيـدل   )  سره
كېږي چې كاميابي په حقيقت څنګه بريښي او څه ته اړتيـا ده تـر       

دا يوه اندازه مغـشـوشـتـيـا      .  څو دغه پوهى ته پراختيا وركړل شي
او نه پرځاى شوى هيلى چې اوسمهال د نشه يي توكو پر وړاندې 

دا مـوضـوع پـه        .  د مبارزې په توګه توضيح كېږي، په نښـه كـوي      
طبعي شكل د اندازه كولو د معيارونو د سټ د طرحى اهميت پـه  
ګوته كوي چې په امنيت، اقتصادي ودى او حـكـومـتـدارۍ كـې        
پرمختګ منعكـسـوي او د كـوكـنـارو پـه كـر كـې د دوامـداره                          

د معيشـت د تـأمـيـن پـه            .  كمښت د رامنځته كولو لپاره اړين دي
ارتباط  د پايلو د ارزولو لپاره د امكان وړ معيارونه دلته په پـام    

 .كې نيول كېږي

باالخره، دغه پاڼه استدالل كوي چې د نشه يي توكو پـر وړانـدې       
مبارزې بايد د دولت جوړونې او اقتصادي پرمختګ پـه پـراخـه        
پروسه كې يوځاى شي، او نبايد د يـوى مـوازى پـالـيـسـۍ يـا د                

په پاى كې، ددى مـوضـوع     . فعاليت د يوى لړۍ په څير وګڼل شي
په تاييدولو سره او د نشه يي توكو په مبارزه كې د پرمختګ پـه    
موخه د تحول او د بدلون د نخښى په حـيـث د هـكـتـار واحـد لـه                

مونږ پدى باور يو چې هغه توقوعات بى ځايه دي چې د كوكنارو كـر بـه د يـوى لـنـډى              ”   7
د كـورنـي عـوايـدو د السـتـه راوړلـو پـه مـوخـه د                           .  مودى په بهير كې كمښت ومومـي 

كوكنارو په كر باندى د ژورى اتكا په پامكې نيولو سره، هر راز تحميلي كمښـت بـه د       
-2008“ د افـغـانسـتـان بـيـارغـول،           “ ” . پاموړ ټولنيز، سياسي او اقتصادي پايلى ولـري 

  .48، 1كلونو د غونډى څلورم رپوټ،  2007

د كوكنارو بشپړه سروى ښيي چې د كوكنارو كر د افغانستان په شـمـالـي او خـتـيـځـو            ”   8
واليتون كې د نشه يي توكو پروړاندې د مبارزې برياليو هڅو ته د اټكـل شـوى مـنـنـې          

د نشه يي توكو او جرمونو پروړاندې د مـلـګـرو      :  سرچينه( “  . ويلو په نسبت ډير كم شوى
  .)4م كال، 2007ملتونو اداره، د افغانستان د كوكنارو د كر سروى، 
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اوس په افغانستان كې د كوكنارو د كر په كچه كې يو شمېر نوى 
چټكې پرېوتنې موجودى دي، چې يو يې هم دوامداره په اثـبـات     
نده رسيدلى، هريوه چټكه پريوتنه اوس هم  په خـپـل وار سـره د          

تر ټولو د پاموړ يې د طالبانو بنديز ؤ چـې      .  بريا په بڼه څرګنديږي
نېټه د يو فرمان پـه صـادرلـو       27كال د جوالى د مياشت په  2000د 

ددغه فرمان له الرى په افغانستان كې د كوكنـارو  .  سره عملي شو
كال د اګست په مياشـت   2001د .  د كر بشپړه بندونه وغوښتل شوه

كې، د نشه يي توكو او جرمونو پـروړانـدې د مـلـګـرو مـلـتـونـو                  
او  2000ادارى رپوټ وركړ چې د كوكنارو كر په افغانستان كې د 

هـكـتـارو       82000كلونو ترمنځ موده كې  په مجموعي ډول له  2001
هكتارو ته ټيت شوى ؤ، او د طالبانو تر ولكـې   8000څخه يوازى 

هكـتـارو    1220هكتارو څخه يوازى 78885له   -الندى سيمو كې
په هغه وخت كې دغه كمښت د مـلـګـرو مـلـتـونـو د              .  ته پرېوتى ؤ
“ يو تر ټولو فوق العاده او د پاموړ بـريـالـيـتـوب          ” چارواكو لخوا
او تر هغې وروسته د يو اټكلي معيار په توګـه كـارول      9بلل كېده

كېده ترڅو د نشه يي توكو د پرلپـسـى هـڅـو پـه اړه پـريـكـړه او                   
 . قضاوت وكړي

د طالبانو د نسكوريدو څخه راپديخوا د كوكنارو پـه كـر كـې د          
كـه څـه هـم چـې د كـوكـنـارو كـر پـه                        —پاموړ كمښت راغلى دى

چې دا هم د نشه يـي تـوكـو      —مشخصو واليتونو كې منع شوى ؤ
تـر ټـولـو      .  پر وړاندې د مبارزې برياليتوب ته منسـوب شـوى دى      

او    2004د ننګرهار په واليت كې د   :  اوڅارى قضيې پدى ډول دي

په سلو كې  96ترمنځ كلونو كې د كوكنارو د كر په كچه كې  2005
 2007او  2006؛ د ) هكتارو ته 1100هكتارو څخه  28000له (كمښت 

ترمنځ كلونو په بهير كې د بلخ په واليت كې د كوكنـارو د كـر پـه          
هـكـتـارو     7233كچه كې د پاموړ او حيرانوونكى كمښت چې له 

څخه سفر ته ټيټوالى وموند، د كوكنارو دغه ټيټه كچـه د دوهـم       
كال كې د ننګرهار په واليت كـې   2008كال لپاره پاتى شوه؛ او په 

كـال كـې د          2007د كوكنارو د كر كابو بشپړه له منځه تلنه چې په 
 .كوكنارو د بيا كر پسى رابرڅيره شو

 2001د يوى سترى جغرافيايي ساحې د احاطه كولو سره سره، پـه    
كـلـونـو كـې د            2008او      2005پـه      —كال كې د طالبانو بنديزونـه 

كـال كـې د بـلـخ پـه واليـت كـې د                         2006ننګرهار په واليت او په   
دغه برخه د كـوكـنـارو      .  تحميلي بنديزونو سره زياته ورته بڼه لري

په كر باندى د دغو بېالبېلو بنديزونو د تطـبـيـقـولـو مـقـاصـد او             
هـمـدارنـګـه دغـه بـرخـه پـه               .  سره مـقـايسـه كـوي      )  المل( انګيزې 

كليواله معيشتونو، پراخ سياسي اقتصاد او امنيتـي حـالـت او        
په همدى ترتيب په پرله پسى موسم كې د كوكنارو دكر پـه كـچـه      

دغه اټكـل بـاالخـره هـغـه          . باندى، د راتلونكې اغيزې اټكل كوي
فرضيات چې ګواكې د كـوكـنـارو د كـر پـه كـچـه كـې دغـه راز                          
حيرانوونكى كموالى په حقيقت كې د نشه يي توكو پر وړاندې د 
 . مبارزو برياليتوبونه دي ننګوي، چې بايد مكرراً و ازمايل شي

مـوخـې او     :  د كـوكـنـارو پـه كـر بـانـدى بـنـديـزونـه                   
 انګيزې

د نشه يي توكو د كنترول په اړوند دطـالـبـانـو بـنـديـز يـو داسـى                  
برياليتوب په څير چې انكار ترې نشي كـېـداى، سـتـايـل شـوى             

د ، ټـول      :  د  طالبانو له بـنـديـز څـخـه عـبـرت             ”په  مارتين جلسما كې يې نقل قول شوى،    9
ګالن څه شول؟ پروړاندې غبرګون، په افغانستان كې د كـوكـنـارو د كـر پـر خـالف د                     

د نشـه يـي تـوكـو پـه هـكلـه                “ طالبانو سخت دريځ، د ګراهم فيرل او جان تورنى ليكنه،
  )م كال مارچ2005د (نړيوال ژورنال، 

II. د طالبانو د بنديز ناكامېدل او د هغې ځاى نيونكي؟ 

كارولو څخه وتل به د نشـه يـي تـوكـو پـر وړانـدې د مـبـارزې د                       
موثرى سـتـراتـيـژۍ پـه تـطـبـيـقـولـو كـې مـرسـتـه وكـړي؛ دغـه                              
ستراتيژي بايدد هغو حقيقتونو څخه چې په ساحـه كـې مـوجـود         

دي، ډير له نږدې نه خبره اوسي همدارنګه د فشار په وړاندې لـږه    
زيانمنونكې اوسي ترڅو د كر په كچه كې لنډمهال بدلونـونـو تـه      

 .    ځواب ووايي
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په حقيقت كې، ځينې هغه خلك چې د طالبانو پـر وړانـدې        10.دى
د هغوى د حكومت په بهير كې نيوكې كولى، داسى ښكاري چې 
اوس ددى موضوع په بيانولو سره د هغوى لـه رژيـم څـخـه دفـاع            

د هغوى د حكومت او قانون الندى د كـوكـنـارو پـه كـر          :  كوي چې
كې حيرانوونكى كمښت كاميابه شو، پـداسـى حـال كـې چـې د              
طالبانو د رژيم له نسكوريدو وروسته د كـوكـنـارو كـر پـه پـرـلـه               

پدغه تحريري رپوټ كې قطـعـي   .  پسى لوړې كچې ته حركت وكړ
كال څخه وروسته د كوكـنـارو د كـر د كـچـې پـه                  2001موضوع د 

كنترول كې د حكومت په تېره بيا د امريكى د متحده ايـاالتـونـو      
 . او بريتانيې د حكومتونود ناكاميدو په اړه انتقادي نظر دى

د هغه ادعاوو پر خالف چې طالبان د نشه يي توكو پر وړانـدې د      
مبارزې د پاليسۍ په پلى كولو كې بريالي وو، د افغانستـان پـه     
ګډون د بېالبېلـو حـكـومـتـونـو چـارواكـو اكـثـراً د طـالـبـانـو د                           

بـانـدى تـاكـيـد        )  اصلي عواملـو ( پاليسۍ د تطبيقولو په انګيزو 
دوى په خاصه توګه توصيه كوي چې د طـالـبـانـو د بـنـديـز              .  كاوه

لپاره اساسي علت د پټي په سر د كوكنارو نرخ لوړول او د هر راز 
جنسونو ارزښت زياتول وو چې د طالبانو د لوړ پوړو چارواكو يا 

ددغه ډول اتـهـامـاتـو         .  لخوا اداره كېده كوونكود هغوى د مالتړ
او داچې ايا دا په حقيقت كې د طالبانو دكـامـيـابـه      ( ترشا شواهد 

بنديز لومړنۍ انګيزه وه يا د اصلي عواملو سربيره نورى اضافى 
 2001دا احتمال لـري چـې د           .  له وضاحت څخه ليرى دي)  انګيزې

كال د بنديز دليلونه په هغه وخت كې د طالـبـانـو پـه مـنـځـكـې د               
      11.بېالبېلو ګوندونو په څير متعدد او متفاوت و اوسي

د كوكنارو په كر كې د هغه كمښت ترشا چې د طالبانو لـه بـنـديـز       
سره يوځاى ؤ، د دوامداره څارنـې، مـذاكـرې يـا خـبـرو اتـرو او                  
اجبار يوه پيچلى سياسي پروسه وه چې د سيمه ييزو شرايطو او   

په هغه وخت كې .  د ښكيلو قومونو د سياسي نفوذ لخوا تعينيده
انعطـاف  ( د طالبانو لړزيدونكى محبوبيت او د معامالتو موزون 

حالت چې د مشخصو قومونو سره يې برقـرار كـړې ؤ،       )  منونكى
يوازى دا څرګندوي چې د طالبانو بنديز په كومه اندازه نـازك او    
زيانمنـونـكـى ؤ چـې ددغـه بـنـديـز د ثـبـات او دوام پـه اړه او                                   
همدارنګه د هغه رول په اړه چې ياد شوي بنديز د طالبانو د رژيـم    
په وروستي ناببره پرزيدو كې ولوبوه، يو لړ پـوښـتـنـې راپـورتـه           

 .كوي

دا بايد له پامه ونه غورځول شي چې، كټ مـټ لـكـه څـنـګـه چـې              
مې لسيزې په وروستيو كې طالبانو 1990دوى يې اوس كوي، د 

تالف وړاندې كاوه چې پـه پـراخـه      ئد سيمه ييزو زمامدارانو يو ا
هـغـوى پـه زيـاتـه             12. كچه د نظريو د موافقو له مخې اداره كـېـده      

اندازه واليتونه او ولسوالۍ د سيمه يـيـزو زمـامـدارانـو سـره د               
مذاكراتو له الرى ترالسه كړې وى او خپل حكومت يې په هـمـدى   

په ځينو وختونو كې د احكامو صادرول او يـا      .  ترتيب پرمخ بيوه
ي حاالتو كې د محلي شرايطو او كلتور سره سم  په ئهم په استثنا

ثابت شكل نافذيدل چې اكثراً د پاليسو په تفسير او نـتـيـجـوي         
پـه هـغـه      .  تطبيق كې د پاموړ مصلحت غوښتنې تـه الر هـواروـلـه        

يـعـنـى د      —سيمو كې چې پښتانه اوسيږي، په محلي كچه جرګـه 
اوس هم خلكو ته اړوند د روانـو    —پريكړې كولو عنعنوي ارګان

موضوع ګانو په اړه په پريكړه كولو كې د خـپـلـواكـۍ لـه لـوړې               
 ).  جرګه(درجې څخه برخمنه ده 

په هغه وخت كې د افغانستان او پاكستان لپاره د نشه يي توكو او جرمونو پروړانـدې         10
يو تر ټـولـو     ” د ملګرو ملتونو د ادارى استازى برنارد فراهى، د كوكنارو دغه بنديز ته 

د طـالـبـانـو لـه        ” په جلسما كې نقل قول شوى، .  په څير اشاره وكړه“  د پاموړ برياليتوب
  “بنديز څخه عبرت،

ممكن د نړيوالو سازمانـو د مـقـاصـدو او           .... سره لدى چې د طالبانو مركزي حكومت ”       11
اساساتو په وړاندې خنډ اچوونكى ؤ، خو بياهم د هغوى تحريك د ډير شـمـېـر نـفـوذ        

. لرونكو طبقاتو څخه تشكيل شوى ؤ، چې ټول يې په عين شكل استازيتوب نه كـاوه   
مذهبي چارواكي د كابل، هرات، كندهار او جالل آباد په ښاري سيمو كې د كـلـيـوالـه     
سيمو په پرتله په خپلو ويناوو كې د طالبانو د بدنامى ايديالوژۍ پـروړانـدې سـخـت       

لدى امله ډيرو سازمانونو دا موضوع درك كړې چې هـغـه پـروژې لـكـه د              .  دريځه دي
نجونو لپاره په كورونو كې د ښوونځيو جوړول يا د ښځو لپاره روغتيايي الرښوونـې  
چې ښايي هڅ وخت به يې اند په ښاري سيمو كې د پـېـل اجـازه نـه درلـوده، اوس پـه                   

ايـدوارډ او جـونـيـټـن          :  سـرچـيـنـه    “  . بشپړه توګه په كليواله سيمو كې د امكـان وړ دي     
د بشري او بـحـرانـي زونـونـو لـپـاره ګـټـور سـاحـوي الرښـوونـې،                          : افغانستانوالټر، 

په ډيرو واليتي سيموكې د مركزي حكومت كنترول نافذ ؤ او     ” ، ) م كال2008جنيوا، (
اوس هم په عين شكل تعميليږي؛ پاليسۍ واضح نـدي؛ او د واليـتـي چـارواكـو پـه                 

نـانسـي دوپـرى،       “ . منځكې انفرادي تګالرى د شخصي نظريو پراخه لړۍ منعكـسـوي  
 “ ?Fundamentalism Rebornافغانى ښځې د طالبانو په رژيم كې، په ”

 “ د طالبانو پديده”، ئد جان بټ سره وګور     12
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عالوه پر دى، په هغه وخت كې د طالبـانـو د قـانـون پـر وړانـدې               
ډيره كركه او مخالفت موجود ؤ، حتى په هـغـه سـيـمـو كـې چـې                

د پـخـوانـي رژيـم پـه څـيـر، هـغـوى                       13. پښتانـه پـكـې اوسـيـږي         
خلك اجباري خدمت ته اړ ايسـتـل، چـې دى كـار پـه                )  طالبانو( 

سره لدى چې طـالـبـانـو     .  زياتېدونكې توګه د هغوى شهرت كم كړ
په فزيكي امنيت كې ښه والى رامنځته كړى ؤ، خو د اقـتـصـادي      
ثبات په راوستلو كې هغوى پاتى راتلل، د خلكو په منځكې يـې  

د رشوت او فساد كچه پراخه شوى وه او     .  نااميدۍ ته وده وركړه
د هغوى د حاكميت تر ولكې الندى يو شمېر وسله والو ياغيـانـو   
شتون درلود، تر دى حده چې ياد شوي ياغيان په هغو ولسواليو 
كې چې د طالبانو د مركزي قـلـمـرو پـه څـيـر ګـڼـل كـېـده لـكـه د                         
كندهار د ارغنداب په ولسوالۍ او په هلمند كـې د كـجـكـي پـه            

  14.ولسوالۍ كې، هم شتون درلود 

م كـال د جـوالى پـه            2000د كوكنارو د كر د بنـديـز پـه اړه چـې د               
مياشت كې اعالن او نافذ شو، د بنديز پرمهال يـا د تـطـبـيـق پـه             

