
 ځغلنده کتنه

اوس مهال په افغانستان کې د اپينو کرکيله مخ پر کميدو ده. دغه کمښت د تير په څيرنه یواځې د 
افغانستان په شمالي، مرکزي او ختيځو سيمو کې، بلکې په سویلي  سيمو کې چيرې چې د ۱۳۸۶ 
کال راهيسې د کوکنارو کرکيله  تر زیات پام الندې وه، هم ترسترګو کيږي. په حقيقت کې د ۱۳۸۷ 
او ۱۳۸۸ کلونو تر منځ د کوکنارو د کښت کچه د هلمند په والیت کې، چې ډیر ځلي په نړۍ کې د 
اپينو د سترې توليدکوونکې سيمې په نوم یادشوی، د اټکل له مخې ۳۴۰۰۰ هکټاروته راټيټه  شوې 
ده.همدارنګه په تيرو ۱۲ مياشتو کې د افغانستان په نورو سویلي او لویدیځو والیتونو کې چې د اپينو 
ستر توليدونکې والیتونه ګڼل کيدل هم د اپينو په کښت کې کمښت تر سترګو شوی دی. که څه هم 
چې د فراه،کندهار او لشکرګاه )هلمند والیت( په هغو سيمو کې چې د والیتونو مرکزونو ته نږدې 
دي د کوکنارو په کښت کې خورا لږ کمښت ليدل کيږي خومخکينۍ نښې نښانې څرګندوي چې په 
۱۳۸۹ کال کې به د کوکنارو د کښت دغه ټيټه کچه په همدې ډول پاتې شي اویا هم په هغو سيمو 
کې چې د فراه، کندهار، لشکرګاه) د هلمند په والیت کې( والیتونو مرکزونو ته نږدې دي ښایي تر 

دې هم لږ څه زیاته وي. 

د کوکنارو د کښت د اوسني کمښت دليلونه د سيمو پر بنسټ سره توپير لري. دا روښانه ده چې د 
بلخ او ننګرهار په والیتونو کې د واليانو کړنې ډیرې ارزښتناکې دي. د بلخ په والیت کې والي عطا 
محمد نور د پخوانيو جهادي قومندانانو په مرسته او هغوی ته په امنيتي وزارتونو کې د منصبونو د 
ورکولو له الرې  په یوه کچه والیت تر خپل کنټرول الندې راووست. نوموړي په ۱۳۸۶ کال کې د 
اپينو د توليد د له مينځه وړلو په موخه له خپل مقام څخه ګټه واخيسته او په ۱۳۸۸ او ۱۳۸۹ کلونو 
کې یې ددې بندیز ساتلو ته دوام ورکړ. په ننګرهار کې والي ګل آغا شيرزي پرهغو غير رسمي 
اړیکو چې ده له قومي مشرانو او ځایی پياوړو کسانو سره رامنځ ته کړې وې تکيه درلوده، دغه 
کسان د پخوانيو مشرانو او همدارنګه د امریکایی پوځيانو له خوا په دغه والیت کې د شيرزي د 
نفوذ د پلې کولو په موخه، په لوړومقامونو کې ګمارل شوې وو. شيرزي دهغو انګيرنو له مخې چې 
نوموړی به  وکړای شي د متحده ایاالتو د پوځيانو د هڅو الرښوونه وکړي ،  خلکو ته یې مرستې 
ورسولې او  چيرې چې اړتيا وه، له خپلې شخصي پانګې څخه یې د مالتړ ، او د واک له ځایي 

دالالنو سره د پياوړو معاملود رامينځ ته کيدو له الرې د کوکنارو پر کښت یې بندیز تحميل کړ. 

په نورو والیتونو کې د اپينو د توليد دغه کمښت د ځایي چارواکو د کړنو سره کومه اړیکه نه لري او 
زیاتره له اقتصادي دليلونو او هغه لومړیتوب سره اړیکه لري چې کروندګر یې د خوړو خوندیتوب 

ته ورکوي. 

د ۱۳۸۶ کال په وروستۍ ربع کې د غنمو په بيه کې دهغه بی سارې زیاتوالې رامينځ ته کيدل چې 
د ۱۳۸۸ کال د غنمو تر لو پورې یې دوام وموند،  او ورسره په یو لړ والیتونو لکه هلمند او غور) 
په مرکزي سيمه کې( کې د اپينو په بيو کې ټيټوالې  د کوکنارو د کرکيلې له کمښت سره نه بيليدونکې 

د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره 

د توضیحي پاڼو لړۍ
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دیوید منسفيلد په افغانستان کې د کښت 
په  لپاره  فصلونو   ۱۴ وروستيو  د  
کليوالي معيشت کې د اپينو د ونډې په 
اړه څيړنې تر سره کړې دي. نوموړی 
او س مهال د هارورد کنيډي د پوهنتون 
په کار سڼتر کې دهمکار په توګه دنده 
تر سره کوي او د افغانستان د څيړنې 
او ارزونې د ادارې لپاره یې د اپينو په 
اړه یو شمير نورې ليکنې هم کړې دي. 
نوموړی د ریچارد بریتن او ا لسيس 
کمپنۍ څخه د نقشو د برابرولو او  همدا 
راز د دې رپوټ په خپرولو کې د جې 
لمې له مرستو څخه  د زړه له کومې 

مننه کوي. 



۲

د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره 

اړیکې درلودلې. په ځانګړې ډول د سویل په ښو اوبو لرونکو سيمو 
کې پر کروندګرو د غنمو د لوړو بيو اغيزې د ۱۳۸۸کال د کښت په 
موسم کې دوام درلود. د ۱۳۸۸ کال د لړم او ليندۍ د مياشتو د ژمني 
کښت په بهير کې، ډیرو کسانو د ۱۳۸۹ کال په لومړیو کې د ناوړه 
امنيتي حاالتو او د پولو ها خوا په پاکستان)پخوا د افغانستان لپاره د 
واردو شوو وړو ستره سرچينه(  کې د غنمو په بيو کې د لوړوالې له 

کبله د غنمو په بيه کې د ال زیاتوالې څخه په ویره كې وو. 

هغه څه چې د تریاکو په توليد کې د پرله پسې کمښت له یوې مفصلې 
شننې څخه روښانه شو دا دی چې دغه کمښت د کورنيو او یا بهرنيو 
فعالينو د کوم واحد عمل او یا مداخلې پایله نه ده، بلکې دا د یو لړ پيچلو 
خپل منځي اړیکو او متقابلې اتکا پایلې دي چې په ثابت ډول د روانو 
پيښو په واسطه بڼه اخلي او په تدریجي توګه وده کوي. په پای کې د 
هغې کړنالرې یا بيلګې بریالی ليږد چې په یو والیت کې اغيزمنه ثابته 
شوې وي له یو والیت څخه بل والیت ته ، او یا هم د وخت په تيریدو 
سره په عين والیت کې د دغه کړنالرې بدلول، به په ځانګړې توګه 
ستونزمنه ثابته شي. دا ځکه چې د کوکنارو د کښت الملونه تصادفی 
او شرایطو پورې اړوند دي اود چا، چيرې او کله یوه دنده ده او په 
کمښت  د  ددې  چې  پورې  فکټورونو  هغه  یعنې  فکټورنو  ځایي  کلکه 

المل کيږي اړه لري.

ځایی  د  کې  والیتونو  په  بلخ  او  ننګرهار  د  چې  کې  حال  داسې  په 
پياوړو کسانو څخه مالتړ د نشه یي توکو په کنټرول کې ګټور ؤ، دغه 
والیتونه  د دندو له نظره او تر ټولومهمه دا چې ځایي چارواکې کوالی 
شي د پولو ها خوا د رسمي او غير رسمي سوداګریو څخه محصول 
الس ته راوړي، د سيمه ایز اقتصادي مرکز استازیتوب کوي. په دغه 
والیتونو کې د سولې ونډه روښانه ده. خو ورته خبره د هلمند په څير 
د یوه  والیت په هکله نه شو ویالی چيرې چې  قانوني سوداګري ډیره 
محدوده ده نو ځکه ځایي زورواکې )په ټولو خواوو کې(  د جګړې د 
دوام او د نشه یي توکو د سوداګرۍ څخه د محصول د تر السه کولو 
لپاره شخصي ګټې  لري. که څه هم آن په ننګرهار او بلخ والیتونو 
کې سياسي او اقتصادي حاالت ډیر نازک دي او دا روښانه نه ده چې 
آیا دغه واليان به  دا توان ولري چې له دغې پاليسۍ څخه د یو بل کال 
لپاره هم ګټه واخلي، په داسې حال کې چې له دغو پاليسيو څخه کليوال 
دومره  مالتړ نه کوي. که چيرې دغه واليان له دغو سيمو څخه نورو 

سيموته  وليږدول شي نو دغه معاملې به  له منځه والړې شي.

بدیلونو پردوام  لپاره د  اپينو  پایښت هم  په کلکه د   د اوسني کمښت 
پورې اړه لري. د والیتونو د مرکز په شاو خوا سيمو کې د اپينو ځای 
د بڼوالۍ ارزښتناکو محصوالتو، د څارویو محصوالتو او غيرکرهنيزو 
عایداتي فرصتونو نيولی دی. دغه ستراتيژي د مارکيټ او محصوالتو 
د کمښت او یا نشتوالي د ګواښ دکمولو او همدارنګه په زیاتو حاالتو 
کار کوي.  لپاره  کولو  متنوع  او  زیاتوالي  د  عایداتو  د  کورنيو  د  کې 
که څه هم چې د تنوع دغه بهير د زیاتو هغو سيمو سره چې په تيرو 
دریو فصلونو کې یې د کوکنارو کښت کم کړی دی توپير لري. د لږ 
السرسۍ وړ دغو سيمو کې د اپينو ځای غنمو نيولی دی او له همدې 

امله د کوکنارو د کښت اوسنی کمښت کمزوری ښکاري. په پای کې دا 
باید ومنل شي چې د غنمو په توليد کې زیاتوالی د اپينو په کرکيله کې 
د یو ثابت بدلون څرګندونه نه کوي، بلكې دا د مارکيټ د کمزورۍ، د 
خوړو د خوندیتوب په اړه د زیاتيدونکو اندیښنو او تشدد نښې نښانې 
له الرې د کوکنارو  ته د غنمو د تخمونو د ورکولو  دي. کروندګرو 
ته د هغوی هڅول یوه سرګرمي ده. په ځایي کچه د  بندولو  د کښت 
اپينو د جبري له منځه وړلو له الرې چې له فساد سره تړلی وي او د 
زیاتو زیامنونکو خلکو په نښه کول کوالی شي چې په خلکو کې دغه 
نظر پياوړی کړي چې دولت ډاره مار دی.  د پراختيایي سازمانونو له 
خوا که ملي یا نړیوال، دولتي او یا نا دولتي وي لنډ مهالې پانګونې د 
کروندګرو په مينځ کې د هغه باور د رامينځ ته کولو لپاره لږ څه کوي 
چې د اپينو له توليد نه د خورا متنوع معيشت پر لور د اوښتون لپاره به 
یو اړین او اوږد مهاله مالتړ وي په کوم کې چې د بڼوالۍ محصوالت 

به د کرهينزو ځمکو یوه لویه برخه ونيسي. 

دغه شرایطو ته په پام سره، په راتلونکې کې د کوکنارو کښت ته هر 
ډول بيا مخه کول به د نشه یي توکو سره د مبارزې د هڅو ناکامي نه 
ښيي، لکه چې په تيرو دریو کلونو کې د اپينو په کرکيله کې کمښت 
هم د بریاليتوب څرګندونه نه کوي. د دې پر ځای د اپينو د کښت بيا له 
سره پيل کيدل به د تدریجي ودې په حال کې د یو سياسي او اقتصادي 
چاپيریال پایله وي، چې دا کار به په اصل کې  په بيو  کې د بدلون د 
تمو او همدا راز په سياسي او امنيتي چاپيریال كې د بدلونونو له کبله 
اقتصادي  وي دا هغه څه دي چې تر یوه حده د کرکيلې دمخنيوي د 
اغيزو او د اپينو د بيو د راټيټيدلو له الرې بڼه اخلي.  که چيرې مونږ 
د کرکيلې په بشپړه له مينځه وړلو کې د ژبو او پاليسيو د بيا بدلون  
او  د کرهينزو محصوالتو د لنډ مهال توليد له الرې  د اپينو د توليد د 
راکمولو په موخه د نورو هڅو شاهدان ونه اوسو نو نود نسبت وركولو  

د مسألې درک خورا مهم دی. 
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دا ټول ګالن څه شول؟ په افغانستان کې د اپينو په توليد کې د اووسني کمښت د پایښت ارزونه

د دوو پر له پسې کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې د  کوکنارو د کښت 
کچه ټيټه شوې او اوس داسې ښکاري چې د کوکنارو د کښت کچه به 
د یو بل کال لپاره هم په همدې نسبتًا ټيټه کچه کې پاتې شي . په داسې 
حال کې چې د پر له پسې کمښت دليلونه ال تر اوسه هم روښانه نه دي، 
دغه حالت د لنډمهاله،سيمه ایز او د مخدره توکو د مبارزې  د موخو په 

وړاندې د رامنځته کيدونکي پرمختګ څرګندونه کوي. 