د بنديز څخه وروسته د بزګرانو پـه  .  بهير كې لږ اختالف موجود ؤ
متقاعدولو او مجبورولو ټينګار كېده ترڅو پـه لـومـړي سـركـې          

دا پړاو په لوړه كچه د طـالـبـانـو پـه مشـرۍ، پـه              .  كوكنار ونكري
هيواد كې د بزګرانو او د پرمختيايي سازمانونو د ډېرو فعالينـو  
لخوا په الره اچول شـوى ؤ چـې ښـايـي نـړيـوالـى پـرمـخـتـيـايـي                        
مرستې ددغه بنديز د كاميابه تطبيق پسـى رامـنـځـتـه شـي، پـه                
خاصه توګه په هغو سيمو كې چې د روانې وچكالۍ او بحران پـه  

    15.ځواب كې څه ناڅه مرستې دمخه شوى وى

د كوكنارو د بنديز د پلى كولو دنده په هرې ولسوالۍ كې د پـلـى   
دغـه تـګـالره بـريـالـۍ           .  كوونكو او امنيتي قومندانانو پغاړه وه  

د تطبيق نـتـيـجـه د كـوكـنـارو ريښـى ايسـتـنـې او د                        .  ثابته شوه
پـه دغـو     .  كوكنارو د نابودولو پـه اړه رپـوټـونـو تـه مـحـدوده وه                 

هـكـتـار ځـمـكـه            230رپوټونو كې خبر وركول كېده چې څه نا څه 
چې كوكنار پكې كرل شوي وو له مـنـځـه يـوړل شـوه او پـه ټـول                    

دغـه     16. تنه د كوكنارو د كرلو په جرم ونيـول شـول     350هيواد كې 
غبرګون په ډيره اندازه د ننګـرهـار پـه واليـت كـې تـر سـره شـو،                     
چيرته چې د كوكنارو د نه كر پر وړاندې خورا ډير مقاومت وجود 

د ننګرهار په واليت كې، د شينوارو قـوم داسـى ښـكـاره           .  درلود
كېده چې د طالبانو د كاميابه تطبيق پـر وړانـدې اسـاسـي خـنـډ               

د شينوارو قوم سربيره پردى چې سـتـر او قـدرتـمـنـد دى،               17. وي
ددى قوم غړي په الندى پرتو سيمو كې هم اوسيږي كوم چې بايد 

د هغوى متقاعدول چې .  د كوكنارو كر په لومړي سركې پېل كړي
كوكنارو ونكري، د يو مهم ثبوت په څـيـر كـار وركـړ تـرڅـو نـور                
پـه  .  قومونه په ټول واليت كې د كوكنارو له كر څخه منصرف كړي

هغه وخت كې، د شينوارو قومي مشرانو ته د كـوكـنـارو د كـر د             
بنديز سره د هوكړې او تحميلي بنديز د ډاډمـنـولـو پـه مـوخـه د                 

  18.پيسو د وركړې په اړه رپوټونه وړاندې كېدل

سره د دى ټولو بياهم، له بنديز سره د علني هوكـړې او مـوافـقـت         
م كال كې د شينوارو قبـيـلـو تـرمـنـځ مـخـالـفـت               2001سره سره، په 
د اچين په ولسوالۍ كې په وسايلو مجهز الريونـونـو   .  څرګند شو

چارواكو ته وښودل چې، بى له شكه هرڅوك د كوكنارو د بـنـديـز    
ډيرو بزګرانو او انفرادي اشخاصو چې د شينـوارو  .  مالتړ نه كوي

په ولسوالۍ كې يې د چارواكو په حيث دنـده پـرمـخ بـيـوـلـه، دا              
موضوع په ډاګه كړه چې، په هغه صورت كې چـې پـرمـخـتـيـايـي          
مرستې چمتو نشي، نو د دوهم پرله پسى كـال لـه بـنـديـز سـره د               

ګاونډي قومونـو، پـه خـاصـه         .  هغوى موافقت احتمالي بريښېده
توګه د خوګياڼيو او د شينوارو په ولسواليو كـې د كـوكـنـارو د           
بنديز په برخه كـې د طـالـبـانـو د يـو اړخـيـزې پـلـوۍ پـه اړه او                                

 in Eurasia  “ يـو كـال پـه ازمـايښـت كـې              :  افغـانسـتـان   ”    ،ئد احمد رشيد سره وګور   13

Insight ،  مه نېټه22م كال د جنورۍ 2001د . 
د طالبانو د بنديز د ساحوي كار په بهير كې، د طالبانو يو قومندان د اچين ولسـوالـۍ                14

د پاچا ولى په دره كې ووژل شو او طالبانو د ټيم غړو ته سال وركړه چې هغې سيمې تـه    
 2001د   “  په افغانستان كې د كوكنارو په كر باندى د طالبانو د بنديز اغېـزه، ” .  والړ نشي

افغانستان ته د بسپنه وركوونكو اسـتـازو ډلـو لـپـاره            ( مه نېټه 25كال د مى د مياشت 
 )مې نيټې پورى4مې نېټې څخه تر د مى 23كال، د اپريل د  2001اسناد چمتو شول، 

   .كال د مى مياشت 2001د بسپنه وركوونكي استازي، د   15

  “په افغانستان كې د كوكنارو په كر باندى د طالبانو د بنديز اغېزه،”  16

 “ په سيمه ايز تهديد كې بدلون؟: د كوكنارو د كر ځاى نيونه”ديويد مينسفيلد،   17

  .كال د مى مياشت 2001د بسپنه وركوونكي استازي، د   18
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همدارنګه په ټول واليت كې د بنديز د نافذولو په مـوخـه د اړيـن        
 . سياسي مالتړ د حاصلولو پر وړاندې خپله ناخوښي څرګنده كړه

په جنوبي واليتونو لكه هلمند او كندهار كې، خـلـكـو پـه زيـاتـه           
د ناد على د قومي مشـرانـو د       .  اندازه د كوكنارو د كر بنديز ومنه

استازي هيأت په اړه رپوټونه موجود وو چې مـال عـمـر سـره يـې            
قانع كوونكى دلـيـل       كاتل ترڅو د كوكنارو د بنديز په هكله خپل

په هر حـال،    .  وړاندې كړي، خو دغو هلوځلو كومه نتيجه ورنكړه
ساحوي كار چې معموالً د كوكنارو د حاصل ټولولو د مـوسـم پـه      
بهير كې په الره اچول شوى وو، د هغو چارواكو پرضد د خـلـكـو      
څرګنده كركه او خوابدي په ډاګه كوله چې د كوكنارو د كر په سر 

په ضمني ډول ، تهديد يوه عامـه مـوضـوع      .  يې بنديز نافذ كړى ؤ
 . وه

د نشه يي توكو د كنترول پر وړاندې وروستۍ هـڅـې، د بـلـخ او           
ننګرهار په واليتونو كې د طالبانو د بنديز تقـلـيـد كـوي چـې پـه             

دغه هڅې د كر د موسم څخه دمـخـه   .  م كال كې تطبيق شوى ؤ2001
په بشپړه توګه ترسره شوى، ترڅو د كر مخه له پېـلـيـدو څـخـه  د            

په خاصه توګه، ددغو وروستيو بنديـزونـو د     .  وړاندې نه ونيسي
تطبيق لپاره مسؤليت هم له واليتي چـارواكـو څـخـه  د اسـاسـي               
مسؤليتونو سره چـې د كـوكـنـارو د ټـيـتـې كـچـې پـه مـوخـه د                               
ولسوالۍ چارواكو ته سپارل كېده، الندى كچې تـه اړول شـوى         

د بلخ په واليت كې، دغه مسأله داسى څـرګـنـدېـږي چـې الر            .  دى
ښوونې د كوكنارو د كر د درولو په موخه د واليانو لخوا وړاندې 
كېدى او دغو الرښوونو د اجبار او متقاعدولو بسـيـاكـوونـكـى        

د ننګرهار په واليت كې، قومي جـوړښـتـونـه        19. تعميل اغيزمنوه
او استـازي نـه يـوازى دا چـې د نشـه يـي تـوكـو پـر وړانـدې د                                 
پيغامونو د رسولو لپاره كارول كېده، بلكه همدارنګه بـزګـرانـو      

قومي مـلـكـان او      . په توګه هم كارول كېده“ غبرګون د پايلى”ته د 
خانان جلب او قانع كېدل ترڅو كوكنار ونكري؛ په همدى ترتيـب  
دغه ملكان او خانان اړ وو ترڅو خـپـل قـومـي غـړي اړبـاسـي او                

پداسى حالكـې  .  متقاعد يې كړي چې له هغوى څخه مالتړ وكړي
چې واليتي چارواكو اكثراً د هغو سيمو لـپـاره د پـرمـخـتـيـايـي               
مرستو د برابرولو ژمنې كولى چيرته چـې قـومـي مشـران ددغـه              
دندى پغاړه اخستلو ته راضي وو، خلكو په ټولـنـه كـې ادعـاوى         
كولى چې ملكانو او خانانو ته نيغ په نيغه نغدى پـيـسـې وركـړل       

 . شوى دي

په دغه كمپاينونو كې د كوكنارو ريښه ايسـتـنـه، د طـالـبـانـو د                
بنديز په څير، د هكتار واحد ته محدود او په زياته انـدازه هـغـو        

د كر د موسـم   چېسيمو ته منحصر وو چيرته چې چارواكي اړ وو 
په پېل كې خپل نفوذ او قدرت وښيي ترڅو نورى ولسوالۍ د كر 

په ننګرهار كې، دا په خـاصـه     .  په وړاندې خپل مالتړ څرګند كړي
توګه د خوګياڼيو او اچين ولسوالۍ دي، چيرته چې د كـوكـنـارو    
كر د بنديز  پروړاندې مقاومت كېږي او ريښه ايستنه په سختـۍ  

د هغه كسانو توقيف ډيرى مهال تـر سـره       .  سره ترسره كېداى شي
كېده، خو بزګران په ځانګرېتوګه د يوى لنډى مودى لپاره نـيـول     
كېده، او تر هغه وخت پورى به د توقـيـف النـدى وو چـې خـپـلـو                

دا .  ځمكو ته ګرځېدل او خپل د كوكنارو د بوټو ويجاړول ومـنـي    
تګالره ال اوس هم د ارزښت وړ د غبرګون د يوى مثبتى پايلى پـه  

كې د طـالـبـانـو پـوسـيلـه كـارول              2001څير ثابته شوى چې په كال 
 .كېده

د كر د بنديزونو د جغرافيايي پوښښ سربيـره، ددغـو       د كوكنارو
كـال كـې د          2008پـه       پـه ډاګـه كـول،          كمپاينونو ترمنځ د توپـيـر  

پـدغـه وخـت كـې،         .  ننګرهار په واليت كـې دوهـمـه مـقـايسـه ده              
واليتي چارواكو په ادعايي شكل كوښښ كاوه ترڅو د نشـه يـي       
توكو پر وړاندې د مبارزې كمپاينونه د هغـو هـڅـو سـره تـلـقـيـن               
كړي چې د حكومت ضد عناصرو د فعاليتونـو څـخـه مـخـنـيـوى            
كوي، په ځانګړېتوګه د اچين او خوګياڼيو په ولسواليو كې چې 

پداسى حالكې چـې خـلـك ډيـر          20. د پاكستان سرحد ته نږدې دي
وختونه بهرنيان د هغه اقداماتو لپـاره چـې د كـوكـنـارو د كـر د                   
كمولو په موخه  په الره اچول كېږي، مالمت ګڼې، د نـنـګـرهـار د       

  “.د خطر او بى ثباتۍ پروړاندې غبرګون”ديويد مينسفيلد،    20

د بلخ په واليـت كـې د       :  د اوبو مديريت، كورني څاروي او د ترياكو اقتصاد” ادم پين،      19
  )م كال2007د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره، : كابل(“ كوكنارو د كر پراختيا
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واليت په اړه يو شمېر رپوټونه موجود وو چې پـه نـنـګـرهـار كـې           
واليتي چارواكو په غير مستقيم ډول دى موضوع ته اشاره كـړې    

كال د كر په مـوسـم      2007وه چې د اړتيا په صورت كې هغوى به د 
كې د بهرنيو نظامي ځـواكـونـو د عـمـلـيـاتـو پـر وړانـدې خـپـل                         

م كال كې، د كورنيو په اسـتـوګـن      2008په   21. غبرګون ښكاره كړي
ځايونو باندى يرغل د ترياكو په ضـبـط او د تـورنـو كسـانـو پـه                  

دغه يرغل او هـمـدارنـګـه هـغـه ادعـاوى            .  نيونه كې نتيجه وركړه
چې د متحده اياالتونو ځواكونه د نشه يـي تـوكـو پـر وړانـدې د              
پيغامونو په استولو كې په نيغه توګه الس درلود، حاالت داسى 
منعكسول چې د محلي خلكو په منځكې هغه درك او پـوهـى تـه      
ريښتنى بڼه وركړي چې ګواكې د نشـه يـي تـوكـو پـر وړانـدې د                 

مبارزو بنـسـټـيـزه مـوخـه د           
ننګـرهـار واليـت پـه غـوره            
ولسوالـيـو كـې د مـتـحـده             
اياالتو د نظامي ځـواكـونـو    
  22.زياتيدونكى حضور وي

باالخره، د هر كمپاين سره، 
اجبار يوه اساسي وسيله ده 
چــې د كــوكــنــارو د كــر د              
حيرانوونـكـي كـمـښـت پـه           
. تطبيقولو كې كارول كېږي

دا ډول چــټــك كــمــښــت د          
طالبانو د بنديز په بهير كې او، پـه پـرلـپـسـى تـوګـه، د بـلـخ او                      

. ننګرهار واليتونو په ډيرو سيمه ييزو مخنيويو كې لـيـدل شـوى     
كه څه هم چې، پرمختيايي مرستو ددغو بنديزونو په پلى كـولـو     
كې څه نا څه رول لوبولى، خو بياهم پرمختيايي مرستو په خاصه 
توګه د خلكو په هوساينه كې اړين ښه والى ندى رامنـځـتـه كـړى       

چې د كوكنارو له كر څخه د وتو يا انـحـراف سـره الزمـه مـرسـتـه              
بلكه برعكس، د مرستې ژمنه په زياته اندازه  د تحمـيـلـي    .  وكړي

فشار په څير كارول شوى ده د كوم په وسـيلـه چـې پـه كـر كـې د                 
كموالى په اړه د محلي چارواكـو سـره مـذاكـره وشـي او ځـيـنـې                   
زيانونه جبران شي چې د چارواكو د تحميلي بنديز په پاى كـې د      

دغـه  .  كوكنارو په كر كې د پاموړ كموالي له امله رامنځتـه شـوي    
تګالر نه يوازى داچې د افغانستان د نشه يي توكو د كـنـتـرول د        
ستراتيژۍ په خالف عمل كوي، بلكه همدارنګه په دغـو سـيـمـو       
كې يې د ډيرو كليوالو خلكو هوساينه او په همدى ترتيب د هـغـه   
ځمكې په كميت  كې دوامداره كمـښـت چـې پـه كـوكـنـارو كـرل                 

 .   شوى، په ژوره توګه متأثره كړى

 د بنديزونو اغيزې
د طالبانو د تحميلي بنديز، 
په كليواله معـيـشـتـونـو او        
پراخ اقتصاد باندى د هـغـه     
د اغيزې ترشا پراته مقاصد 
او انګـيـزو تـه د پـامـلـرنـې              
څـخـه پـرتـه د يـادو شـويــو               
مسايلو د كاميابۍ په خبرو 
اترو كې اكـثـراً ذكـر شـوي           
عــوامــل لــه يــاده وځــي،              
څرنګه چې دا هـغـه عـوامـل       
په ډاګه كوي چې په پرله پسى تـوګـه د طـالـبـانـو د پـرزيـدو پـه                      
تعقيب يې د كوكنارو د چټك زياتوالي لـپـاره زمـيـنـه مسـاعـده            

د طالبانو بنديز نه يوازى دا چې د پټې په سر نرخ يې جګ كړ .  كړه
م كال د جوالى ترمـنـځ مـيـاشـتـو         2001م كال د سپتمبر او د 2000د ( 

امريكايي ډالرو  500امريكايي ډالرو څخه  100كې يې له شاوخوا 
، بلكه همدارنګه يې ترياكو تـه مـنـسـوب د         ) ته زياتوالى وموند

پور او د پور اخستلو د شرايطو په كچه كې د چټك لوړتيا المـل  
د بنديز سره مخامخ بزګران پدى قادر نه وو ترڅـو هـغـه      .  وګرځيد

بيانې پـه څـيـر        / پيسى يې چې د كوكنارو د كرلو لپاره د پيشكي

م كلـونـو د     2008م او 2007د :  د خطر او بې ثباتۍ په وړاندې غبرګون” ديويد مينسفيلد،   21
كر كيلى د موسم په بهير كې د هغو كورنيو د كليواله معيشت په حالـت كـې د بـدلـون           

د افغانستان د نشه يي توكو د ارزونې لـپـاره د بـرتـانـيـې             (“ تشخيص چې كوكنار كري
   ).م كال د جوالى مياشت2008حكومت د ادارې لپاره رپوټ، 

  “.د خطر او بى ثباتۍ پروړاندې غبرګون”ديويد مينسفيلد،  22
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سوداګرو دغه د كـوكـنـارو اړونـد       .  اخستى وى، بېرته تاديه كړي
نـغـدو      500پورونه په چټكۍ سره يو كيلو ګرام د رايج بازار نـرخ    