دغه رپوټ څرګندوي چې د اوسني کښت کمښت د اقتصادي، سياسي 
او چاپيریالي پيچلو بهيرونو پایله ده چې دواړه ځانګړي شرایط لري او 
ساتل یې ستونزمن دي. دغه سند استدالل کوي چې هغه اتفاقي کړنې 
یې  اوسني کمښت المل دي خپل ځواک  د  اپينو  د  پيښې کوم چې  او 
په کارولی چې که ورته پام ونشي نو کوالی شي د افغانستان کليوالي 

سيمې  نورې هم ناامنه کړي. 

په  یې  برخه  لومړۍ  دی.  شوئ  ویشل  برخو  دریو  په  رپوټ  دغه 
اپينو د کرکيلې د اوسني کمښت تر شا بيالبيلو پرتو  افغانستان کې د 
الملونو د راسپړلو لپاره په دوو جال والیتونو کې د ځایي عملي څيړنې 
تفصيل څرګندوي. نوموړی رپوټ څرګندوي چې د ننګرهار په والیت 
او د  په پراخه کچه د اوسني والي دهڅو  کې دغه کمښتونه  څرنګه 
امریکایي ځواکونو  د  یوه حده  تر  او  قومي مشرانو، ځایي زورواکو 
سره د ده له خوا د سياسي معاملو پایله ده، په داسې حال کې چې د 
هلمند په والیت کې د اپينو د کرکيلې کمښت په اصل کې د غنمو او 
اپينو په سوداګرۍ کې د بدلونونو او د خوړو د خوندیتوب له پرله پسې 

اندیښنو څخه سرچينه اخلي. 

دوهمه برخه د دغه کمښت ارتجاعيت راسپړي او په لومړي سر کې 
دا موضوع څيړي چې د اپينو ځای نيونکی څه دی او دا روښانه کوي 
چې د غنمو پر بنسټ د اپينو په کرکيله کې د کمښت دوام به پایيدونکی 
نه وي. دغه برخه په افغانستان کې د سياسي پرانيستيې چاپيریال او دا 
چې په راتلونکې کې  به دا د اپينو د کمښت کچه څرنګه اغيزمنه کړي 
د شننې په تر سره کولو سره څرګندوئ چې اوسني سياسي توافقات  
د  د کرکيلې  د کوکنارو  په شان والیتونو کې  بلخ  او  ننګرهار  د  چې 
کمښت لپاره خورا مهم دي، نازک او په کلکه پر اوسنيو واليانو تکيه 

لري.

وروستۍ برخه د نشه یي توکو په وړاندې  د مبارزې  د پاليسۍ اوسنيو 
په داسې حال کې  کتنه کوي. دغه سند څرګندوي  چې   ته  شرایطو 
چې په افغانستان کې د بلواګرۍ پر وړاندې مبارزې ته خورا ارزښت 
ورکول کيږي د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه او موخې په پراخه 
توګه له پامه غورځيدلې دي. خو دا په بشپړه توګه  نامنلې هم نه ده 
ځکه چې دغې مسألې د نشه یي توکو د کنټرول کميټه  دې ته اړ کړه 
لنډ  اقدامات په داسې توګه وارزوي چې نه یواځې د ځایي  چې خپل 
مهاله  موخو د السته راوړنو پر بنسټ والړ وي، بلکې د نشه یي توکو 
په وړاندې د مبارزې د موخو د السته راوړنو او د ښې حکومتدارۍ، 
اقتصادي پرمختګ او امنيت پراخو موخو تر منځ پيچلې اړیکې هم په 
پام کې ونيسي. که څه هم چې خړپړتياوې ال تر اوسه هم شتون لري، 
دغه سند څرګندوئ چې د نشه یي توکو سره د مبارزې  د پاليسۍ تګ 
کرښه روښانه نه ده، په ځانګړې توګه که چيرې  د ۱۳۸۹ کال د کښت 

په موسم کې د اپينو توليد زیات شي. 

سریزه

۱. دا ټول ګالن څه شول؟
کې  افغانستان  په   کچه  ملي  په  چې  څرګندوي  نښانې  نښې  مخکينۍ 
د  دليلونه  کمښت  دې  د  تيروي.  کال  دریم  خپل  کمښت  کوکنارو  د 
سيمو تر مينځ سره توپير لري. دغه برخه د تير څو کلن ژور عملي 
او  په والیتونو کې دواړه سياسی  او هلمند  ننګرهار  د  بنسټ  پر  کار 
پراته دي راسپړي.  دغه  تر شاه  اقتصادي الملونه چې ددې کمښت 
دواړه والیتونه د اپينو سترتوليدکوونکې والیتونه ګڼل کيږي. د بيلګې 
په توګه د ۱۳۷۰ لسيزې په اوږدو کې ننګرهار په ثابت ډول د ټول 
افغانستان ۲۵ سلنه اپين توليدول او د ۱۳۷۳ کال څخه بيا تر ۱۳۸۳ 
د  طالبانو  د  کال  د ۱۳۸۰  یعنې  کال کې   یو  په  یواځې  پورې،  کاله 
رژیم د بندیز پر مهال د ۱۵۰۰۰ هکټاره ځمکې څخه کمه سيمه کې 
اپين کرل شوي وو. د هلمند په والیت کې د اپينو د توليد کچه تر دې 
هم لوړه وه، او په افغانستان کې د اپينو د کرکيلې لپاره د وقف شوې 
ځمکې تر نيمایي زیاته برخه د ۱۳۷۰ لسيزې په موده کې په هلمند 
له مخې  اټکل  په پای کې  په ۱۳۸۶ کال کې د  کې کرل کيده، چې 
۱۰۳۰۰۰ هکټاره ځمکه کې کوکنارو کرل شوي وو. هغه الملونه چې 
په هر والیت کې د اپينو د کرکيلې د کمښت کچه څرګندوي بيالبيل او 

ځانګړې دي او دا څرګندوي چې د اپينو په کرکيله کې اوسنی کمښت 
څومره کم پایښته دی.

۱.۱ سیاسی جوړجاړي او د اپینو کرکیله: په ننګرهار کې د 
بندیز پلې کول.

د ۲۱ پيړۍ په لومړۍ لسيزه کې د  کوکنارو توليد د ننګرهار په والیت 
کې یو لړ لوړې ژورې یې زغملې دي. په ځانګړې ډول په دغه والیت 
کې د اپينو د کرکيلې بی ساری کمښت د هغه له بيا  کښت سره انډول 
دی، دغه کمښت د بندیز څخه وروسته فصل کې او یا هم د کوکنارو د 
کښت د ټيټې کچې له دوو فصلونو څخه وروسته ؤ.  د ۱۳۸۹/۱۳۸۸ 
فصل  به په دغه والیت کې چې د درې پر له پسې کلونو لپاره د اپينو 
د کرکيلې خورا ټيټه کچه لري یو نوی ریکارډ به وټاکي. په داسې حال 
کې چې د دغه کمښت د پایښت سياسي او اقتصادي پایلې روښانه نه 
دي، د هغه چاپيریال چې دغه کمښت په کې ترالسه شو  یوه ټولنيزه-
اقتصادي او سياسي شننه، او همدارنګه هغه سياسي جوړجاړي چې 
پر بنسټ یې دغه کمښت رامنځته شوی ، څرګندوي چې د ننګرهار په 



۴

د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره 

والیت کې اوسنی بندیز نازک دی او کوالی شي د دې  والیت زیاتې 
سيمې بې ثباته کړي.۱ 

څرنګه چې وليدل شوه، د دې څخه وړاندې د ننګرهار په والیت کې د 
اپينو د کرکيلی کمښت دیو یا دوو کلونو څخه زیات دوام نه دی کړی. 
د بيلګې په توګه د اپينو په کښت کې بی ساری کمښت د ۱۳۷۹ کال د 
کښت په موسم کې د طالبانو د رژیم پر مهال ؤ، خو په راتلونکې کال 
کې د طالبانو له راپرځيدو وروسته او د اپينو د بيې له چټکې لوړیدو 
سره چې په ټول هيواد کې د کوکنارو په کرکيله د طالبانو له لګول 
پيل شوه.  له سره  بيا  کيله  کر  ددې  درلود  تړاو  یې  بندیز سره  شوي 
دین  حاجي  والي  هغه وخت  د  ننګرهار  د  کې  پای  په  کال  د ۱۳۸۴ 
محمد د طالبانو د بندیز ورته ميکانيزمونه او فشارونه وکارول او د 
حامد کرزي د کار په پيل کې د هغه  په سياسي السته راوړنو کې یې 
ورزیات کړل چې د اټکل له مخې د اپينو په کرکيله  کې د ۱۳۸۲ کال 
د کښت د موسم په پرتله چې پکې ۲۸۲۱۳ هکټاره ځمکه کې کوکنار 
کرل شوي وو، د ۱۳۸۳ کال د کښت په موسم کې ۱۰۹۳ هکټاره کرل 
شوې ځمکې پورې کمښت څرګندوي.۲ د کابل د والي په توګه د حاجي 
دین محمد ټاکل او د ننګرهار د والي په توګه د ګل آغا شيرزي د ټاکلو 
سره سره، د هغه والیت په نږدې او د السرسۍ وړ سيمو کې د دوهم 
پرله پسې کال لپاره د کوکنارو  په کښت کې کمښت دوام وموند، خو په 
ليرو پرتو سيمو کې د  اټکل له مخې د کوکنارو  کښت ۴۸۷۱ هکټاره 

ځمکې ته لوړ شوی ؤ. 

د ۱۳۸۶/۱۳۸۵ کال د کښت په موسم کې د بندیز لګول ناشونی کار 
ؤ. ځایي زورواکو د خپلو ټولنو له خوا د غبرګون ښوولو له ویرې د 
کوکنارو د کښت پریښودل یې رد کړل او یو ځل بيا د ننګرهار والیت 
په ټولو ولسواليو کې پرته له هغو ولسواليو څخه چې د والیت مرکز 
ته نږدې وې د کوکنارو کر پيل شو. د زیاتو کروندګرو لپاره دغه موده 
ډیر لنډه وه. زیات شمير کروندګرو د خپل د توان تر حده د کوکنارو 
کرل شوې  ځمکې یې زیاتې کړې. په داسې حال کې چې په ۱۳۸۶ 
کال کې د جالل آباد ښار ته نږدې پرتو درې ولسواليو )بهسود، کامه او 
سرخرود( كې د کوکنارو کرکيلې په ټيټه کچه دوام درلود. د والیت په 
نورو د السرسۍ وړ او په ښو اوبو لرونکو سيمو کې زیاتو کروندګرو 
په پراخه کچه د کوکنارو کرلو ته ادامه ورکړه او د اپينو د موجودۍ 
لږ  چيرته چې ځمکه  کې  سيمو  پرتو  ليرو  په  کړ.  رامنځته  یې  بهير 
حاصل ورکوي، د اپينو د توليد لوړې کچې د مصرفي خوراکي توکو 
د کيفيت د ښه کيدو، روغتيایي پاملرنوته  د ښې السرسۍ  او د سترو 

پورونو د بيا ورکړې سره مرسته کړې ده.۳ 

۱  دغه برخه د ليکوال لخوا په ننګرهار کې د ترسره شوي کار او فعاليت د توضيحي راپور پر 

بنسټ والړه ده کوم چې د ۱۳۸۶ څخه بيا تر ۱۳۸۷ کلونو کې د افغانستان د څيړنې او ارزونې 
د ادارې لپاره، په ۱۳۸۴ کې د جي ټي زیډ لپاره او په ۱۳۸۸ کال کې د ډي اې آی لپاره ليکلی 
دی. د څيړنې پایلې د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې په ویب پاڼه کې تر السه کوالی 
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2  ډیویډ منسفيلد،؛ناولي)منفوریت( او که بيوزلي؛؟: په ۱۳۸۳ او ۱۳۸۴ کلونو کې د ننګرهار په 

والیت کې پر کوکنارو بندیز او د کليوالي ژوندانه ستراتيژیو یې اغيزې. )په ختيځ افغانستان کې 
د ژوندانه د بدیل پروژه، جي ټي زید، ۱۳۸۴(

3 ډیویډ منسفيلد، بيا طغيان او کمښت: د ننګرهار او غور په والیتونو کې د ۱۳۸۵ او ۱۳۸۶ 

کلونو کې د اپينو د کرکيلې د کمښت په هکله توضيحات)کابل، د افغانستان د څيړنې او ارزونې 
اداره، ۱۳۸۷(

دغه کار د ګل آغا شيرزي یواځې یو کال وخت ونيوه څو وکوالی شي 
د والیت له ځایي زورواکو او همدارنګه د متحده ایاالتو له پوځ سره 
خپل موقف ټينګ کړي او د اپينو پر کښت  یو ځل بيا بندیز ولګوي. 