د هـغـه بـزګـرانـو لـپـاره چـې د يـو                      .  امريكايي ډالرو تـه لـوړ كـړ         
امريكايي ډالرو پيشكـي   50كيلوګرام ترياكو په سر يې يوازى د 

كلونو د كر د موسم څخه دمـخـه هـوكـړه        2001او  2000پيسو سره د 
امـريـكـايـي        500كړې وه، ياد شوى پور د فصل ټولولو پـرمـهـال      

 . كيلوګرام ته اوچت شو/ډالر

د هغو بزګرانو لپاره چې د ډير زيات امبار شـوي پـور ګـالـل يـې              
پغاړه درلوده، د كوكنارو د كر په موخه د ځمكې پـه تـخـصـيـص          

د پـورونـو د جـبـران لـپـاره د                 )  په مني كـې    2001د ( كې زياتوالى 
خـو د هـغـه بـزګـرانـو لـپـاره چـې د                        23. هغوى يوازينۍ وسيله وه  

كوكنارو د كر لپاره يې پور نه وو ترالسه كړى، د ترياكـو د بـازار       
لوړ نرخ چې د بنديز په تعقيب رامنځته شو، ددى باعث شـو چـې     

د ترياكـو دغـه راز لـوړ نـرخـونـه               .  د بنديز سره سره كوكنار وكري
ددى المل وګرځيدل ترڅو د كوكنارو كر ان په هـغـو سـيـمـو كـې             
پېل شو چيرته چې د لږى ځمكې يا د كوكنارو لږ محـصـول او يـا        
هم د كوكنارو د نه رواج له كبله كوكنار نه كـرل كـېـدل، لـكـه پـه               

كال د وچكالۍ د پـاى پـه        2001د .  شمالي او مركزي واليتونو كې
تعقيب، د پټي په سر لوړ نرخونه او د كوكنارو اړونـد پـورونـه د        
غنمو په پيداوارو كې د زياتوالي سره تړلي وو چې د خـوړو بـيـه        
يې ټيټه او د دولتي ارګان حضوريې كم كړ كـوم چـې كـوالى يـې           

دا بـايـد د لـږ          .  شول په خلكو باندى خپله پرېـكـړه تـعـمـيـل كـړي           
م كال د نومبر په مياشت كـې د      2001تعجب وړ خبره اوسي، چې د 

طالبانو له پرزيدو څخه وروسته د افغانستان په ډيرو بـرخـو كـې      
 .د كوكنارو كر يو جذاب او په زړه پورى انتخاب ؤ

د طالبانو بنديز اقتصادي حالت په زياته اندازه متأثره كړ چې پـه  
د كـارونـو د     .  كليواله كچه د زياتېدونكې بيكارۍ المل وګرځيد

نشتوالي له امله د ځوانانو ډيرو ډلو چې د ګرځـنـده بـزګـرانـو پـه           
حيث يې كار كاوه، په يو داسى وخت كې كله چې د نننۍ ورځ پـه    

. ډير لږ فرصتونه موجود وو، بيكاره پاتـى شـول    مزدورۍ پرتله د 
پاكستان ته مهاجرت په سهيلي او ختيځو واليتونو كې د بنـديـز   

د كـوكـنـارو پـه اړونـد            .  د تحميل په وړاندې يو عام غبـرګـون وه    
پورونو كې زياتوالى ددى المل وګرځيد چې د لـوړو پـورونـو د            
تاديې په موخه په هغه سيمو كې چې د بنديز څخه دمخه كوكـنـار   
كرل كېده، خلك خپلى ځمكې ګرو كـړي او د لـوړو پـورونـو د                 

       24.تاديې لپاره خپلى لورګانې تبادله كړي

چـې ايـا        ئـن نـه وو      په هغه وخت كې هيڅ څوك پدى خـبـره مـطـمـ       
تـرڅـو د     )  25يا په حقيقت كې ليوال وي( طالبان به پدى وتوانېږي 

كوكنارو د كر ټيته كچه د دوهم پرلپسې كـال لـپـاره وسـاتـي، د              
د .  كوكنارو كر ته د مخ اړونى په اړه شديد فشـارونـه مـوجـود وو        

طالبانو د حكومت په بهير كې، د طالبانو لوړ پوړو مشـرانـو پـه        
خلكو باندى د بنديز له اغيزې څخه خبر وو؛ هغوى پـدى پـوه وه       
چې د بنديز دوهم پرلپسى كال به ډير سخت دريځ ته اړتيـا ولـري     

مال محمد حسن اخنـد چـې     .  او د الزياتو ستونزو المل به وګرځي
د كندهار والي او په پراخه كچه پيژندل شوى د طالبانو پـه رژيـم     

نوموړي غوښتنه وكړه .  كې يو تر ټولو قدرتمند او بانفوذه رهبر ؤ
چې د كوكنارو بنديز به د دوهم كال لپاره هم تعـقـيـب شـي خـو د            

د ډيرو خلكو مړينې ته اړتيا ولري او نور به لـه  ” بنديز تطبيقول به 
طالبانو د بنديز پـه مـوخـه د مـذاكـراتـو،              26“ . قحطۍ سره مخ شي

ژمنو او اجبار له يو تركيب څخه استفاده كوله ترڅو د ترياكو پـه    
دغـه بـنـديـز بـاالخـره د             .  توليد كې لنډمهاله بنديز رامنځته كـړي 

كوكنارو په كر او نرخ كې د يـو حـيـرانـوونـكـي لـوړوالـي لـپـاره                   
اجتماعي شرايط منځته راوړل، نه يوازى په هغو سيـمـو     -ټولنيز

كې چيرته چې كوكنار د څو كلونو لپاره د عـايـد اسـاسـي مـنـبـع              
ګڼل شوى بلكه همدارنګه په هغو سيمـو كـې هـم چـيـرتـه چـې د                  

د كـوكـنـارو كـر پـه يـوه               ” د نشه يي توكو او جرمونو پروړاندې د ملګرو ملتونو اداره،   24
  “.بدلېدونكي چاپيريال كې

په ځانګړېتوګه، دا معلومه نده چې ايا طالبان د كوكنارو په كر باندى بنديز تـه لـيـوال        25
 .وو او كه نور عوامل ددى المل وګرځېده ترڅو طالبان دغه الر غوره كړي

هغه دا هم وويل چې كه چېرى نړيواله ټولنه د افغانستان خـلـكـو تـه د بسـيـاكـوونـكـو                  26
مرستو په لېږلو كې  پاتى راشي نو ددى مسؤليت به په نېغه توګـه د نـړيـوالـى ټـولـنـې              

 . م كال د مى مياشت2001بسپنه وركوونكې استازى ډله، د . پغاړه وي

د كوكـنـارو كـر پـه يـوه                 ” د نشه يي توكو او جرمونو پروړاندې د ملګرو ملتونو اداره،  23 
  “.بدلېدونكي چاپيريال كې



  ې او ارزونې ادارهد افغانستان د څېړن

12 

لـوړ پـوړو     .  م كـالـه پـورى ټـيـټـه وه              2001كوكنارو د كر كـچـه تـر          
چــارواكــو مــمــكــن دا هــيلــه درلــوده چــې دغــه عــمــل ښــايــي د                      

دا هـغـه     .  پرمختيايي مرستې په پراخ جريان كې نـتـيـجـه وركـړي       
پرمختيايي مرستې دي چې دوى ورته ددى موضوع د ښودلو پـه  
موخه اړتيا درلوده چې دوى كوالى شـي د كـلـيـوالـه خـلـكـو پـه                  

امـا، دغـه كـار        .  اقتصادي لرليدونو كې ښه والى رامنځتـه كـړي    
عملي بڼه خپله نكړه، او د كوكنارو بنديز هم كومه ګـټـه ونـكـړه،       
ترڅو د كليوالو خلكو په مـنـځـكـې پـه تـېـره بـيـا د پښـتـنـو پـه                            
ستراتيژيكو واليتونو كې خپل مالتړ په هغه وخت كې كله چې د   

 . كال د سپتمبر د مياشت پيښې رابرڅيره شوى، تقويه كړي 2001

د كوكنارو په كر كې د پـام وړ كـمـښـت پـه بـرخـه كـې بـريـالـۍ                            
كړنالرې، د بلخ او ننګرهار په واليتونو كې د تـريـاكـو د تـولـيـد           

سـره  .  پروړاندې بنديزونه د طالبانو له بنديز سره د پرتـلـې وړ دي      
لدى چې د كوكنارو د بنديز د بالقوه اغيزې په هكله چې دغه راز   
بنديز يې ښايي د كليواله خلكو په مـعـيـشـت او پـراخ اقـتـصـاد               

پداسى حالكې چـې    .  باندى ولري، لږ درسونه زده كړاى شوي دى
كال د طالبانو د بنديز ډيره چټكـه   2001يوازى دا ممكنه وه چې په 

او    2005اغيزه تحليل او تجزيه كړاى شي، پـه نـنـګـرهـار كـې د                 
ترمنځ كلونو كـې     2008او  2006ترمنځ كلونو او په بلخ كې د  2008

د اوږده مهال كار د كوكنارو د كر د وروستيو بنديزونو د تـأثـيـر        
د .  په اړه ډيرى مفصلى بياكتـنـې او ارزونـې تـه الره هـواره كـړه                  

كال كې د كوكنارو پـراخ كـر      2007ننګرهار په اړوند، دغه كار په 
 . ته د بېرته مخ كولو په اړوند دليلونه توضيح كوي

د دغو بنديزونو اغيزې د ننګرهـار او بـلـخ پـه واليـتـونـو كـې د                     
په خاصه .  اقتصادي ډلو له پلوه توپير درلود  -موقعيت او ټولنيز

توګه، د كرنيز يا غير كرنيز عايد له السه تلل چې د كوكـنـارو پـه      
كر كې د دخيلو خلكو لخوا تجربه شـوى، د اقـتـصـادي ركـود د              
پراخى اغيزې له امله د هغو سيمو په ټولو بـرخـو كـې ډيـر بـدتـر             

د كوكنارو د كر د دريدو له .  شوى چې بنديز پكې عملي شوى دى
كبله د كرنيزو عايداتو له السه تلل، د مزدوركارۍ د فرصتونو د   

پاموړ كمښت پوسيله چې د ترياكو له محصول سره تړلي وو، تـر  
نتيجه يې په واليتي مركزونو كـې    .  پخوا ډير بدتر حالت غوره كړ

د كار عرضه وه چې په خپل وار سره يې د مزدوركارۍ په نرخونـو  
د ننګرهار په واليت كې چيرته چې بـنـديـز        27. باندى اغيزه درلوده

په خپل معمول حد كې ؤ، د وخـت پـه تـېـريـدو سـره پـه عـمـده                          
فروشۍ، پرچون او د يو شمېر سوداګرو په ګټه كـې چـې د نشـه            
يي توكو د قاچاق سره يې هيڅ ډول نيغې رابطې نه درلـودى او د      
هوټلونو او عامه پلورنځايونو، د جاري عايـد د كـمـوالـي المـل            

همدارنګه د پور په كچه كې زياتېدل هـم پـه نـنـګـرهـار           .  وګرځيد
م كال د بنديز د پايلى په څير تصديق شوى ؤ، كـه څـه       2005كې د 

كـې د       2001هم  دغه مسايل  د كوكنارو اړوند پور ته چې په كـال      
رامنـځـتـه شـول، د پـيـسـو د بـڼـه                     څخه وروسته طالبانو د بنديز

     28.وركولو له تأثير سره نه پرتله كېږي

د طالبانو د بنديز پـه ځـواب كـې د زراعـتـي مـحـصـول كـرل او                        
كلونو بنديز په ننګرهار كې، پـه خـاصـه تـوګـه،           2008م او 2005د

پـه  .  كوكنار د غنمو سره د تعـويـض پـه مـوخـه تـرسـره شـوى دى                  
قطعي شكل، د ننګرهار په ليرو پرتـو ولسـوالـيـو كـې، د كـر د                 
ځمكې مساحت او د ميشتو خلكو تراكم ددى المـل ګـرځـيـدلـي          

خـود  ( ترڅو لږ خلك د غنمو د اوړو له پلوه په خپل ځـان مـتـكـي           
كورنـۍ اړى     29. وي، پدى صورت كې چې يوازى غنم وكري)  كفا

دي چې خپل كرنيز محصوالت خرڅ كړي يا كار وكړي ترڅو خپل 
له هغو ولسواليو څخه چې له جالل .  لومړني ضروريات پوره كړي

آباد څخه ليري دي، د كار بازار تـه السـرسـي هـم د مـهـارتـونـو،                 
فاصلى، ټولنيز تړاو د كافي نارينه كار كوونكو د موجوديـت لـه     

او    2005د ننـګـرهـار پـه واليـت كـې، د                 .  كبله محدوده شوى دى

كلونو د كر په موسم كې د          2004-2005د  :  ?Pariah or Poverty”ديويد مينسفيلد،     27

ننګرهار په واليت كې د كوكنارو د كر په سر بنديز او د كليواله معيشت په ستراتيژيو                       
په ختيځ افغانستان كې د بديل معيشتونو لپاره د               “  باندى د ياد شوي بنديز اغيزه،            

 ).GTZ(تخنيكي مرستو لپاره د آلمان د ادارى پروژه 
 “ .په افغانستان كې د كوكنارو په كر باندى د طالبانو د بنديز اغيزه” 28
په سلو كې هغه خلك چې مركې ورسره ترسره              71د ننګرهار په واليت كې، شاوخوا           29

شوى، نه يې شو كوالى چې په كافي انداره غنم توليد كړي ترڅو د غنمو له پلوه خود كفا             
. په سلو كې يې كوالى شو چې د پلورلو وړ اضافي غنم توليد كړي                   10اوسي، او يوازى     

  “د خطر او بى ثباتۍ په وړاندې غبرګون،”منسفيلد، 
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م ترمنځ كلـونـو كـې د بـاغـدارۍ د لـوړ ارزښـت تـولـيـد د                           2008
پراخـتـيـا پـه هـكلـه شـواهـد مـوجـود دي، دا يـوازى پـه هـغـو                                 

لـكـه   ( ولسواليو كې چې د واليت له مركز سـره نـږدې پـرتـى دي               
د كوكنارو د كر په وړاندې د ودى وړ   )  كامه، سرخرود او بهسود
م كال كې په دغو ولسوالـيـو   2007په .  بديل په څير ثابت شوى دي

كې د كوكنارو د كر ټيټه كچه وساتله شوه، حتى پـه هـغـه وخـت           
كې چې په واليت كې نورو ټولو ولسواليو د كوكنارو پراخ كـرلـو   

م كال كې، دوى د سبـو تـولـيـد تـه ادامـه             2008په .  ته بيا مخه كړه
وركړه پداسى حالكې چې د واليت نورى برخى بياهم د ترياكو په 
توليد باندى يو بل بنديز تجربه كوي، او د كـوكـنـارو پـرځـاى د              
غنمو په كرلو پېل كوي چې تر دى دمخه يې د ډيرى مودى لـپـاره   

 . نه كرل

په عين شكل، د بلخ واليت په چمتال او چـاربـولـك ولسـوالـيـو           
هغو كورنيو چې په هغو سيمو كې يې ځمكې درلـودى او       30كې،

م كال كې د كوكنارو د   2007د اړتيا وړ اوبو څخه برخمنى وى، په 
كر بنديز ته د مالوچو او خټكيو په كرلو، د ځـيـنـو سـوداګـريـزو             

 د وښو)  په لږو ځايونو كې( سبزيجاتو په توليدولو او همدارنګه 
سره لدى چې هغوى .  د كرولو په پيل سره خپل غبرګون څرګند كړ

د ځمكې په عايد كې يو اندازه كموالى درك كـړ، خـو بـيـاهـم د                
د هغو كورنيو لـپـاره     .  هغوى د معيشت ثبات ته كوم ګواښ نه ؤو

چې خپل عايد له زراعتى كار څـخـه تـرالسـه كـاوه، دغـه كـاري                  
فرصتونه په زياته اندازه لږ شول، ځـكـه چـې مـالـوچ او واښـه د                 

دا .  كاركوونكو تـه اړتـيـا لـري          / كوكنارو په پرتله د پاموړ لږ كار
مسأله نه يوازى دا چې د كرنې اړوند كار د فرصتونو د كـمـوالـي      

) مـزد ( المل وګرځيده بلكه همدارنګه د نغدى يا معادلى  بـاړى        
 . په نرخ كې يې هم كموالى رامنځته كړ

هغو كورنيو چې د معيشت ثبات يې د كوكنـارو لـه كـرنـيـز كـار              
م كال كې د غنمو  2007څخه ترالسه كړى ؤ داسى بريښېده چې په 

او مالوچو له كرنيز كار څخه د محدود مقدار عـايـد پـه تـرالسـه            
كولو، د ښاري كار په لټه كې شي، او د سـپـمـول شـوي اپـيـن او             
غير ضروري شتمنيو په پلورلو باندى لكه كورني څاروي چـې د      
كوكنارو د كر كلونو په بهير كې ساتل شوي وو، د اتكا كولـو لـه     

د طـالـبـانـو او د نـنـګـرهـار د                   .  الرې به خپل اړتياوى پـوره كـړي    
بنديزونو په څير، په بلخ كـې ډيـرى النـدى پـرتـى، بـى ځـمـكـې                    

 . كورنۍ اړ شوى چې د بنديز له امله مهاجرت ته مخه كړي

كلونو اوږد او    2008او  2007د افغانستان د نورو برخو په څير، د 
سخت ژمۍ چې وچ پسرلي ورپسى ؤ، د بلخ په كليواله اقتـصـاد   