هغه د دې  خبرې په پوهيدو سره  چې په ۱۳۸۵ او ۱۳۸۶کلونو کې 
د کوکنارو کرکيلې  د ځينو کسانو په ځانګړې ډول د هغو مشرانو کوم 
چې ده د دې بندیز د پلې کولو لپاره پر هغو تکيه درلوده د اقتصادي 
وضعيت  سره  یې مرسته کړې او هم هغه  پراختيایي مرستې چې 
دهغه د دندې د تر السه کولو څخه وړاندې او د هغه د کار په لومړي 
کال کې په پام کې نيول شوې وې  په پای کې به د کابل د سيند پر ټيټو 
پلی کړ.۴ د۱۳۸۷   بندیز یې  اغيزې ولري دغه  پام وړ  د  پرتو سيمو 
کال د کښت په موسم کې د ننګرهار په والیت کې د کوکنارو کښت یو 
ځل بيا په چټکه توګه مخ په کميدو ؤ او په ۱۳۸۷ کال  کې د ملګرو 
 )UNODC( ادارې دمبارزې  او جرمونو سره  توکو  ای  نشه  د  ملتونو 
امله د  له  پرتله د ۱۹۰۰۰ هکټاره ځمکې د کميدو  په  د ۱۳۸۶ کال 
ننګرهار والیت یې د کوکنارو څخه د خالص والیت په نامه یاد کړ.۵  

پخوانيو  د  کې  والیت  په  ننګرهار  د  شيرزی  آغا  ګل  والي  چې  یقينًا 
چارواکو په پرتله د کوکنارو د کښت په کمښت  کې د ثبات د رامينځ 
ته کولو په هڅو کې د کلک هوډ درلودونکې په توګه ثابت شوی دی. 
ځينو د بندیز د ساتلو لپاره د ده سياسي ليوالتيا  ته د لومړني هڅوونکې 
یا انګيزې په توګه یې اشاره كړې او د هغه شخصي پانګه یې د سياسي 
جوړجاړي د تنظيم لپاره اړینه وګڼله. د ۱۳۸۴ او ۱۳۸۵ کلونو ترمنځ 
د کوکنارو د توليد د تير بندیز پر خالف، د ۱۳۸۷ کال د کښت په موسم 
بيا مخه  کولو کې د پام وړ زیاتوالی نه  کې د کوکنارو کښت ته په 
ليدل کيده، آن د والیت په  ډیرو ليرو پرتو سيمو کې هم د دوهم پر له 
پسې کال لپاره د کوکنارو د کښت کچه ټيټه وساتل شوه، که څه هم چې 
دملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې د 
معيارونو سره سم دغه کمښت په هغه اندازه نه ؤ چې د کوکنارو څخه 

د خالص والیت دریځ خپل کړي. 

د کوکنارو د کم کښت دوهم کال ، نه یواځې د جالل آباد ښار ته څيرمه 
ولسواليو  لپاره چيرې چې کرهنيزو، غير کرهنيزو او د کرنې پرته 
نورو عایداتو تنوع  خورا زیاته وه،  بلکې په هغو سيمو لکه اچين، 
خوګياڼي او د سپين غره په لمنه کې برشينوار، چيرې چې د اپينو په 

وړاندې د معيشت بدیلونه لږ دي ډیر ارزښتناک ؤ.۶

نقدي  ژمني   د  وړاندې  په  کوکنارو  د  ډول  ځانګړې  په  سيمې  دغه 
کې  صورت  په  بندیدو  د  توليد  د  اپينو  د  او  لري  نه  بدیل  محصول 
موخه  په  مخنيوي  د  څخه  خرابيدو  وړ  پام  د  معيارونو  د  ژوندانه  د 

۴ ډیویډ منسفيلد، د کوکنارو څخه خالص والیتونه: ؛ یو تدبير او که هدف؟؛ )کابل، د افغانستان د 

څيړنې او ارزونې اداره، ۱۳۸۸(

۵  د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرایمو سره د مبارزی اداره یو والیت هغه مهال د کوکنارو 

څخه خالص والیت اعالنوي کله چې د کوکنارو کښت تر ۱۰۰ هکتارو ځمکه کې کم وکرل شي. 
په  ۱۳۸۷ کال کې د متحده ایاالتو حکومت په ننګرهار کې د کوکنارو کښت یې ۲۶۵ هکتاره 

ځمکه اټکل کړې وه. 

۶ په ۱۳۸۸م کال کې د کوکنارو د بندیز د اغيز بحث، د ډي اې آی د ليکوال په کار والړ دي چې 

پرته له چاپي بڼې خپور شو. نيټه: د غبرګولي ۵/ ۱۳۸۸
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دا ټول ګالن څه شول؟ په افغانستان کې د اپينو په توليد کې د اووسني کمښت د پایښت ارزونه

تر السه  د  د ښه محصول  کې  اوړې  په   او  اورښت  پرښه  کلکه  په 
کولو پر امکان او همدا شان د کروندو څخه بهر او پرغير کرهنيزو 
عوایدو تکيه کوي. د بيلګې په توګه په برو خوګياڼو کې د اوړې نغدي 
محصوالت لکه روميان او ممپلي د کوکنارو د کښت د له مينځه وړلو 
د ناوړه اقتصادي اغيزو په را کمولو کې یې مرسته کړې ده. د ۱۳۸۸ 
کال په اوړي کې دغه حاصالت په ځانګړي ډول، د زیاتو اوبو له امله 
ډیر ښه وو او د دې المل شو چې په دغه اوړي کې زیاتې سيمې وکرل 
شي او آن د دې ولسوالۍ په ټيټو او وچو سيمو کې ډیر ښه حاصالت تر 
السه شول. په بر اچين کې د اوړي د دبنګو بوټې)ماریجوانه (حاصل 
او په کرونده کې لوړو بيو، په یو ډول سره د ۱۳۸۸ کال د کوکنارو د 

کښت د بندیز له امله اقتصادي پيټی یې تر یو حده سپک کړ. 