د كورني څارويو رمې د يخې هـوا    .  باندى يې ناوړه اغېزه درلوده
له كبله په مستقيم ډول متأثره شوى او د كورنيو د اهلي څـارويـو   

ياد شـوى وچ      .  په سلو كې تلفات درلودل 70څخه تر  20شتمنۍله 
پسرلى چې د كال د لومړۍ برخى په بهير كې د خړوبولو د اوبو له 
كنګل سره يوځاى ؤ، هم د اوبو څيرمه پاس او الندى سيمو كې د 
غنمو د كم حاصل المل وګرځيد، چيرته چې د غنمو ډيره برخه لـه  

د پروړى يا بوسو عـرضـه كـمـه ده         . زرغونيدو څخه بى برخى شوه
د اوبو د څيـرمـى پـه النـدى بـرخـه كـې                .  او نرخونه يې جګ شوي

ميشتى كورنۍ چې كورني څاروي لري، د پروړې او ياهم بـوسـو   
د كم پيدايښت او لوړ قـيـمـت او هـمـدارنـګـه د اوبـو د شـديـد                         

له كبله متأثره شوي، بايد د څارويو )  ان د څارويو لپاره( كموالي 
د تېر كال راهيسى، د پسونو او ؤزو   .  ټيټيدونكي نرخونه وګالي
تـېـر   ( په سلو كې يا تر هـغـه زيـات           50نرخونه په اغيزمنه توګه تر 

په عـيـن     .  پرېوته)  پورى 3000-4000كال د هر څاروي په نرخ كې د 
حال كې، په مزار كې د زراعت اړوند يا غير زراعتي كـار زمـيـنـه       
لږه مساعده ده، او ډيرى كورنۍ ددغه راز كار په لټه كې دي، دا   

ورځـنـي مـزد      / پدى معنا ده چې دوه كاله پخـوا كلـه چـې د بـاړى            
 2-3ورځـى وه، اوس        / امريكايي ډالـر  10—نرخونو اعظمي كچه
د غلى نرخونـه د تـېـرو        .  ورځى ته راښكته شوي/ امريكايي ډالرو

شپږو مياشتو په اوږدو كې دوه برابـره يـا تـر دوه بـرابـرو زيـاتـه                  
له همدى كبله كورنـۍ د سـوداګـرۍ پـه بـرخـه كـې د ډېـر                       .  شوى

كموالي سره مخامخ دي او مجبوره شوي ترڅو يوه داسى تګالره 
هغوى پرېږده  ”:  د اوبو مديريت، مالداري او د ترياكو اقتصاد        ،  ئد ادم پين سره وګور      30

: كابل. (په بلخ كې د كوكنارو د ساحو بندول او پايلى يې           :  “چې خپلى ژمنې پرځاى نكړي    
 ). م كال دسمبر2008د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره، د 
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دغه تګالره .  غوره كړي چې ددغو ستونزو له عهدى څخه بهرشي
د سپمول شويو شتمنيو كارول دى، او ترڅنـګ يـې د خـوړو پـه             

راپورونه وركـړل    .  مصرف كې كمښت او كډوالي په بركې درلوده
په سلو كـې د هـغـو كـار كـوونـكـو                 80تر 70شوى دي چې كابو د 

څخه چې د اوبو تر څيرمه په الندى كليو كې مـيـشـت وو، د كـار           
كوولو په موخه يې ايران ته مهاجرت كړې او همدارنګه پـه دغـه       
 .سيمو كې ميشتى كورنيو په بشپړه توګه خپل كلي پريښي

په لنډه توګه بايد وويل شي چې د بـلـخ پـه واليـت كـې كـلـيـوال                   
اقتصاد د هغو كورنيو كليوال اقتصاد سقوط كړى چـې د اوبـو         

د پرلپسى سـخـت ژمـي او د          .  ترڅيرمه الندى سيمو كې اوسيږي
غلى د جګو نرخونو په پام كې نيولو سره، دغه سقـوط پـه نـيـغـه          

پـه هـر حـال، د          .  توګه د كوكنارو د كر بنديز ته منسوبيدلى نشـي 
بيوزلو كورنيو په سپمول شويو توكو كې د كموالي د اغـيـزو لـه      
امله، دغه كورنۍ د راتلونكو پيښو د پايلو په وړاندې بى شـانـه   

د اوبو ترڅـيـرمـه نـږدى مـيـشـتـى كـورنـۍ هـم                    .  زيانمنونكې دي
اغيزمنى شوى، په ځانګړېتوګه هغه كورنۍ چـې پـه مـعـاش يـا              

د اوبو ترڅيرمه په پاسنيو سـيـمـو    .  مزدوركارۍ باندى متكي دي
 . كې د مالوچو دوهم ځلي كر هم په سيمه كې كم شوى دى

كوم سوال چې دلته راپورته كېږي هغه دا دى چې، د كـوكـنـارو د      
سقوط په پام كې نيولو سره، ايا د بلخ واليت بـه پـه راتـلـونـكـي             

د ننګرهار د كـوكـنـارو د      .  كال كې د كوكنارو د بيا كر شاهد وي؟
كر تاريخ سره يوه نيغ په نيغه مقايسه ښيي چې دا ښايي د امكان 

، خـو    ) چې د بلخ په واليت كې كوكنار بيا طغـيـان وكـړي     ( وړ وي 
) د توكـم لـه پـلـوه        ( په بلخ كې ټولنيزې فرقى .  شرايط مختلف دي

د اوبو تـر څـيـرمـه پـه          .  ممكن د ننګرهار په پرتله ډيرى سترى وي
پاسنيو سيموكې واك او قدرت د غوره كليوالو او ټولنيزو ډلـو    

د ( ټپلو چې د امكاناتو له پلوه تر يوى اندازى ښه حالت كـې دي        
) ننګرهار واليت د جالل آباد ښار ته د نـږدى ځـايـونـو پـه نسـبـت             

پغاړه دي، او د بى ثباته معيشت سره چـې د اوبـو تـرڅـيـرمـه پـه                
الندى كليو كې ميشتى كـورنـۍ ورسـره مـخ دي، هـم نـدي مـخ                    

دلته اساسي پوښتنه دا ده چې، تـر څـه وخـتـه پـورى بـه د                 .  شوي

ساتندويې ډلى شبكې دا موضوع ډاډمنه كړي چـې ايـا دغـه راز          
د .  كلي ليوال دي ترڅو د كوكنارو د كـر پـه سـر بـنـديـز وسـاتـي؟                

كوكنارو د بيا كر پېل د اوبو ترڅيرمه الندى سيمـو كـې ډيـر كـم           
احتمال لري، خو كه چيرى د اوبو تـرڅـيـرمـه پـاسـنـۍ سـيـمـى د                 
كوكنارو په بيا كر پېل وكړي، نو بيا النديـنـۍ سـيـمـى بـه هـم د                
پاسنيو په څير چيرته چـې اوبـه مـوجـودى دي، يـو شـان عـمـل                       

دا ګران كار دى چې په بلخ كې د كوكنـارو د كـر د بـنـديـز              .  وكړي
نتيجه د كوم شي په څير وكتل شي خو د موجودو جوړښـتـونـو د      
غښتلى كولو او د نامساواتو د نمونو نـتـيـجـه پـه اسـانـۍ سـره                 

 .جوتوي چې دى ته برياليتوب نشي ويل كېداى

م كال كې، د ننګرهار واليـت يـوځـل بـيـا د كـوكـنـارو د                   2008په 
پداسى حالكې چې د نشـه يـي تـوكـو او             .  پاموړ كمښت شاهد ؤ

جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونـو اداره لـه هـغـه وخـت څـخـه                  
راپديخوا چې نوموړي ادارى په افغانستان كې د كوكنارو د كـر    

لـه  ” ،  د لـومـړي ځـل لـپـاره دغـه واليـت                  31د كچو څارل پېل كړي
اعالم كړ، ددى موضوع په سر چې ايـا د كـر       “  كوكنارو څخه پاك

پـه     32. دغه كچه بى سارى ده كه نه، يو لـړ بـحـثـونـه مـوجـود دي                
واليت، حتى تر ټولو ليرى پرتو سيمو كې ډير بزګران د كوكنـارو  

هـكـتـارو       200دغه ټيټه كچه د طالبانو د بنديز له كال سره چې تـر    
په  33. كمه ځمكه د كوكنارو كر ته اختصاص شوى وه، پرتله كوي

دغه واليت كې د كوكنارو د كر وروستۍ كـچـې تـه د پـام څـخـه               
كال بنديز په يو ډير خراب وخت كې  2008پرته، په ننګرهار كې د 
د غنمو د بيې لوړېدل، ډيرى كورنۍ سره لدى .  نه شو پلى كېدلى

فيصده ځمكى يې د غنمو كـر تـه تـخـصـيـص كـړې               95چې كابو 
وى، د خپلو غنمو د پوره كولو له اړخه د غـنـمـو د لـوړېـدونـكـي            

كال په ډيـرو     2008د بيلګې په توګه، د .  ارزښت سره مخامخ شول

د افغانستان د كوكنارو    ”د نشه يي توكو او جرمونو پروړاندې د ملګرو ملتونو اداره،               31
 “م كال،2008سروى، 

هكتاره   265م كال په ننګرهار كې         2008د متحده اياالتو حكومت اټكل وكړ چې په                32
 . ترياك توليد شوى وو

د (م كال د اپريل او اكتوبر مياشتى              2008د ديويد منسفيلد لخوا ساحوي كار، د                33
  ).افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى لپاره رپوټ
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حاالتو كې، يوه كورنۍ به چې د دوه ټنو غنمو د كموالي سره مـخ  
امريكايي ډالرو مصرف ته يـې اړتـيـا درلـوده چـې             1400وه، نو د 

هغه مقدار غنم چې يوازى د خـپـل لـګـښـت لـپـاره بـه يـې اړتـيـا                      
كال د مى په مياشت كـې، د غـنـمـو          2007د  34. درلوده، پوره كړي

كـيـلـو       3ډالره،  يا په هغه وخت كـې د         480عين مقدار شاوخوا 
يوازى د غـنـمـو پـه بـيـه كـې د                  .  ګرام ترياكو معادل قيمت درلود

پاموړ زياتوالى رامنځته شوى ندى؛ بلكه همدغه راز د تېر كـال    
په اوږدو كې د نورو اساسي توكو لكه غوړي، تېل او غوښې بيه 

  35.هم په خاصه توګه لوړه شوى ده

د    هد خوړو، ترانسپورټ او نـورو تـوكـو او خـدمـتـونـو نـرخـونـ                    
. ورښت د ټيټى كچې له كبله، د پـامـوړ زيـاتـوالـى مـونـدلـى دى              

په ځينو نسبتاً وچو سيمو كې، لكـه چـپـرهـار او د           —همدارنګه
شينوارو په لوړو پرتو سيمو كې، سرخرود او د خـوګـيـاڼـيـو پـه             
الندنيو سيمو كې، لږ ورښت د محصوالتو د نه زرغونېـدو المـل     

م كاله پورى د كلچه پيازو پـه  2007م كال څخه تر 2006د .   وګرځېد
نرخ كې د كمښت له كبله او همدارنګه ځينى سوداګر چـې زيـات       
تاوان يې وګاله، دا هم د هغو عواملو له جمـلـى څـخـه دي چـې د              
سبو ډير سوداګر يې د كرنيزو ځمـكـو لـور تـه د سـفـر كـولـو پـه                      
وړاندې او ددغو محصوالتو لپاره د پيشكي پيسو پـه وركـولـو        

هرڅوكه سوداګرو د تېرو كلونو په بـهـيـر كـې دغـه كـړنـالر              ( كې 
د مزدور كارۍ د فرصتونو له السـه تـلـل        .  بى ميله كړل)  تعقيبوله

چې د كوكنارو د محصوالتو سره تړلي وو، نـه يـوازى دا چـې د                
غيركرنيزو عوايدو فرصتونه يې كم كړل، بلكه همدارنګه يـې د      
جالل آباد په ښار كې د غيرزراعتي عوايدو په فرصتونو بـانـدى     

پداسى حالكې چې د هـغـو كـورنـيـو لـپـاره            .  ناوړه اغيزه هم وكړه
چې پاكستان ته د مهاجرت او همدارنګه د يوشمېر نـاريـنـه كـار         
كوونكو امكانات لري، د مـهـاجـرت پـه قـوانـيـنـو كـې تـعـديـل                     

لكه څنګه چې په پاكستان كې د افغانانو استوګنـه  .  رامنځته شو

ددغه قوانينو تر انفاذ الندى اداره كېږي، نو د تعديل مـوخـه يـې      
دا وه چې هغه كسان چې د پـاكسـتـانـي تـذكـرى څـخـه پـرتـه پـه                      
پاكستان كې ګرځي يا ژوند كوي په معمولي شكل رشوت تاديـه  
كړي ترڅو هغوى وكوالى شي لدى الرى د سرحدونو په شـاوخـوا   

 . خوندي وساتي) كار كوونكي(كې خپل تشكيل 

كـال لـه        2005سياسي او امنيتي غبرګون چې په ننګرهار كـې د        
بنديز څخه وروسته د دوو كلونو په اوږدو كې په تدريجي تـوګـه     

 .  كال كې په ډيرى چټكۍ په ډاګه شو 2008تكامل وكړ، په 

كلونو د كر په موسـم    2008او  2007قومي مشران كوم چې پخوا د 
كې د كوكنارو د بنديز په پلى كولو كې اغيزمن او ګـټـور وو، د         

كال د اپريل په مياشـت كـې د هـغـو  ګـنـګـوسـو فـعـالـيـن                          2008
وګرځيدل چې ګواكې هغوى ته په پټه او مـخـفـي شـكـل پـيـسـى             

ځينو يې د خپل بنديز په برخه كې د خپل موقف .  وركړل شوي دي
او واليتي چارواكو سره د خپلو اړيكو پـه اړه پـه ښـكـاره تـوګـه               

د رپوټ سره سم، هغه مـوافـقـه چـې د شـيـنـوارو د                  .  ړځواب ورك
اچين ولسوالۍ لـه الرى چـې د پـاكسـتـان سـره سـرحـد لـري د                            

د .  حكومت ضد عناصرو تګ راتګ به بند كـړي، هـم فسـخ شـوه          
كال د جوالى تر ميـاشـتـى پـورى، د اچـيـن ولسـوالـۍ پـه                     2008

پاسنيو سيمو كې، پچير او اګام او دور بابا كې د حكومـت ضـد     
د    36يو شمېر عناصرو د حضور په هـكلـه رپـوټـونـه مـوجـود وو؛             

م كال د سپتمبر د مياشت پورى، د ولسواليو پـه مـركـزونـو       2008
د .  باندى يوشمېر زياتيدونكـى نـيـغ پـه نـيـغـه بـريـدونـه وشـول                     

انفرادي اشخاصو په هكله يو لـړ ادعـاوى مـوجـودى وى چـې د                
هغو ولسواليو په پاسنيو سيمو كې اوسـيـږي چـې د پـاكسـتـان             
سرحد ته نږدې پرتى دي، داسى چې هغوى ډاډمن دي چې كوالى 

م كلونو كې كوكنار وكري او ځينـو يـې پـه        2009م او 2008شي په 
 .  ځواب كې سيمى ته د حكومت ضد عناصر هم رابللي دي

م كال په دريمه برخه كې، رپوټ وركړل شو چـې پـه غـوره          2008د 
ولسواليو كې چې د ننګرهار واليت د سهيلـي سـرحـد پـه اوږدو              “د خطر او بى ثباتۍ په وړاندې غبرګون،”منسفيلد،  34

د كرنې، خړوبولو او مالدارۍ وزارت، د پـالن او پـالـيـسـۍ ديـپـارتـمـنـټ، د بـازار                            35
د كرنيـزو سـوداګـريـزو تـوكـو د نـرخ او بـيـې                      ” .  موندنې، اقتصاد او احصاييې څانګه

  ).مه نېټه15م كال د اكتوبر د مياشتى 2008د : كابل(“ ورځپاڼه،

د افغـانسـتـان    ( م كال د اپريل او اكتوبر مياشتى 2008د منسفيلد لخوا ساحوي كار، د   36
 ). د څيړنې او ارزونې د ادارى لپاره راتلونكى رپوټ
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ښيـي چـې د       )  ډاټا( په افغانستان كې تاريخي لومړني معلومات 
كوكنارو په كر كې د پـامـوړ كـمـښـت د يـو كـال پـه اوږدو كـې                          
كاميابېدى شي خو دغه كمښت په راتلونكي كـال كـې د پـامـوړ           

د يو واحد كال په بهير كې د كوكنارو د كر .  زياتوالي المل ګرځي
په كچه كې د كموالي پر بنسټ د نشـه يـي تـوكـو پـر وړانـدې د                   
مبارزو د برياليتوب اعالمول او دغه برياليتوب د نشه يي توكـو  

III.مغشوش كوونكى پيوستون او علني څرګندونه؟ 

كې پرتى دي، د حكومت ضد وسله وال عناصر په دايـمـي تـوګـه       
ميشتېږي او همدارنګه د ټول واليت په نورو ولسوالـيـو كـې پـه         

د    37. رڼا ورځ كې يې خپل زياتېدونكـى حضـور حـفـظ كـړي دى             
م كال تر سپتمبر او نومبر مـيـاشـتـو پـورى، د چـپـرهـار او                   2008