که څه هم چې د اوړې د محصوالتو او مزدورۍ څخه السته راغلی 
عاید په هغه اندازه بسيا نه  ؤ چې وکړای شي د سپين غره په لمنو کې 
اپينو د کښت د بندیز له امله رسيدلي تاوانونه، په ځانګړي ډول د  د 
۱۳۸۷ ستونزمن کال څخه وروسته چې د هغه په ترڅ کې د خوراکي 
توکو بيې دوه چنده شوې وې او د نه بسيا اوبو له امله داوړې نغدي 

محصوالت۷ زیانمن شول، جبران کړي. له دې سره په غبرګون کې 
ګڼې کورنۍ اړ شوې چې د ۱۳۸۷ او ۱۳۸۹ کلونو د کښت په موسم 
کم  لګښت  ميوې  او  غوښې  لکه  توکو  خوراکي  قيمتي  نسبي  د  کې 
کړي، او آن د زیړي په څير خطرناکو ناروغيو په ګډون د روغتيایي 
پاملرنو لګښتونه یې تر زیاته حده ټيټ کړل. په ځينو حاالتو کې کمکي 
ځوانان له ښوونځي څخه وایستل شول او له هغوی څخه د ځان لپاره 
آن په افغان ملي پوځ کې د دندو د موندلو غوښتنه وشوه. ویل کيږي 
چې په ۱۳۸۸ کال کې د ننګرهار په سویلي ولسواليو کې د کوکنارو 
لکه  شتمنيو  توليدی  مهاله  اوږد  د  کې  غبرګون  په  بندیز  د  کښت  پر 

څارویو او ځمکو خرڅالو هم لوړ شوی ؤ. 

په دې سيمو کې چې د محدود کرهنيز عاید د فرصتونو او د خرڅالو 
لپاره د محدودو شتمنيو درلودونکې دي د غير کرهنيزو او له کروندو 
څخه بهر د عایداتو لټول د توافق لومړنۍ ستراتيژي بلل کيږي.  خو د 
تيرو کلونو په څير په ۱۳۸۸ کال کې د کوکنارو نه کرل د دې المل 
شو چې د دغه محصول سره تړلي کارګر خپله مزدوري هم له السه 
ورکړي، په ځانګړي ډول د لو په موسم کې به  پخوا په ختيځو سيمو 

۷ د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت، “د کرنيزو توکو بيې ۴م کال، ۵ ګڼه" )کابل:۱۳۸۷م 

کال(

د انځورونو په هكله: په ۱۳۸۶ کال کې په برو شینوارو کې د کوکنارو کښت )پورتنی کیڼ انځور(. عین ځمکه په۱۳۸۶ او ۱۳۸۷ کلونو کې د غنمولپاره په كارول شوې وه )پورتنی ښی انځور( چې په ۱۲۸۹ كال كې 

په همدې  ځمکه کې هنډوانه کرل شوې وه.)ښکته کیڼ انځور( ښکته ښی انځور د ننګرهار په بټی کوټ ولسوالی کې د ممكنه ګډو کرهنیزو محصوالتو لکه پیاز، بادرنګ اونیشکر او د مالټی ونی مثالونه ښيي. 

)انځورونو د ډيويد منسفيلد (



۶

د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره 

کې هر کروندګر  په ورځ کې تر ۸ امریکایي ډالره ګټلې. د دې سره 
سره په قانوني سکټورونو کې د کاري فرصتونو محدودیدل او د ټيټو 
مصرفيدونکو عایداتو السته راوړل د والیت د اقتصادي رکود په مانا 
ؤ. په ۱ ۳۸۸ کال کې د کار او مزدورۍ وضعيت په پاکستان کې د 
په  افغانستان  د  او  پاکستان  اوپه  بندیزونو  د  پر کار  مهاجرو کارګرو 
سویلي سيمو کې چيرې چې د ننګرهار مهاجر کارګر په تيرو کلونو 
کې د اپينو پر کښت  د بندیز پر مهال به ډیر ځلې د کار لپاره هلته 
ورتله د مخ په زیاتيدونکې خراب امنيتي وضعيت  له کبله  ال پسې 
خراب شو. د دغسې محدودو امکاناتو او د کوکنارو پر کښت د دوو 
خوګياڼيو  او  اچينو  شينوارو،  برو  د  امله  له  بندیز  کلونو  پسې  له  پر 
په زیاتيدونکې  په مخ  پوځ   افغانستان ملی  د  لپاره  ولسواليو د خلکو 
توګه یو مهم  خوندي ځای شو. داسې ادعا کيږي  چې د ملي پوځ په 
ليکو کې د دغو یوځای شوو ځوانانو یو شمير یې  د ۱۷ کلونو څخه 
د  لپاره  د ترالسه کولو  ډیر معاش  د  او ددوی زیاتره  کم عمر لري. 
هيواد په سویلي والیتونو کې په دنده ګمارل کيدل غواړي، دا په خپله 
په زیاترو دغو سيمو کې د ناوړه اقتصادي وضعيت څرګندونه کوي. 

اړه  په  خوندیتوب  د  پوځيانو  شوو  ګمارل  نویو  دغو  د  کې  پای  په 
اندیښنې او د پرمختيایي مرستو د رسولو په هکله  د والیتی چارواکو 
نه تر سره شوې ژمنې د حکومتي چارواکو او ملکانو په وړاندې چې 
د کوکنارو پر کر کيلې د بندیز د پلې کولو مسوولين وو د غصې د 
راپاریدو المل شوې. په داسې حال کې چې دغه بندیز هيڅ چا ته د 
منلو وړ نه ؤ د ۱۳۸۸ کال د وري په مياشت کې د هغې په وړاندې 
د خلکو غصه خپل اوج ته ورسيده. کروندګرو به ډیر ځلې په بحثونو 
کې د ملکانو پر ضد لفظی ګواښونه کول او هغوی یې د حکومت د 
جاسوسانو او د بډو او د پراختيایي مرستو د زیاتې برخې د تر السه 
کولو په تور تورنول.۸ داسې ادعا ګانې هم وې چې د ۱۳۸۸ کال د 
وري په مياشت کې د سپين غر د مومند درې پر ملک حاجی عثمان د 
چاودیدونکو توکو برید هم دهغه غصې پایله وه چې د اپينو د بندیز په 
پلې کولو کې د هغه د ښکلتيا له کبله رامينځ ته شوې وه.۹ په یوه پيښه 
کې چې د اچين ولسوالۍ په بازار کې وشوه یو ځوان سړي د خلکو په 
مخ کې ملک ته لفظي سپکاوی وکړ چې د الرویانو له مالتړسره مل 

شو. )اقتباس شوې وینا وګورئ(

۸  د اچين په ولسوالۍ کې د سړک د کار داسې بيلګې وړاندې شوي چې مزدوران مجبور کړای 

شوي وو چې تر ټاکلي وخت زیات کار وکړي تر څو لدې الرې هغه نامریي کاریګرو ته هم پيسې 
تادیه شي چې په ملک پوري تړلی کسان وو. 