جـالل آبـاد     —خوګياڼيو په شان ولسواليو كې  او حـتـى د كـابـل        
سرك په اوږدو كې د طالبانو د كنترول او د تاالشۍ ځـايـونـو پـه         

په عين حال كې، خوګياڼيو ته د حاجى .  هكله رپوټونه موجود وو
طـالـبـان د         38زمان د راګرځېدو په اړه ګونګوسې هم پېل شـوى،   

ولسوالۍ په مركز كې اختر اعالنوي او په بټي كوټ او سرخرود 
دغه شب نامى په هغو كسانو باندى چې .  خپرېږي “ شب نامى” كې

د حكومت لخوا ټاكل شوي د يرغل ګواښ كوي او همدارنـګـه د     
دغو ټولو پـه واليـت       . هغوى د لورانو ښوونځي ته تګ تهديدوي

كې د عمومي بى ثباتۍ احساس رامنځته كړ، او په هـمـدى ډول       
ډيرو بزګرانو د سږكال د نومبر د مياشتى په بهير كې د كوكـنـارو   
كر ځنډلى ترڅو وګوري چې ايا حكومت به د دى ظـرفـيـت ولـري         

په حقيقت كې د هغوى .   چې د كوكنارو د كر څخه مخنيوى وكړي

ريښتنې انديښنې دا دي چې، ايا هغوى بايد د ترياكو د تـولـيـد        
بنديز د دوهم پرلپسى كال لپاره غوره كړي، په ځـانـګـړېـتـوګـه د         
خوړو د لوړو نرخونو او د دوامداره وچكالۍ د نښو نښانو په رڼا 

  39.م كال كې ال زيات بد شي2009كې، امنيتي حالت ښايي په 

باالخره، د طالبانو د بنديز په پايله كـې د كـوكـنـارو پـه كـر كـې                  
م 2001حيرانوونكى كمښت د بلخ او ننګرهار په واليتونـو كـې د         

كال څخه وروسته كاميابه شو چې د زياتـېـدونـكـي سـيـاسـي او            
د ننګرهار په واليت كـې، پـه       .  اقتصادي بى ثباتۍ المل وګرځېد

كلونو كې د كوكنارو د كر په كچه كې د زيـاتـوالـي د       2009-2008
امكان كچه په خاصه توګه لوړه ده، او د بـلـخ واليـت، د پـامـوړ                
سخت ژمي په پام كې نيولو سره چې خلكو د غـنـمـو يـا غـلـى د                 
محصوالتو شاړېدل تجربه كړي، د كـوكـنـارو د كـر خـونـدي او                   

ډير خلـك بـه پـدى بـاور لـري چـې، لـومـړى، ايـا د                          .  مصؤن دى
پاكستان او قزاقستان حكومتونه به د كـوكـنـارو پـه صـادراتـو               
باندى بنديز ته ادامه وركړي او، دوهم، پدغو دوو واليتونو كـې  

ددغو شـرايـطـو پـه پـامـكـې              .  حاكم او متداول امنيتي حالت دى
نيولو سره، ددغه مسألى ادعا ډيره ګرانه بريښي چې د كوكـنـارو   
په كر باندى دغه اړونده بنديزونه د نشه يي توكـو پـر وړانـدې د          

بلكه برخالف، دغه كمښت بـه د    .  مبارزو برياليتوبونه ګڼل كېږي
كوكنارو په كر كې لنډمهالى كمښت وي چې دوام او ثـبـات يـې            

دى او باالخره دداسى يو چاپيريال د رامنځته )  ناممكن( ناشونى 
كېدو المل ګرځي ترڅو د هغو خلكو لپاره بـى سـوده پـه اثـبـات              
ورسېږي كوم چې كوښښ كوي چې بزګرانو سره د كوكنارو له كـر  
څخه د بهر كېدو په ترڅكې د ډير دوامدار او مـنـظـم بـدلـون پـه               

م كـال د      2008د   ( د افغانستان د نادولتي سازمانونو د خـونـديـتـوب د دفـتـر رپـوټ،                  37
  ).مى نېټې پورى15اكتوبر د مياشت د لومړۍ نېټې څخه تر 

. حاجى زمان يو قومندان دى چې د ننګرهار د خوګياڼيو د ولسوالۍ اوسيدونكـى دى     38
كې، نوموړى د جالل آباد د امنيې قـومـنـدان پـه څـيـر ګـمـارل شـوى ؤ او                          2001په كال 

م كال د اپريل په مياشت كې د پخواني دفاع وزيز فـهـيـم پـه       2002وروسته بيا كله چې د 
. قطار باندى په بمبارولو كې د الس لرلو په تور تورن شو، له افغانستان څخه وتښتـېـد  

د هغه په ورور حاجى امان خيرى باندى د ننګرهار د پخواني والي حاجى عـبـدالـقـديـر        
، د ولسمشر مرستيـال، د حـاجـي ديـن مـحـمـد                ) م كاله پورى2002كال څخه تر  2001له (

او د حـاجـي زمـان          )  م كاله پورى د نـنـګـرهـار والـي ؤ             2005م څخه تر 2002چې د (ورور 
دا ګمان كېږي چـې حـاجـى زمـان پـه              .  حريف په وژلو كې د الس لرلو اتهام لګېدلى دى
تـه مـراجـعـه       ) ICG( د نړيوال بحران ډلې   .  افغانستان كې د دوو كلونو لپاره شتون نلري

د نړيوال بحـران د ډلـى       “  د پښتنو د بېګانګۍ او بيزارۍ ستونزه،:  افغانستان” ، ئوكړ
   .م كال اكتوبر2008د ننګرهار ساحوي كار، د  39 ).مه نېټه5م كال د اګست د مياشت 2003د نړيوال بحران ډله، د : بروسل/كابل(رپوټ،
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پر وړاندې د مبارزو كوښښونو ته منسوبول، دواړه د وخت څخـه  
دمخه وړاندوينى دي، او دا چې د كـوكـنـارو د كـر د مـخـتـلـفـو                    

اقـتـصـادي ډلـو پـه          -عواملو د پېژندلو او د موقعيت او ټـولـنـيـز    
 .اساس څنګه توپير لري،بنسټيزه ناكامي منعكسوي

وروستى رپوټ چې د هيواد په شمالي، مركزي او سهيلي سيمو 
كې د كوكنارو په كر كې بدلونونه تشـريـح كـوي، د كـيـفـيـت او                

د نشه يي توكو د توليد د كنترول هڅـې د    .  خاصيت ستونزه ښيي
د نشـه يـي تـوكـو د تـولـيـد د                    .  پاموړ اهميت څخه برخمـنـى دي    

كنترول پر وړاندې هڅې، هم د هيواد په شمالي او مركزي سيمـو  
واليـتـونـو د زيـاتـېـدونـكـي             “  د كوكنارو له كر څخه د ازادو  ” كې 

شمېر د كاميابۍ او هم د هيواد په سهيل كې د ترياكو د تـولـيـد        
لور ته د زياتېدونكې پاملـرنـى پـه بـرخـه كـې د نـاكـامـۍ المـل                       

په هرحال، د علت او انګيزې شواهد له وضـاحـت څـخـه           40. ګرځي
د پاڼې دغه برخه د كوكنارو د كـر د بـدلـېـدونـكـو               .  ليرى بريښي

نمونو اصلي عوامل د هيواد په بېالبېلو برخو كې ازمايي تـرڅـو     
په ډاګه كړي چې راز د نشه يي توكو پر وړاندې د مبـارزې هـڅـې      
په واقعيت سره پريكړه كوونكي او ياهم مشخصوونكي عوامـل  

 .  دي كه نه

د كوكنارو له كر څخه د ازادو واليتونـو پـه شـمـېـر          
 كې زياتوالى  

سږ كال د كوكنارو له كر څخه د ازادو واليتونو په شمېـر كـې يـو        
تـه او پـه        13م كال كې 2007چې په   41اندازه زياتوالى راغلى دى،

ډيرى خـلـك     .  واليتونو ته زياتوالى وموند 18م كال كې يې 2008
د كوكنارو د كر په سيمو كې دغه كمښت د حكومـت د نشـه يـي          

په ځينو واليتونو  42. توكو پر وړاندې د مبارزو هڅو ته منسوبوي

كې، لكه بلخ، د واليانو فعاليتونه د كوكنارو په لمنځه وړلو كې 
ډير ګټور دي؛ په نورو ډيرو واليتونو كې سره لدى چې كـوكـنـار      
پكې په لږه اندازه كرل كېږي، ايا داسى شواهد موجود دي چې د 
ورته ادعاوو څخه مالتړ وكړي؟ دا  يقيـنـاً پـداسـى وخـت كـې د               
حس او شعو ر خالف برېښي كله چې بى امنيتي د هيواد په ټولـو  
برخو كې د زياتېدو په حال كې ده، ان د هـيـواد پـه شـمـالـي او                     
مركزي سيمو كې، د كوكنارو په كر كې كمښت په لومړي سركـې  
بزګرانو ته منسوبېدى شي چې د داسى يو حـكـومـت د نشـه يـي            
توكو د مبارزو هڅو پر وړاندې خپل غبرګون څـرګـنـدوي د كـوم         

پـه ځـيـنـو       .  قدرت چې تر پخوا ډير د محدوديدو په حال كـې دى     
سيمو كې، هغه اعالنونه چې د كوكنارو كر بندوي ممكن ترسـره  
شوي وي او د كوكنارو محدوده ريښه ايستنه ښايي د موسـم پـه     

ايا بيـاهـم دا پـه واقـعـيـت             . وروستي پړاو كې په الره واچول شي
سره په ډيرو له دغو واليتونو كې د كوكنارو د كر د ټـيـټـو كـچـو          

يـوه بلـه       43ترشا  اصلي او بنسټيزه تحـمـيـلـي قـوه ګـڼـل كـېـږي؟               
فرضيه دا ده چې دغه پېښى د تريـاكـو د لـوړو نـرخـونـو لـور تـه                   

لسـيـزى پـه څـيـر د جـغـرافـيـايـي                      1990او بـاالخـره د       ( ګرځېدل 
پـه  ).  ئشـكـلـونـه وكـور        3او  2) ( خپرونې يا پراختيا المل ګرځي

ډيرو هغو واليتونو كې چې د كوكنارو د جګ نرخونو لـه كـبلـه د        
كوكنارو كر زيات شو، ممكن د طالبانو بنديز مـنـعـكـس كـړي،          

د امكان په صورت كې پـه    —چې د غنمو، ايران ته د مهاجرت او
م 2008او      2007كورني ژويو باندى د پانګه اچونې په مـوخـه پـه        

په حـقـيـقـت كـې، د تـريـاكـو د                 .  كلونو كې د كوكنارو كر ودروي
 60داسى يو ټيټ نرخ په صورت كې چې يو كيلو ګرام يې يـوازى      

امريكايي ډالره ارزښت لري، لـه هـمـدى كـبلـه كـوكـنـار نـور پـه                     
مركزي او شمالي وچو واليتونو كې چيرته چې سيمه ايز خلك د 
كوكنارو د كر الزم او اساسي مهارتونه نلري، او د ترياكـو بـازار     

د نشه يي توكو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملـتـونـو د ادارى سـره اړيـكـه ټـيـنـګـه                      40
  “.م كال2007د افغانستان د كوكنارو سروى، ”، ئكړ

د نشه يي توكو او جرمـونـو پـروړانـدې د مـلـګـرو              :  هكتارو څخه لږ توضيح شوي 100د   41
  “.م كال2007د افغانستان د كوكنارو سروى، ”، ئملتونو ادارې ته مراجعه وكړ

د افغانستان د كوكنـارو  ” د نشه يي توكو او جرمونو پروړاندې د ملګرو ملتونو اداره،   42
   “.م كال2007سروى، 

كال كې، د بلخ، باميان، غزني، خوست، كندز، لوګر، نورستان، پكتيكا،                  2007په    43
پكتيا، پنجشير، پروان، وردك او سمنګان واليتونه د نشه يي توكو او جرمونو                                
پروړاندې د ملګرو ملتونو د ادارى لخوا د كوكنارو څخه د پاكو واليتونو په څير رپوټ                 

م كال كې، غور، جوزجان، ننګرهار، سرپل او تخار د هغو واليتو                 2008په  .  وركړل شول 
هكتارو څخه د كمو كوكنارو د كرلو اټكل پكې                100په لست كې راوستل شول چې د            

 .شوى ؤ
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ته د هيواد په سهيل كې يوه ډيره اوږده الره ده، د تـطـبـيـق وړ نـه          
     44.ښكاري

سږ كال د غنمو په نرخ كې د پاموړ زياتوالى به يقيناً ډيـر خـلـك        
ددى پوښتنې سره مخ كړي چـې د داسـى يـو مـحـصـول د كـرلـو                     
اغيزمنتيا به څه وي چې لږ حاصل او ټـيـټـه بـيـه لـري، پـداسـى                   

حــالــكــې چــې هــغــوى كــوالى شــي             
د ځــيــنــو    .  پــرځــاى يــې غــنــم وكــري         

ولسواليو پـه څـيـر لـكـه د غـور پـه                    
واليت چـغـچـران كـې زيـات شـمـېـر                 
بزګرانو وويـل چـې دوى ال د مـخـه                  
پښيمان دي چې حتى په كمـه انـدازه     
ځمكه يې سږ كال د كوكـنـارو كـر تـه         

  45.تخصيص كړى وه

چغچران او ( د غور په دوو ولسواليو 
ــار     ــت ي ــه چــې د            )  دول ــرت ــي كــې، چ

كــوكــنــارو كــر د نــغــدى عــوايــدو د            
سرچيـنـو د نشـتـوالـي لـه املـه، پـه                   

پـه  .  م كال كې باقى پاتى كـېـږي    2008
خاصه توګه، هغه خلك چې كـورنـي     

 80نه تر  40د غور په واليت كې ډيرو خلكو خپلى د (څاروي نلري 
يا هغه خلك چې  )  فيصده رمې په سږني ژمي كې له السه وركړى

داسى زامن نلري چې د كار كولو توان ولري او د كار مونـدلـو پـه      
موخه ايران ته په غيرقانوني شكل سفر وكړي، د كوكنارو كر تـه    

ځينو خلكو وويل چې يوازى يو لږ مقـدار كـوكـنـار       .  دوام وركوي
يې په خپلو اوبو لرونكو ځمكو كې وكرل، كله چې هغوى وكـتـل   
چې د هغوى للمي ځمكې د پاموړ كم غنم تولـيـدوي، كـه چـيـرى          

ټوله ځمكه يې په همدى ترتيب توليد ولري، نو پايله بـه يـې څـه          
 . وي

د نشه يي توكـو پـر وړانـدې د مـبـارزو د هـڅـو د بـريـالـيـتـوب                             
ريښتنى ازموينه به دا وي چې، كه چيرى د ترياكو نـرخ لـوړ شـي        
په تېره بيا كه چيرى د ترياكو او غنمـو تـرمـنـځ د سـوداګـرۍ پـه                

د بيلګې پـه  .  شرايطو كې بدلون رامنځته شي، نو څه به پيښ شي
ډول، تېر كال د غور په واليت كې د درمند د موسم په بهير كـې د    

كيلو ګرامه غنـم   250يو كيلو ګرام ترياكو په پلورلو سره شاوخوا 
م كال د ژمي په بهير كې، كله چـې د      2008د .  پېرودل كېداى شول

غنمو نرخونه په خپل اعظمـي حـدودو كـې وو، د عـيـن مـقـدار                    
كيلو ګرامه غنم پېـرودل كـېـداى       60ترياكو په پلورلو سره يوازى 

په هرحال، د نباتي امراضو د پـېـښـيـدو لـه املـه چـې پـه                  46. شول
واليت كې د كوكنارو بوټو ته زيان رسوي او په پاى كې يو جريب 

كيلو ګرامه محصول وركوي، دا مسأله اوس    1-2ځمكه يوازى د 
ډير مفهوم وركوي چې، غنم وكرل شي او لـه يـو جـريـب څـخـه د                 

كيلو ګرامو ترمنځ غنم حاصل شي، نسبت دى ته چې  500او  350
/افـغـانـۍ      2500م كال د درمن د موسم په پـېـل كـې د تـريـاكـو نـرخ                   2008په غور كې د  46

  .كيلوګرام ؤ/افغانۍ 38كيلوګرام ؤ؛ د غنمو نرخ 

د افـغـانسـتـان د         :  كابل( په هلمند او غور كې د ترياكو د قاچاقو سيستمونه، ادم پين،   44
د ترياكو په اقتـصـاد   ”؛ بل بايرډ او اوليور جونګلز، )م كال 2006څيړنې او ارزونې اداره، 

د نشـه    :  افغانستان د نشه يي توكو په صنعـت كـې    د “  كې د نرخونو او بازار متقابل عمل،
  .يي توكو پروړاندې د پاليسۍ لپاره جوړښت، فعاليت، ډيناميزمون او پايلى

م كال د جوالى په ميـاشـت كـې ولـيـدل           2008د كوكنارو د كر د كچې ستره ساحه چې د   45
 . بسوو شاوخوا وه 5 – 1د ساحو ډيره برخه د . شوه، نيم جريب وه
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كوكنار وكرل شي او بيا وپلورل شـي  
 120څـخـه تـر           60او باالخره يوازى د     

 . كيلو ګرام غنم واخستل شي

پــه شــمــالــي زون كــې ځــيــنــې وچ                  
واليتونه لكه بادغيس، فـاريـاب او       
سمنګان چـې پـه ډيـره كـمـه انـدازه                 
ترياك توليـدوي، ښـايـي سـږكـال د            
كوكنارو پـه كـر كـې پـه عـيـن شـان                    