۹  داسې راپور ورکړ شوی چې د حاجي عثمان ورور هم د بهتي کوټ په ولسوالۍ کې په کال 

۱۳۸۹ د سلواغې په مياشت کې د تعبيه شوي چاودیدونکي توکو په ذریعه وژل شوي وو. 

د ۱۳۸۸ کال د لړم په مياشت کې هغه وخت سياسي وضعه نوره هم 
خرابه شوه کله چې د شينوارو د قوم  د ملک نياز په نامه یو مهم ملک 
او د دولت ضد عناصرو د یوه تن تر مينځ چې د یو څه مودې راهيسې 
د  وشوه.  شخړه  ډکه  څخه  تاوتریخوالې  د  اوسيده  کې  سيمه  هغه  په 
افریدي یاغيانو له خوا د ملک د وریرونو وژنه، چې ظاهرًا د قومي 
سياليو پر بنسټ وه  چې  وروسته د غچ اخيستلو مسأله په سپين غر 
کې د قومي وسله والې مليشې د رامينځ ته کيدو   المل شوه او ملک 
جالل آباد ته کډه شو. د ۱۳۸۸ کال د سلواغې په لومړیو کې دغه نسبتًا 
ځایي شخړه شدیده شوه او د  دې المل شوه چې د شينوارو د قوم ټول 
مشران په ګډه سره »د طالبانو ضد شينواري تړون«۱۰ السليک کړي 
او د والیتي ادارې او والي ګل آغا شيرزي له خبرتيا پرته یې د هغه په 
بدل کې د امریکایي پوځيانو څخه یو مليون ډالره تر السه کړي.  ددې 
نياز په ګټه د هغې اغيزمنتوب هغه وخت  او د ملک  تړون ارزښت 
تر پوښتنې الندې راغی کله چې د کب د مياشتې په وروستيو کې د 
شينوارو د قوم د بيالبيلو ډلګيو او د ملک نياز د سپاهيانو تر منځ د 
ځمکو پر سر د روانې شخړې  په پایله کې چې په وسله واله جګړه 
بدله شوه ۱۳ تنه ووژل شول.۱۱ سر بيره پر دې دغه مخ په زیاتيدونکې 
جګړه د وتلې جهادي قومندان او د پخوانی والي حاجي دین محمد د یو 
ستر سياسي مخالف حاجي زمان او د  ۱۴ نورو کسانو والیت ته  له 
راستنيدو څخه یواځې څو اونۍ وروسته د خوګياڼو په ولسوالۍ کې د 
ګډې وژنې پایله وه چې په راتلونکې کې د ممکنه بی ثباتۍ څرګندونه 
کوي. سر بيره پر دې داسې ګنګوسې هم روانې وې چې آیا والي ګل 
آغا شيرزی به، وروسته له دې چې د ۱۳۸۸ کال په ولسمشریزو ټاکنو 
کې د ولسمشرۍ د نوماندۍ څخه الس په سر شو، په همدې دنده به 
پاتې شي او که  د کرزي له خوا به  د انعام په ډول ارتقا ورکړل شي. 

شمير  زیات  د  او  حالت  سياسي  نازک  د  کې  والیت  ننګرهار  په 
کروندګرو د مخ په خرابيدونکې اقتصادي حالت سره سره په ۱۳۸۹ 
کال کې  به د کوکنارو کښت د سپين غره د لمنې ليرو پرتو سيمو ته 
چيرې چې حکومت ډیره لږه السرسي لري  محدود وي. د والیت په 
په  به  کوکنارو کښت  د  لپاره  کال  پسې  پرله  دریم  د  برخو کې  ډیرو 
بی سارې توګه په  ټيټه کچه کې پاتې شي. کروندګر ال تر اوسه هم 
په دې باور دي چې آن په هغو سيمو کې چې حکومت د شپې له خوا 
اپينو  له خوا پر  نه لري، د کښت په موسم کې د ورځې  کنټرول هم 
د بندیز لګولو په برخه کې بشپړ کنټرول لري. د ننګرهار والیت په 
سویلي ولسواليو کې د اپينو د لوړو بيوو او د ژوندانه د مناسبو بدیلونو 
د نشتوالې سره سره، د غنمو کښت به د والیت په زیاترو سيمو کې یو 
ځل بيا خپور شي. په داسې حال کې چې دا به وروسته وليدل شي چې 
په ځانګړې ډول د سپين غر په لمنو کې کروندګر به څومره نور دغه 
اوسنی اقتصادي وضعيت، او د بندیز ساتلو هغه کچه چې ځایي سياسي 
فشارونه  زیاتوي او په ممکنه ډول به والیت بې ثباته کړي وزغمي. 

۱0 قومندان ټراسي سميت،؛د افغانستان سرحدي پوليس د ختيځ د پولو ساتلو لپاره قومي مشران/

ملکان ګماري؛ ۴۸مه جګړه ۱. ۵ شميره ۱۳۸۹ کال: ۱۳

۱۱ اليسا روبين؛د افغانستان قومي سيالۍ د متحده ایاالتو پالن د خنډ سره مخامخ کوي؛ اسو شييتد 

پرس،د ۱۳۸۹م کال د وري لومړی نيټه.

“ته غل یې، ته مفسد یې. ته د حکومت څخه یو څه مرسته تر 
السه کوې او هغه خپل کور ته وړې. ته هغه مرسته پر بيوزلو 
نه ویشې، کله چې کومه نادولتي موسسه کلې ته راشي نو ته خپل 
خپلوان ورته د مرستو د اخيستلو لپاره معرفي کوې. ته د بيوزلو 
خلکو لپاره څه کوې؟ ته د کوکنارو په بندولو کې برخه لرې، ته 

د حکومت مالتړ کوې. ته د حکومت جاسوس  یې.” 