دغه بـدلـونـونـه     . بدلون رامنځته كړي
د غنمو د زياتېدونكو نـرخـونـو او د        
ترياكو د ټيټ نرخونو او حـاصـالتـو        

مـمـكـن پـه       .  له كبله رابرڅيـره كـېـږي     
عــيــن شــكــل بــدلــونــونــه پــه هــغــو              

واليتونو كې واقع شي چې په زياته اندازه للـمـي ځـمـكـې پـكـې            
 .موجودى  دي، لكه د بدخشان واليت

كلونو د كر موسم ته د ننـوتـو پـه بـهـيـر            2008-2009هغه څه چې د 
كې نامعلومه پاتى كېږي دا دي چې، ايا دغه سيمې كـوالى شـي     

چې د كوكنارو څخه ازاد حالت  يا د كوكنارو د كر ټيټى كچې تـه   
كوم چې د كوكنارو او  خوراكي مـحـصـوالتـو يـا          —دوام وركړي

كورنيو څارويو د بدلـون پـه وړانـدې د مـعـامـلـى شـرايـط وو؟                      
يقيناً، كه چېرى د ترياكو يا غنمو د  نرخونو په تګالره كې بدلون 
واى، نو واليتي چارواكي به اړ وو ترڅو د غور واليت په پرتلـه د    
نشه يي توكو پر وړاندې په خپلو مبارزو كې لـه ال زيـات سـخـت           
دريځ څخه كار واخلي ترڅو د كوكنارو د كر كچه ټيټه كـړي او د        
ښه ترسره كوونكو د اقداماتو تر نامه النـدى يـو انـدازه پـيـسـې             

عالوه پر دى، دا هم معلومه نـده چـې، ايـا واليـتـي            .  ترالسه كړي
چارواكي به دى ته ليوال يا پرى قادر وي چې د كوكنارو كر تـه د      
بيا مـخـه كـولـو پـر وړانـدې خـپـل غـبـرګـون ښـكـاره كـړي، پـه                                
ځانګړېتوګه په افغانستان كې د خرابېدونكي امنيتي حـالـت او     

كال په ټولټاكنو كې د  كليواله خلكو د مـالتـړ       )  1388( م 2009د 
 .  له السه وركولو د ويرى په رڼا كې

 په سهيلي واليتونو كې بشپړه پاملرنه
په سهيلي واليتونو كې، د كوكنارو د كر كچه داسى بريښي چـې  
ټيټوالى به و نه مومي او د نشه يي توكو پـر وړانـدې د مـبـارزې             
پاليسي په نړيوالو رسنيو او نورو سازمانونـو لـكـه د سـيـنـلـس              

پـداسـى     47. كونلس لخوا د ناكامۍ د سختو تورونو الندى راځـي 
م كال كې د كـوكـنـارو    2008حالكې چې ځينې ولسوالۍ ښايي په 

د كر په كچه كې د غنمو د نرخونو د لـوړېـدو لـه كـبلـه، كـمـښـت                 
څرګند كړي، دغه كمښت په نورو شيانو د زياتوالـي لـه املـه پـه           

په حقيقت كې، پـه شـمـالـي،         .  خاصه توګه برابر حالت غوره كوي
مركزي او ختيځو زونونو كې د كوكنارو په كر كې كمـښـت لـكـه       

م كـال    2008څنګه چې پاس توضيح شول، په افغانستان كـې پـه         
په سلـو كـې پـه سـهـيـل او سـهـيـل                     98كې د مجموعي كر كابو 

لويديځو واليتونو لكه د نيمروز، فراه، كندهار، هلمند او ذابـل    
 .  باندى تمركز كوي

ښايي تر ټولو حيرانوونكى موضوع دا وي چې په سـهـيـل كـې د         
كوكنارو لوړه كچه په داسى يو وخت كې چې د كوكنارو خـالـص     

اوس د امنيت او پرمختيا په اړه د نړيوال كـونسـل پـه نـوم پـيـژنـدل                ( د سنلس كونسل   47
د   –افـغـانسـتـان       ” :  لخوا چمتو شوي خپرونـې وګـورۍ، او پـه ځـانـګـړيـتـوګـه                 )  كېږي

 ). م كال فبروري 2008سنلس كونسل، د : لندن(“ كال، 2008پرېكړې ټكى 
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پـه  .  عايد د پرلپسى څو كلونو لپار په زړه پورى نه ؤ، دوام درلود
امـريـكـايـي        100م كال كې د وچو ترياكو د يو كيلو ګرام نرخ   2007

) تـنـخـوا   ( ډالرو ته ټيټ شوى ؤ،  او د كاركوونكو ورځـنـۍ بـاړه          
م كال د خرمند پـرمـهـال، د        2008د . افغانيو  ته جګه شوى وه 1000

امريكايي ډالرو ته پـرېـوتـى ؤ،       63يو كيلو ګرام تازه ترياكو نرخ 
مزدور كار كاركوونكو د محصول څلورمه برخه ترالسه كوـلـه او     

امـريـكـايـي ډالـره خـالـص             1000د يو هكتار ځمكې څخه شاوخوا 
او د غنمو سره چې له يو هكتـار ځـمـكـې        48عوايد ترالسه كېدل،

دا هـغـه     49. امريكايي ډالر ترالسه كېدل، مقايسه كېدل 1200څخه 
پوښتنه رابرڅيره كـوي چـې، سـره لـدى چـې پـه سـهـيـل كـې د                             
كوكنارو نرخ نامناسب او زړه  نه منونكى دى، ولى د كوكنـارو د    

    50كر كچه دومره لوړه ده؟

چـې تـوصـيـه          51ځينې خلك ګمان كوي چې دا هغـوى حـرص دى      
چې بزګـران پـه سـهـيـلـي           —د څرګندو شواهدو برعكس  —كوي

واليتونو كې د نورو بزګرانو په پرتله چې د هيواد په نـورو بـرخـو      
كې ژوند كوي، ډيرو ګټو په لټه كې دي او هڅه كـوي چـې خـپلـه         

پـه هـرحـال، فـزيـكـي امـنـيـت پـه                      52. موجوده شتمني زياته كـړي 
سهيلى واليتونو كې د تېرى لسـيـزې پـه اوږدو كـې،  تـر ټـولـو                    

د كندهار او هلمند پـه واليـتـونـو كـې          .  خراب حالت كې قرار لري

داسى ورځې ډيرى كمى پيښېږي چې يوه زړه بوګنوونكې پيـښـه   
د ناامنـۍ د     53. چې مرګ او ژوبله له ځان سره لري، رامنځته نشي

دا نـه    .  دغه راز لوړى كچې اغيزه بايد كم ارزښتـه ونـه ګـڼـل شـي           
يوازى دا چې د مرګ او ژوبلى المل ګرځېدلى، بلكه همـدارنـګـه    

يې هم مـحـدود كـړې        )  كاري فرصت( اقتصادي وده او استخدام 
دى، او د سيمې په ډيرو برخو كې يـې اقـتـصـادي بـنـسـټـونـه او                

د بيلګې په توګه، د هلمـنـد   .  ټولنيز چوپړ ته السرسي كمه كړې ده
د كاركوونـكـو د     )  بستونه( روغتيايي پوستونه  14په واليت كې 

په كندهار  54. خونديتوب په اړه د انديښنو له كبله بند كړاى شول
 17كې، كرنيـز پـراخـتـيـايـي خـدمـتـونـه پـه ټـول واليـت كـې د                               

ولسواليو ته محدود دي؛ اند پـه هـغـو         8ولسواليو څخه يوازى 
ولسواليو كې چې يو اندازه مرسته هم تـرالسـه كـوي،  د حـاكـم                
امنيتي حالت له امله د كرنيزو خدمتـونـو پـوښـښ لـه پـراخـېـدو               

    55.څخه ليرى دي

په ډيره زياته مهمه توګه، د فاسدو چارواكو داړه مار سـلـوك او     
چـې د    )  مـالـيـات   ( زياتوالى او ځورونكـي ټـكـسـونـه          پاټكونو د 

لسيزې په نيمايي كې د مجاهدينو د پرزيدو او د طالـبـانـو     1990
مـتـعـاقـبـاً، پـه         .  بېرته راګرځيـدلـى  د ځواكمنېدو سبب وګرځېد، 

سهيل كې د يو سوداګر لپاره يو كيلومټر سفر د ختيـځ، مـركـزي      
او شمالي سيمو په پرتله درى برابره لګښت لري، چې بازار تـه د      
قانوني كرنيزو مـحـصـوالتـو د حـمـل او نـقـل لـګـښـت لـه حـده                            

د هغو خلكو لپاره چې د سړك له الرى سفر خـوښـوي،      56. زياتوي
د دولتي او غير دولتي فعالينو لخوا تاوتريخوالى، تهـديـد، او     

 .شكونه قانوني بڼه لري نه مستثنأ يا نه مننه

كيلوګرامه تخم په صفر لګښت، دوه ساعته د تراكـتـور كـار       4دا د يو جريب لپاره چې   48
كيلوګرامه بورۍ د سرى چې هريوه بـورۍ     2X  50ساعت كار كوي، /افغانۍ 500ته چې 

كيلوګرامه د كيمياوي سرى بورۍ چې هـر يـوه بـورۍ           250افغانۍ بيه لري او  1500يې 
افغانۍ بيه لري او د وروستي محصول د درمن په بهير كې د كارګرانو لګښت  1200يې 

  .ته اړتيا لري، د اړينو منابعو اټكل كوي

كيلوګرامه تخم په صفر لګښت، يو ساعت د تراكـتـور كـار       30دا د يو جريب لپاره چې   49
كيلوګـرامـه بـورۍ د سـرى چـې هـريـوه                   0.5X 50ساعت كار كوي، /افغانۍ 500ته چې 

كيلوګرامه د كيمياوي سرى بورۍ چې هر يـوه  50  1.5افغانۍ بيه لري او  1500بورۍ يې 
 500هـمـدارنـګـه دا         .  افغانۍ بيـه لـري، د اړيـنـو مـنـابـعـو اټـكـل كـوي                        1200بورۍ يې 

افغانۍ فى كيـلـو ګـرام نـرخ          33.3كيلوګرامه في جريب د غنمو د دانو اټكل كوي چې 
 .افغانۍ ارزښت لري 10كيلوګرام د غنمو بوس چې في كيلوګرام يې  1000لري او 

د پرتلى له مخې د ترياكو او غنمو د ناخالصو عوايدو ترمنځ مـقـايسـه سـره مـغـايـرت                50
    .لري

د افغانستان د كوكنـارو  ” د نشه يي توكو او جرمونو پروړاندې د ملګرو ملتونو اداره،   51
د متحده اياالتو حكومت، د افغانستان لپاره د نشـه يـي تـوكـو         ” ؛ “  كال، 2007سروى، 

 ).كال اګست 2007(“ پروړاندې د مبارزې ستراتيژي
د دى مسألى په اړه مغشوشتيا ډيرى مهال، درامد د فقر د مقياس په توګـه د كـارولـو          52

د نشه يي توكو او جرمونـو پـروړانـدې د مـلـګـرو مـلـتـونـو اداره تـه                        . ( سره يوځاى دي
 .)ئمراجعه وكړ

په پوځ كې يوه منصبدار وويل چې د كندهار په واليت كې د تـېـرو لسـو مـيـاشـتـو پـه                 53
اوږدو كې يوازى دوه ورځې داسى وى چې د جګړې او مرګ ژوبلى په اړه رپـوټ نـدى         

 . م كال د جوالى مياشت2008د . وركړل شوى
54  IRIN  ،ترهګري، ناامني چې روغتيايي پرمختـګ تـهـديـدوي،      :  افغانستان” وګورۍ “

http://www.irinnews.org/Report.aspx?Reportld=79396  
م كـال د فـبـروري او اپـريـل                2008په سهيلي افغانستان كې اصـلـي خـبـروونـكـي، د                 55

  .مياشتې
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د دغو شرايطو الندى، كـوكـنـار د خـوښـوونـكـي            
يعنې دا مـحـصـول چـې         —محصول بڼه غوره كړې

كر يې لږ خطر لري  خو په كوم چاپيـريـال كـې چـې         
. كرل كـېـږي، لـه ډيـر زيـات خـطـر څـخـه ډك دى                       

كوكنار داسى يو محصول دى چې لوړ ارزښت، لږ 
د .  وزن لري او نه خوسا كېـدونـكـى مـحـصـول دى          

كوكنارو محصول بزګرانو ته په خپلوكليـو كـې د       
پاتى كېدو او د پـټـي پـه سـر د پـلـورلـو زمـيـنـه                         
مســاعــدوي، نســبــت دى تــه چــې هــغــوى د                         
ولسوالۍ، واليت او زونونو بازارونو ته د خـپـلـو      
محصوالتو د پلورلو په موخه د سفر خـطـر پـغـاړه       

واخلي، په تېره بيا د داسى يو نرخ لـپـاره چـې مـمـكـن د تـولـيـد                  
پـداسـى حـالـكـې چـې، طـالـبـان ښـايـي د                      .  لګښت  پوره نـكـړي    

كوكنارو د كر په لړكې په فعاله توګه د كوكنارو كر د سياسـي او    
رشوت اخستنه نه يوازى دا چې د يو لـړ    .  مالي ګټو لپاره وهڅوي

شيانو او  خدمتونو په تېره بيـا د كـرنـيـزو مـحـصـوالتـو او كـار                    
كوونكو لپاره د ماركيټونو د فعاليت خـنـډ ګـرځـېـدلـى، بـلـكـه                
همدارنګه يې هغه فكر او احساس زيات كړې دى چې ګـواكـې د       

يعنې كه چيرى د فـاسـدو حـكـومـتـي           —كوكنارو كر ګالل كېږي
 . چارواكو لخوا وهڅول شي

په سهيل كې د خلكو پـه مـنـځـكـې يـو زيـاتـېـدونـكـې فـكـر او                          
احساس وجود لري چې هغه كسان چې په دولتي پـوسـتـونـو كـې        
كار كوي د طالبانو په پرتله د نشه يي توكو پـه قـاچـاق كـې ډيـر              

پداسى يو حالت كې د نشه يي توكو او تـرهـګـرۍ          57ښكېل دي،
پر وړاندې د اعتبار وړ ستراتيژۍ كې د ځينو دولـتـي لـوړ پـوړو         

په سهيـل كـې ډيـر خـلـك            .  چارواكو د ګوښه كولو وړانديز كوي
ټينګار كوي چې دغه راز يو تګالره به نه يوازى دا چې د نشه يـي  
توكو په قاچاق كې كمښت رامنځته كړي بـلـكـه د دولـت سـره د              

د اخ او ډب، ضــعــيــفــه             58. خــلــكــو مــالتــړ بــه هــم زيــات كــړي             
حكومتدارۍ او بيوزلۍ د ناببره او تصادفي عواملو په پـامـكـې    

نيولو سره، دا مناسبه او پـرځـاى نـه بـريښـي چـې پـه سـهـيـلـي                          
واليتونو كې د كوكنارو په كر كې زيـاتـوالـى يـوازى د نشـه يـي               

پـداسـى   .  توكو پر وړاندې ناكـامـه پـالـيـسـۍ تـه مـنـسـوب شـي                   
كال بنديـز او پـرلـپـسـى بـنـديـزونـه                 2001حالكې چې د طالبانو د 

څرګندوي چې د ترياكو توليد او قاچاق څنګـه كـوالى شـي چـې           
بحران او ضعيفه حكومتداري، د نشـه يـي تـوكـو پـروړانـدې د                 
مبارزو هڅې بدتروي او الضعيفه وي يې چې د كوكـنـارو پـه كـر         
كې د پاموړ كمښت تعقيبوي كله چې هيڅ ډول نورى كاميابـه او    
دوامداره الرى چارى موجودى نوي، نو كـېـداى شـي چـې ورتـه            

د نشه يي توكو پر وړاندې د مبارزو د برياوو .  پايلو المل وګرځي
او ناكاميو د ارزولو دغه ميالن چې په ساده ډول د كوكنارو كر د 
كچې كلني سر ټكي كاروي، د كوكنارو د كر سره د تړلو عوامـلـو   

 . او علت په سر د مغشوشتيا سبب ګرځي

په څـيـر د هـغـې ځـمـكـې د                  )  معيار( د اصلي او اساسي شاخص 
اندازې په كارولو سره چې په كوكنارو  كرل شوى وي، د كـوم پـه     
وسيله چې د نشه يي توكو پر وړاندې د مبارزو اټكل كـېـږي، نـه      
يوازى د برياليتوب د څرنګوالي په برخه كې مغشوشتيا په نښـه  
كوي، بلكه دا مسأله هم پيچلى كوي چې، په ريښتنې تـوګـه څـه      

 “.د خطر او بى ثباتۍ په وړاندې غبرګون”مينسفيلد،  57
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دا موضوع په پراخه كچه تشخيص شوى چـې د نشـه يـي تـوكـو              
اقتصاد د افغانستان په سياسي او اقتصـادي جـوړښـت بـانـدى          

او   60پدغه وروستيو كې د حاجى جمعه خان نـيـونـه     59. اغيزه كوي
يـو انـدازه       61په متحده اياالتو كې د حاجى نور زي محاكمـه كـول    

پرمختګ په ګوته كوي چې د نشه يي توكو پر وړاندې د مبـارزې  
د كوكنارود كـر كـچـې      .  د پاليسۍ په نورو برخو كې ترسره كېږي

اوس هم د نشه يي توكو پر وړاندې د مبارزې د هـڅـې پـه ټـولـى              
. لړۍ كې د اجرأتو د اخرني تحول او بدلون د نښې په څير ښكاري

د ټولو واليتونو يا د سيمو په  ټولو هغو برخو كـې چـې كـوكـنـار          
پكې كرل شوى وي، د لنډمهالي كمښت د بريا سطحي تعـقـيـب،    

لـه نـظـره      ( د سرچينو او شرايطو له تـوپـيـر څـخـه اغـمـاض كـوي                 

، دا هغه مـوضـوع ده چـې د كـوكـنـارو پـه كـر كـې د                          ) غورځوي
د .  ښكېلو خلكو لخوا تجربه شوي، او باالخره بى ګټې بلل كېـږي 

اجرأتو د اندازه كولو لپاره د هكـتـار واحـد كـارول او نـومـوړى               
واحد په هر هغه كال كـې چـې د نشـه يـي تـوكـو  پـر وړانـدې د                           
مبارزى د هڅو د كچ كولو په موخه پا پامكې نـيـول شـوى وي د          
كوكنارو په كر كې د هر راز بدلون خصوصيت د نشـه يـي تـوكـو             
پروړاندې د مبارزې د ناكامۍ په اساس ټـاكـل كـېـږي تـرڅـو دا               
معلوم او مشخص شي چې څه ته اړتيا ده ترڅو په افغانستان كې 

پدى ترڅكـې  .  د كوكنارو په كر كې تل پاتى كمښت رامنځته شي
لـومـړۍ يـې پـه         :  د دوو تګالرو غوره كولو ته اړتيا لـيـدل كـېـږي      

پراخى پرمختيايي اجندا كـې د نشـه يـي تـوكـو پـر وړانـدې د                        
د لومـړى سـره     ( مبارزې په بشپړ ډول يوځاى كول دي؛ دوهمه يې 

 . د پرمختګ د ښه اندازه كولو اړتيا ده، )تړلى ده

 د نشه يي توكو پروړاندې د مبارزې ژغورل 
د نشه يي توكو پر وړاندې د مبارزو د هڅو سره د ريښه ايستنې، 
معلوماتي كمپاينونو او د معيشت د نورو الرو چارو د اقداماتو 

يعنې ټولى هغه سيمې چـې  —په اړه)  مترادف والي( د ورته والي 
د عمل تعميل ته برابرى دي او په مشخصه توګه د نشه يي تـوكـو   

. ته اړتيا ده ترڅو تخيلي برياليتوب ته حقيقي بـڼـه وركـړاى شـي        
حتى اوس هم، د كوكنارو پـه كـر كـې د بـدلـون مـيـالن د نـورو                         
فعاليتونو د بېالبېلو پايلو په څير ليدل كـېـږي لـكـه د نشـه يـي               
توكو پر وړاندې دمبارزې بودجه چې په بنيادي توګه نـامـنـاسـبـه      
ترتيب او تشكيلېږي، ريښه ايستنه، معلوماتي كمـپـايـنـونـه او        

د .  تش په نوم د بديل معيشـت د نـورو الرو چـارو پـروګـرامـونـه                 
كوكنارو د كر په سيمه كـې تـل پـاتـى كـمـښـت پـه ډيـرو زيـاتـو                        
عواملو پورى اړه لري، په ځانګړېتوګه پـه امـنـيـت، اقـتـصـادي            

د .  ودى او حكومتدارۍ كې د ښه والي د رامنځته كېدو پـه څـيـر     

نشه يي توكو پر وړاندې مبارزې به په يوازى او خپل ځاني تـوګـه   
تر كومه ځايه چې دا تصوري بـڼـه لـري او        :  تل ناكامه پايلى ولري

په يوه محدوده الر كې پلى كېږي، د پراخ پرمختګ سره مـوازى    
نسبت دى ته چې د پراخ پرمختګ د يـوى بـرخـى پـه             ( ګڼل كېږي 

؛ او، اقدامات په هغه صـورت كـې د       ) څير په پامكې ونيول شي
په وړاندې ارزول كېږي لـه كـوم څـخـه         )  معيار( يو داسى شاخص 

چې د واقعي اندازه كولو په پرتله د زيات انـدازه كـولـو تـقـاضـا             
 . كېږي

د كوكنارو د اقتصاد روښانه كچه او ماهيت پدى مانا دى چـې دا د افـغـانسـتـان پـه               ”   59
اقتصاد، د هيواد په ټولنه او سياست كې خپل نفوذ زياتوي او په خطـرنـاك ډول يـې        

د كوكنارو اقتصاد د فساد يوه پراخه سرچينه ده او د دولت او د دولت د   .  متأثره كوي
 “ .سيمه ييزو استازو مشروعيت په ژوره توګه زيانمنوي

د “  د افغانستان د ترياكو اساسي عامل د ترهګرو طـالـبـانـو د تـرهـګـري تـمـويـلـوي،                   ”   60
عـامـه      DEA( ،   7977  -307-202:  خبرپانو ګڼې چې دا مـوضـوع پـكـې ذكـر شـوى ده                

  ).مه نېټه 14م كال د اكتوبر د مياشت 2008چارې، د 

د طالبانو لوړپوړى غړې او د پخوانيو مجاهدينو سپهساالر د ترياكو په قاچاق وړلـو  ”    61
 -337  -212:  د خبرپانو ګڼې چې دغه موضـوع پـكـې ذكـر شـوى ده             “  مجرم وګڼل شو،

2906 ،)DEA  مه نېټه 24م كال د سپتمبر د مياشت 2008عامه چارې، د.(   
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پر وړاندې د مبارزې په توګـه پـه نښـه شـوي، يـو لـړ مـيـالن او                       
د دې موضوع محدوده پوهه چې د نشـه يـي       .  ليوالتيا وجود لري

توكو پر وړاندې د مـبـارزې د اغـېـزمـنـې پـالـيـسـۍ اسـاس څـه                       
جوړوي، يوى داسى هيلى ته الر پرانيزي چې دغه راز اقـدامـات     
به په خپله په نېغه توګه د كوكنارو پـه كـر كـې د كـمـښـت المـل                    

 .وګرځي؛ كوم چې په هرحال، دوى يې نشي كوالى

اوسمهال هرڅه چې د نشه يي توكو پروړاندې د فـعـالـيـتـونـو پـه          
ددى لپاره چې د كوكنارو —توګه انګېرل كېږي، اړين  بلل كېږي

د نشـه يـي تـوكــو          .  پـه كښـت كـې كـمـوالـى راولـي كـافـي نـدي                      
پروړاندې د مبارزو د هڅو تجريدول ځينو خلكـو تـه د نشـه يـي             
توكو د كنترول په ټولنه كې د كنترول او همدارنګه د بـودجـې او     
پاليسۍ د الرښود په اړه انديښنه پيدا كړې ده؛ دى مسألى ډيرو 
خلكو ته د پرمختګ په ټولنه كې پدغه موضوع كې د ښكېليـدو  
څخه د ډډه كولو فرصت هم وركړې، لدى وېرى چې داسى نه چـې    

دا ډول تګـالر هـغـه خـلـك چـې             .  د هغوى پروګرامونه فاسد شي
خپل بنسټيز مقصد په افغانستان كې د كوكنارو د كر د كـمـښـت    
په څير ارزوي، اړ باسي چې منـاسـبـى الرى چـارى خـپـلـى كـړي                 
ترڅو هغه پايلى السته راوړي چې د ننګرهار او بلخ په واليـتـونـو    

نه  د نشه يي توكـو د كـنـتـرول ټـولـنـې او نـه هـم                      . كې ليدل شوي
پرمختيايي فعالينو له دغه مصنوعي جالتوب څخه ګټه اوچـتـه     

 . كړې

حقيقت دا دى چې د نشه يي تـوكـو پـروړانـدې د مـبـارزو  بـريـا                     
جوړونې او د پرمختګ د يوى پراخى پـروسـې د     -يوازى د دولت

يو لـړ اقـدامـاتـو تـه اړتـيـا ده                  .  نتيجو له الرې په الس راتلى شي
ترڅو د معيشت بى ثباتي چې په لومړي سركې د كوكنارو د كر د   

ددغو اقداماتو زيـاتـه بـرخـه لـه            .  زياتېدو المل ګرځي، كمه كړي
هغه څه څخه به بهر وي كوم چـې ډيـرى مـهـال د نشـه يـي تـوكـو                     
پروړاندې د مبارزې د فعاليت يا ستراتيـژۍ پـه تـوګـه تـوضـيـح              

 . كېږي

د كليوالي معيشت په ثبات كې دوامدار ښه والى منظـمـو هـڅـو       
ته اړتيا لري ترڅو د امنيت او پرمختګ اقداماتـو تـه الر هـواره          

ه اچونه نشي كوالى چې ګپراختيا كې پانپه يواځې د كليو .  كړي
دغه السته راوړنې ولري يا د كوكـنـارو  پـه كـرنـه كـې دوامـدار                  

كه چيرى پـه امـنـيـت او         ه ګې په توګد بېل . كړي منځتهرا كموالى
حكومتدارۍ كې سمون رامنځته نشي نو هغه اقدامـات بـه چـې        

 )مصؤنيت( او خدمتونو، ټولنيز خونديتوب  ګټوعامه موخه يې 
همدارنګه بدلېدونكى كرنيز او غير كرنيز عايد ته د السرسي  او

د   اداري فسـاد، بـې امـنـيـتـي او              .  بـې ثـبـاتـه كـړي         زياتـول دي،      
 ريزو  توكيو او د كـار     ګسودا كرنيزحكومت غېر موثرې ادارې د 

كوم چې په خپل وار سـره د      په خطر كې اچوي فعاليتنو بازارود 
د حـكـومـت ضـد            . د ټـاكـلـو واك مـحـدودوي         مشروع معيشيت 
يـي  د پـراخـتـيـا      پـه تـېـره بـيـا             ټولود كوالي شي  عناصرو حضور

                            . مرستو له رسېدو څخه مخنيوى وكړي

او د هغو د مشتـقـاتـو     ترياكود افغانستان دولت پوهيږي، چې د 
ګ پـه    كـې د پـرمـخـتـ           او كـارونـه پـه ټـول هـېـواد             قاچاقتوليد،
چـې يـوه      همدارنګه پدې هم پوهيږي  . واښ دى ګيو ستر  وړاندې

پـه ګـوتـه         هغه متعدد فكتورنـه  پروژه يا يو پروګرام نشي كوالى
نو له هـمـدې     .  چې د كوكنارو كرني ته يې پراختيا وركړې ده كړي

 شـواهـد پـه       . تـه اړتـيـا ده          هـڅـو  امله ډيرو هراړخيزو او پرلپسې   
هغو هيوادونو كې چې نشه يـي   نورو افغانستان او همدارنګه په

 امـنـيـت،      د   چـې    حقيقت ښكـارنـدوى دي    دې ي، دتوليدوتوكي 
ۍ هغه تركيب ته اړتيا ده تـرڅـو د         او حكومتدار ېاقتصادي ود

پرمختګ اغېزې چې د كوكنارو په كر باندې بشپړه اتكا به كـمـه   
    62.كړي، په عمل كې پياده كړي

يو لړ دولتي فعاليتونه ددى لپاره طرح شوي چې په نيغه توګه په             
افغانستان كې د نشه يي توكو مسأله مهار كړي، دغه                                  

د نشه يي توكو پروړاندې د         د قانون د انفاذ هڅې،         :  فعاليتونه
پروړاندې د مبارزې     دنشه يي توكو    ؛مبارزې د پوليسو سمبالول   

د كوكنارو د كښت په تقاضا          او  ؛ځواكمنتيا  بنسټيزه  وزارتد  
 بنسټيز كاري دا ټول يو پراخ        .كې د پاموړ كمښت په بركې لري        

د بديـل  :  د ترياكو په چاپيريال كې پرمختګ”، )GTZ(د آلمان د تخنيكي مرستو اداره   62
بحثي پاڼه، د ترياكو د كنتـرول پـروګـرام،      ( “  .پرمختګ په لور يوه ستراتيژيكه تګالره

 ).م كال د فبروري مياشت2006د 
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 ته اړتيا لري، چې دا دواړه             ې تګالرې  همغږډيرې   چوكاټ او     
ژغورونكې   ،هګتوه  ې پ ګد بېل   .بايد اغيزمن او هم دوامداره وي      

ونې ته اړتيا لري،  چې          ګه اچ هڅې په قضايي سيستم كې پان         
و اړتيا  هڅد  د كموالي     تقاضاوي، د     مرافعهپايله به يې بريالۍ      

، ترڅو د درمل     چې په فعال روغتيايي سيستم كې عملي كېږي          
كله چې د      وته كړي ګپه  پداسى وخت كې     كارونې بنسټيز المل     

 ې څخه مخنيوى كېږي؛   كچې  لوړ  نشه يي توكو لور ته د رجعت د       
او د نشه يي توكو پروړاندې د مبارزې وزارت ددولت په                             
چوكاټ كې د وزارتي جوړښت پر بنسټ بايد ددې وړتيا ولري،               

نشه رام د عمومي ادارې د  اصالح لپاره چې د             ګچې يو پراخ پرو   
واړندې د مبارزې لپاره موثر مديرت ولري په الره               رپ  يي توكو 
                                                  .                                                                                                                            واچوي

ه ځېنې نور ډير اقدامات وجود لري چې په نامشـخـصـه    ګهمدارن
توګه موخه يې په افغانستان كې د غېرقانوني درملو په تـولـيـد،    
قاچاق او كارونه كـې د كـمـښـت رامـنـځـتـه كـول دي كـوم چـې                          
هېڅكله به په افغانستان كې د نشـه يـي تـوكـو پـه كـنـتـرول او                       

ځېنې ددغو اقدامـاتـو څـخـه       .  مخنيونه كې ستره كاميابي ونلري
چې د نشه توكو د كنترول په هڅو باندې لـږه مسـتـقـيـمـه اغـېـره               
اټكلوي، د كليواله مـعـيـشـتـونـو د نـوښـت بـرخـه جـوړوي؛ پـه                       
سكتورونو كې هغه پروګرامونه لكه ترانسپورټ، عـامـه چـارې        
او مسلكي زده كړې كوالى شـي د هـغـه گـواښ د كـمـښـت سـره                     
مرسته وكړي كوم چې نشه يي توكو د افغانستان پـرمـخـتـګ تـه        

 .مواجه كړي دي

چوكاټ كې ځېنې پروژې يا پروګـرامـونـه شـتـه چـې           كاري پدغه 
جال بايد په پامكې ونيول شي، د نشـه يـي تـوكـو پـروړانـدې د                 
مبارزې هغه اقدامات چې  يوازى په خپل ځان متكي دى د غـيـر       
قانوني درملو د توليد، مصرف يا قاچاق په لمنځه وړنـه كـې بـه          

ددې پرځاى د نشه يي توكو پروړاندې مبارزه دى   .  نتيجه وركړي
ته اړتيا لري چې د دولت جوړونې او اقتصادي پراختيا د پـراخـه     

دا ددې څرګندوى ندي چې د نشه .  بهير سره  يوځاى يا مدغم شي
يي توكو موضوع دې  له ياده وويستل شي او د پرمختـګ څـخـه      

دى ته څـرګـنـده    .  دى د يو بهرنۍ موضوع په څير سترګې پټې شي
امـنـيـت،    (  اړتيا ده چې پـه  مـخـتـلـفـو بـنـسـټـيـزو سـكـتـورونـو                          

كې د اقدامـاتـو اغـېـزمـنـتـيـا د             ) حكومتدارۍ او اقتصادي وده
غيرقانوني نشه يي توكو په كرنه سوداګـرۍ او مصـرف كـې پـه             
پامكې ونيول شي ترڅو د نشه يي تـوكـو پـروړانـدې د مـبـارزې               

 .                            هڅې ګټورې پاېلې ولري

بشپړې تګالرې لپاره بنسټ له پخوا څخه موجود           ه راز يوى  ددغ
دى، سره لدى چې، دا بنسټ د حقيقت په پرتله د لوړې هيلى په                  

په “  هراړخيزې موضوع  ”نشه يي توكي د يوې           .  مرحله كې دى    
ه د افغانستان د ملي پرمختګ په ستراتيژۍ او همدارنګه د           ګتو

دغه .  نشه يي توكو د كنترول په ملي ستراتيژۍ كې پيژندل كېږي          
ډول تګالر به د نشه يي توكو موضوع بې ارزښته نكړي او له                       

بايد هڅه وشي چې د نشه توكو                 .  پامه به يې ونه غورځوي          
الرې په سر كې ځاى وركړل شي او               ګپروړاندې مبارزې ته دت      

كاري پالن   بايد داسې جوړ شي چې په ژوند او معيشيت كې                     
د ا په   .  سمون راولي كوم چې د افغانستان خلك دا دواړه غواړي          

نورو ځايونو كې د غوره او اصلي شاخصونو په توګه د كوكنارو             
ندوى دي  ګدا ددې څر  .  په تلپاتي كموالي كې پيژندل  شوي دي          

چې د نشه يي توكو پر وړاندې مبارزه په هغه سيمو كې چې                          
دا زياتوي چې، كه    .  يوه مهمه موضوع ده     ل كېږي كوكنار پكې كر  

چيرى د نشه يي توكو پروړاندې مبارزه د يوى هراړخيزې                           
موضوع په بڼه اداره شي، نو د كوكنارو ساحه د نشه يي توكو                     
 .        پروړاندې د مبارزې د بريا د شاخص په توګه كافي نه ګڼل كېږي

د پرمختګ د كچ كولو د غوره مـقـيـاس رامـنـځـتـه          
 د معيشت په ثبات باندى تمركز  : كول

د نشه يي توكو د كنترول ملي ستراتيژي د هغو سيمـو سـتـونـزې       
وتـه كـړي دي كـوم چـې د               ګـ ه په ګچې  كوكنار  كري په ښكاره تو

                                    63. ارزونـه كـوي       ګنشه يي توكو د مبارزې پروړاندې د پـرمـخـتـ    

. 26“  د ترياكو د كنترول ملي ستراتيژي،     ”د نشه يي توكو پروړاندې د مبارزې وزارت،          63
تر اوسمهاله، افغان حكومت د كوكنارو د كر په كچو كې د كال په كال كمښت له                             ”

 “.الرې د نشه يي توكو پروړاندې د مبارزې پرمختګ كچ كوي
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د هغه شواهدو په اساس چې پدغه پاڼه كې وړاندې شوي، له دى 
دويمه ستـونـزه د نشـه يـي           . دريځ څخه په بشپړه توګه مالټر كوي

توكو پروړاندې د مبارزې دكړنو په ارزونه كې د هـكـتـار واحـد           
 ستونزه په دې كې ده، چې د شاخصونـواسـتـعـمـال     .  استعمال دى
د پاېلو او اوږد مهاله پراختيا تـرمـنـځ       64پراختيا  چې د لنډ مهاله

ښـكـاره تـوپـيـر           ،چې د نتايجو د ارزونې لپاره په كار وړل كېـږي 
د   د افغانستان د نشه يي توكو د كـنـتـرول مـلـي كـړنـالره             .    وشي

كوكنارو د كرلو سيمې د اصلي شاخص په توګـه اسـتـعـمـالـوي،         
ځينې  شيان ممكن د انتقالي پراخ بهير په مـنـځـمـهـالـه يـا اوږد              
مهاله دوره كې الس ته راشي او په امنيت كې سـمـون، د قـانـون           

ــړي                                                                                                                    ــې كـ ــنـ ــمـ ــانـ ــلـــې زيـ ــايـ ــا پـ ــيـ ــتـ ــراخـ ــي او د پـ ــنـ ــمـ واكـ
ډېره  د كوكنارو د كـر پـه سـيـمـو كـې دا ادعـا كـېـږي چـې د                               تر

كموالي علت پدغوسيمو كې د كړنالرې بريالـيـتـوب دى  او دا            
چـټـك     ه منځتـه راغـلـى ده؟       ګهېروي چې دغه الس ته راوړنه څن

كــمــوالــى پــدغــو ســيــمــو كــې پــه زور د كــوكــنــارو او غــذايــي                     
. محصوالتو  تجارت كې بدلون  د اوږدې مودې لپاره اړيـن نـدى      

ددغه لنډ مهاله كموالي الملونه له  هغې احصاييې څخه الس تـه      
الس ته راغلي . راغلي دي چې پدغه سيمه كې استعمال شوي دي

وته كوي چې هغه  ساده بدلونونه چې دزور يـا      ګشاخصونه دا  په 
 .محوه كېدنې له امله منځته راغلي، په نشت حساب دي

دا د كوكنارو د كر د سيمو بنسټيز ضعف د يو شاخص پـه تـوګـه        
د هغه كـچـې پـه اړه د وضـاحـت نشـتـوالـى چـې د                        .  ښكاره كوي

انــدازې لــپــاره يــې شــاخــص كــارول كــېــږي، د نشــه يــي تــوكــو                    
پروړاندې  د پاليسۍ د اغېزو په اړه د بـې ځـايـه ادعـاوو المـل                
ګرځي، ځكه چې خپله كچ يا مقياس هغه موضوع چـې مـوخـه يـا         

لـدى كـبلـه،      .  پايله څنګه ترالسه شوې، ترپوښښ الندى نه راولي
ښه او غوره شاخصونو ته اړتيا ده ترڅو هغه نښې او بېلګـې چـې     
د كوكنارو په كركې د كمښت د برياليتوب څرنګوالـى پـه ګـوتـه         

كوي، چمتو كړي؛ دغه شاخصونه بايد د كوكنارو د كر د سـاحـې   
احصاييه بشپړه كړي ترڅو د پراخو بدلونونو د رامنـځـتـه كـېـدو        
نښې چې د كوكنارو له كر څـخـه دوامـداره انصـراف هـڅـوى او               

د استدالل لـه    ( هغه د پام وړ مهم رول .  مالتړ يې كوي، چمتو كړي
پـه  —چې كوكنارو په كليواله اقتصاد كـې لـوبـولـى      )  پلوه مثبت

د خـوړو خـونـديـتـوب، پـور تـه                ( تېره بيا د ټولنيز خـونـديـتـوب       
او د اقتصادي ودې په برابرلو كې، او همـدارنـګـه د      )  65السرسي

هـغـه   —د يو مرستـنـدويـه پـه تـوګـه           66شخړو د حل له پروسو سره
سيمې مشخصوي چېرته چې بدلون د كوكنارو د ګټـو پـه غـرض        

 . په بالقوه توګه تعويض كېداى شي

لومړى جدول د شرايطي بدلون د پايلو د وړانديز شـوې ټـولـګـې       
لنډيز كوي چې كېداى شي د يو داسى چاپېريال د برياليـتـوب د     
ښودلو لپاره وكارول شي چې د كوكنارو له كر څخه د كـورنـيـو د      

دا بـايـد د كـوكـنـارو پـه               .  دوامداره او باثباته حركت المل ګرځي
سيمه كې د بدلونونو ترڅنګ اټكل او وارزول شي ترڅو په اړينـه  

د پاملرنې وړ ده چې دا د .  توګه د بدلون ترشا عوامل په ګوته شي
. پايلى بنسټيز مقياسونه دي چې بـايـد پـه پـام كـې ونـيـول شـي                  

همدارنګه دا د اړتياوړ شرايطو ساده طرحه يا شكل هـم دى، او        
هغه فعاليتونه نه مشخصوي كوم چـې د پـلـى كـولـو لـپـاره يـې                     

دا به د شرايطو سره سم رامـنـځـتـه كـېـدو تـه اړتـيـا                .  ضروري دي
 .  ولري

دغه جدول په عمدي شكل د شرايطو اټكل او ارزولـو تـه اړتـيـا           
لري چـې د سـيـمـې پـربـنـسـټ تشـخـيـصـېـږي تـرڅـو بـېـالبـېـل                                  

د هغو سـيـمـو      .  جغرافيايي او اقتصادي محدوديتونه مهار كړي
ترمنځ يوه پراخه ويشنه رامنځته شوى چې د كوكنـارو كـر پـكـې         

د امـكـانـاتـو د كـيـفـيـت، د                 ( په لوړه او منځنۍ كچه امكان لري 
او  د هغو سيمو )  ځمكې او اوبو، او د بازار د نږديوالي په ګډون

 له بازارونو څخه (ترمنځ  چې د كوكنارو كر پكې لږ امكان لري 

محصوالت  هغه     .  د محصوالتو، پايلو او اغېرو ترمنځ  اوڅار توپير وجود لري                          64
توليدات دي چې د پراختيايي اقداماتو په پايله كې منځته راځي ، پايلې د اقداماتو                 
څخه د السته راغليو محصوالتو د لنډ مهال څخه تر منځني مهال پورى نتيجې دي،                    
 .  او اغېزې اوږدمهالې نتيجې دي چې د پراختيايي اقداماتو له الرې رامنځته كېږي

د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره،          :  كابل(ادم پين، كوكنار او غيررسمي پور،            65
 ).كال 2008

په افغانستان كې د دولت جوړونه، بحران او نشه يي             ”جن كوهلر او كرستوفر زرچر،        66
  “.توكي
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ليرى پرتې دي او يا هم د ځمكې د خړوبولو لپاره محدودى اوبـه    
سربېره پردى د هغو كورنيو ترمنځ په زياته اندازه تبعيـض  ).  لري

دغه كورنـۍ  ( وجود لري چې د ځمكې او اوبو له پلوه غښتلي دي 
په بنسټيز ډول په هغو  سيمو كې موقعيت لري چـې د كـوكـنـارو         

او د   )  كر پكې د لوړې او منځنۍ كچې امكان څخه برخمـنـې دي    
هغو كورنيو ترمنځ چـې د ځـمـكـې او           

دغـه كـورنـۍ      ( اوبو له پلوه بيوزله دي   
په هغو سيمو كې استوګـنـه لـري چـې         
كوكنارو كر پكې په لوړه، منځنـۍ او    

 ).  ټيټه كچه امكان لري

لــكــه څــنــګــه چــې پــاس ذكــر شــو، د               
معيشت د ثبات د ښه والي لپـاره درى    

د ټولنيز خونـديـتـوب    : الرې وجود لري
ترالسه كول، د بنسټيز امنيت ازمـايـل   
او لــه اقــتــصــادي ودى څــخــه ګــټــه                 

دا بايد درك او پـه پـامـكـې             .  اخستل
ونيول شي چې د ځـمـكـې او اوبـو لـه              
پلوه د بسيا كورنيـو او د ځـمـكـې او             
اوبو له پلوه د بيوزله كورنيـو ټـولـنـيـز        
خونديتوب اواقتصادي اړتياوى سره 

يو شمېر بزګران ښايي د خـپـلـو كـورنـيـو د خـوړو د                    .  توپير لري
خونديتوب او نه كرنيزو توليداتو د عوايدو په برخه كې د پاموړ 

پداسى حالكې چې يو شمېر نور بـزګـران بـه د          .  ونډه ترالسه كړي
خوړو د خونديتوب لپاره  په لومړي سـر كـې پـه نـه كـرنـيـز او د                    

پـه هـرحـال،      .  كرنې سربېره په نورو فعاليتونو باندى مـتـكـي وي     
د شـخـصـي حـفـاظـت           :  دواړه ډلې بنسټـيـز ثـبـات تـه اړتـيـا لـري                

ډاډمنول او د شخړو د حل الرې سيستمونو ته په  مسـاوي تـوګـه      
 .  السرسي

د ټولنيز خونديتوب د نتيجو په برخه كې، له يو ساده طـرحـې يـا      
د خـونـديـتـوب اسـاسـي           :  الرې څخه كار اخستـل هـڅـول كـېـږي         

فعاليت او د منولو وړ فرضياتو حداقل بريا تـه بـايـد د رسـېـدو              
هغه وسيلې د كوم پذريعې چې دا كاميابېدى شي .  كوښښ وشي

د بدلېدو وړ دي، چې د خوړو د برابرولـو او كـاركـوونـكـو تـه د               
نغدو پيسو د برابرولو پورى حدود لـري، خـو دا هـغـه مـوضـوع               

اصلي موضوع دا ده چـې دا    .  ګانې دي چې تشخيص ته اړتيا لري
بايد د بسيا كوونكي تناسب، مهال او باوري توب څخه برخمنـې  

د خوړو .  وي ترڅو خوړو ته د اغيزمن تحفظ برابرول، يقيني كړي
د خونديتوب ارزونې چې د ملي خطر او زيانـمـنـنـى د ارزونـې د            
ادارى لخوا پغاړه اخستل كېږي، د بيلـګـې پـه ډول، د ارزونـې             

 . موخه به چمتو كړي/يوازى يوه الر

د جوړښـت پـه بـرخـه          حكومتدارۍد 
كې، بيا هم د سـاده طـرحـې يـا الرې             

د شخص او شخصـي   :  67تجويز كېږي
ملكيت د خونديتوب او همـدارنـګـه    
د شــخــړو او النــجــو د حــل الرو د                   
سيستمونو عملكرد د ډاډمنـولـو لـه      
الرې د بنسټيز ثبات تأمينول به هم د   
الســرســي مســاوات او هــم پــايــلــى            

پـدى اړه ښـايـي يـو لـږ              .  چمتـو كـړي    
) ډاټا( شمېر منظم لومړني معلومات 

راغونډ شوى وي، او همـدارنـګـه دا      
يوه ضروري مسـألـه ده تـرڅـو د ګـډ              
امنيت او بحران وړاندوينه او د هغې 
ــه الره واچــول شــي او د                    ــه پ ارزون
شــرايــطــو ســره ســم ورتــه پــراخــتــيــا          

دغه اټكل چې د بنسټيـز  .   وركړل شي
ثبات په اړه د كـورنـيـو تـجـربـې ارزوي، بـايـد د يـوې غـوره او                         

 .  منظمې برخې په توګه په پام كې ونيول شي

باالخره، د هغو سـيـمـو د اقـتـصـادي پـرمـخـتـګ لـپـاره چـې د                            
كوكنارو كرل پكې په لوړې او مـنـځـنـۍ كـچـه امـكـان لـري، د                       
سوداګريزو توكو د دوام موندونكو بازارونو موجوديت به هـغـو     
بزګرانو ته چې د منابعو او امـكـانـاتـو لـه پـلـوه شـتـمـن دي، د                         

دا بـه    .  كوكنارو  له كرنې څخه د بهر كېدو فرصتونه په ګوته كـړي 
په بازار كې ګډون او توليدوونكو ته د عوايدو او همـدارنـګـه د      
پــټــي مــحــصــول او د كــورنــۍ د عــوايــدو ارزونــې تــه چــې د                          
سوداګريزو توكو د بازار، نرخونو او د  سوداګرۍ د شـرايـطـو د          

د نورو ټولو سـيـمـو او       .  تحليل له الرى ترالسه كېږي، اړتيا ولري
كورنيو لپاره، غوره موضوع ګانې د كار د بازارونو عملكـرد، د    

  .د پرمختيايي پاليسۍ بياكتنه”د مريلي ګريندل د ليكنې په اساس،  67
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ددغـه ادارى مـامـوريـت د لـوړ              .  يوه خپلواكه څيړنيزه اداره ده چې په كابل كې مـوقـعـيـت لـري         (AREU)د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره 
همدارنګه، دغه اداره په افغانستان كې د تحليلي ظرفيت د .  كيفيت  څيړنو تنظيمول دي تر څو پديوسيله پاليسي او كړنالر متأثره او آګاه كړي

او    نـظـريـو   پياوړي كولو پواسطه د څيړنې او زده كړې كلتور ته په فعاله توګه وده وركوي او دغه راز په سيمه كې د موجودو ستونزو پـه هـكلـه        
 . د دغې ادارى بنسټيز ليد دا دى چې كار او فعاليت يې بايد د افغانانو په ژوند كې ښه والى رامنځته كړي. مباحثو ته الر هواروي

كې د السرسنې وړ دي او      www.areu.org.afد افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى ټولى خپرونې د راښكته كولو لپاره په دغه ويب پاڼه 
 :، زمونږ پتهئچاپ شوى كاپۍ يې د دغه ادارى له دفتر څخه ترالسه كوالى ش

 د ګل فروشۍ كوڅه، د دوهمې كوڅې ګوټ، نوى ښار، كابل

 areu@areu.org.af: بريښنا پته، www.areu.org.af: ويب پاڼه،  548 608 799(0) 93+: د تيلفون شمېره

معاش كچې او د كورنيو د ثبات لپاره د بسـيـا كـوونـكـو كـاري             
دلـتـه، د كـار د كـلـيـوالـي بـازارونـو د                      .  فرصتونو بـرابـرول دي      

هراړخيزې او دقيقې تجزيې اړتيا ليدل كېږي ترڅو د اسـتـخـدام      
 . ډېر فرصتونه او  د معاش په درجه كې مثبت بدلونونه وښيي

د ډېرى منظمې او ورځنۍ سروى او د كليوالي اقتصاد د تحليـل  
او تجزيې لپاره پاسني استداللونه په بشپړ ډول هغه څه دي چـې    

 .اوسمهال يې ژمنه كېږي

باالخره، د يو شاخص په حيث د كوكنارو سيمه بـايـد د نشـه يـي           
توكو پروړاندې د مبارزې د پاليسۍ د صحت د كنټرول په تـوګـه   

په څيـر  )  د اندازه كولو معيار( وكارول شي، او بايد د يو شاخص 
و نه منل شي، تر هغه وخت پورې چې د نورو بدلونونو رامنـځـتـه    

كه چېرې د كوكنارو په سيمـه كـې كـال        .  كېدل روښانه شوي نوي
په كال كمښت رامنځته شي او د كمښت په څارنه او د كورنيو پـه  

ټولنيز خونديتوب، بنسټيز ټيكاو، عوايـدو او اسـتـخـدام كـې            
مثبت پرمختګ ثابت شي، نو بيا دا به د نشه يي توكو د بـريـا پـه      

 .   هكله شواهد مستند او قانوني كړي

چـې د كـچ كـولـو           —په پاى كې، پاملرنه هغه حـقـيـقـت تـه اوړي         
توصيه شوى معيار په مشخصه توګه د نشه يي توكو شاخصونـه  
ندى بلكه د كليوالي مـعـيـشـتـونـو پـه ثـبـات كـې د بـدلـونـونـو                         

دغه مـقـيـاسـونـه د كـوكـنـارو لـه كـرنـې څـخـه د                            .  مقياسونه دي
دا د   .  دوامداره انصراف لپاره الزم مخكيني شرايط منعـكـسـوي   

نشه يي توكو پروړاندې د پاليسۍ له اړتيا سره تړلى ده چې بايد 
په بشپړه توګه د كليو د پراختـيـا پـه پـالـيـسـۍ كـې ورتـه ځـاى                     
وركړل شي او په پرمختيايي پاليسۍ او پروګرام جوړونه كـې د      
 .         نشه يي توكو د پاليسۍ په وړاندې د پرمختګ مرستندويه وي
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