-د اچين په بازار کې یو ملک ته د یو ځوان خبرې.



۷

دا ټول ګالن څه شول؟ په افغانستان کې د اپينو په توليد کې د اووسني کمښت د پایښت ارزونه

2,۱ د خوړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکول: په هلمند کې 
کمښتونه

کوکنارو  د  کې  والیت  په  هلمند  د  ترمنځ  کلونو  او ۱۳۸۸   ۱۳۸۷ د 
 /  ۱۳۷۹ په  شوئ.  راټيټ  ته  ځمکې  هکټاره    ۳۴۰۰۰ کابو  کښت 
۱۳۸۰ کلونو کې د طالبانو د بندیز د پلې کيدو څخه وروسته په هيڅ 
یو والیت کې د ۱۲ مياشتو په موده کې د کوکنارو په کښت کې په 
دې کچه کمښت نه ؤ تر سترګو شوئ. د کښت کچه به ښایي چې په 
کمه  هم  نوره  ال  کې  سيمو  پرتو  نږدې  ته  لشکرګاه  کې  کال   ۱۳۸۹
شي. د ۱۳۸۷ او ۱۳۸۸ کلونو  د ژمني حاصالتو په موسمونو کې د 
هلمند والیت په ځينو مرکزي ولسواليو، د لشکرګاه د ټولو ولسواليو په 
ګډون، د نادعلي، ناوه بارکزی، ګرمسير او نهرسراج هغه سيمه چې د 
خوړو د زون په نامه پيژندل شوي، د دولتي چارواکو له خوا سره او 
اصالح شوي تخمونه پر کروندګرو وویشل شول. هغو کروندګرو چې 
دغه تخمونه او سره تر السه کړې وه دې ته اړ وو چې هغه  اعالميه 
السليک کړي چې په کې ویل شوې وو چې دوی به د کوکنارو کر کيله 
نه کوي. د هلمند والي هم داسې ګواښونه صادر کړل  چې د کوکنارو 
او که څوک د خوړو په زون کې د  نه دی  کښت نور د زغملو وړ 

کوکنارو کښت وکړي د هغه حاصالت به له منځه یووړل شي. 

په  کې  والیت  په  هلمند  د  مينځ  تر  کلونو   ۱۳۸۸ او   ۱۳۸۷ د  ښایي 
ځانګړې ډول دې ته په پام سره چې د خوړو په زون کې د کوکنارو 
کښت ۳۷ په سلوکې راټيټ شوئ دی او د یادې شوې سيمې څخه بهر 
کښت  د  کوکنارو  د  دی  راغلی  زیاتوالی  کې  کښت  په  سلوکې  په   ۸
یي  نشه  د  هلمند  د  او  والي،  د  والیت  هغه  د  ډول  مستقيم  په  کمښت 
ګاونډ  په   ۱۲. منسوبيږي  ته  پالن هڅو  د  مبارزې  د  وړاندې  په  توکو 
څخه  ځمکې  هکټاره   ۱۴۶۲۳ له  کې   ۱۳۸۷ په  کې  کندهار  والیت 
د کښت  اپينو  د  ته  هکټاره ځمکې  کابو ۱۹۸۱۱  کې  کال ۱۳۸۸  په 
زیاتوالی،) د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د 
مبارزې د ادارې یا UNODC د راپور پر بنسټ( د هلمند په والیت کې 
د کوکنارو د کښت په کمښت کې د غنمو د ویشل شوو تخمونو د زیات  

اغيزمنتوب ښودنه کوي. 

په داسې حال کې چې د کندهار په والیت کې د کښت د واقعي کچې 
په اړه مغشوشتيا،) د متحده ایاالتو د اټکل له مخې د ۱۳۸۷ او ۱۳۸۸ 
هکټارو څخه ۱۷۰۰۰  د ۲۲۱۰۰  کرکيله  کوکنارو  د  منځ  تر  کلونو 
هکټارو ته را ټيټه شوې ده چې د UNODC د شميرو سره توپير لري( 
ال تر اوسه نه ده حل شوې، خو د هلمند په والیت کې د کښت د بيالبيلو 
بيلګو په اړه یوه ښه تفصيلي شننه شونې  ده. د انګلستان د کران فيلډ 
د پوهنتون له خوا تر سره شوې کار روښانه کړه چې په داسې حال 
کې چې د ۱۳۸۷ او ۱۳۸۸ کلونو تر مينځ د کوکنارو کښت د هلمند 
والیت د خوړو زون څخه بهر ۸٪  زیات شوی دی، خو د هغو ځمکو 
له  کې  سيمو  همدې  په  ځانګړې شوې  ته  کښت  غنمو  د   اندازه چې 

۱2 د کرانفيلډ پوهنتون، د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرم سره د مبارزې د دفتر له خوا یاد 

شوي،؛په ۱۳۸۸ کال کې د افغانستان د اپينو سروې؛)کابل: ۱۳۸۹( همدارنګه د نړیوال مخدره 
نړیوال مخدره توکو د کنترول  ؛د  بيرو کې ذکر شوي.  په  نافذولو د چارو  د  قانون  د  او  توکو 
وزارت،  چارو  بهرنيو  د  ایاالتو  متحده  د  سي،  ډي  )واشنګتن  ګڼه  لومړۍ  راپور،  ستراتيژی 

۹۶ ،)۱۳۸۹

دوه  کابو  چې  رسيدلې  ته   هکټارو   ۴۸۹۰۲ څخه  هکټارو   ۲۴۶۸۹
برابره زیاتوالی ښييي. )لومړی جدول وګورئ( د خوړو له زون څخه 
د  کې  په خوراکې زون  زیاتوالی،  کرل شوو ځمکو  د  غنمو  په  بهر 
هغو تجربو سره کابو ورته ده چيرې چې د اټکل له مخې ۲۲۸۵۰ تنو 

کروندګرو ته کرهنيز محصوالت برابر شوي وو. 

هغه څه چې د محصوالتو د بيلګو یوه خورا تفصيلي شننه یې رابرسيره 
کوي دا دي چې په داسې حال کې چې د خوړو په زون کې د غنمو په 
کښت کې ۹۷٪ زیاتوالی، د کوکنارو د کښت د ټيټې کچې او همدارنګه 
د بڼوالۍ د محصوالتو د کلني کښت د ټيټې کچې له امله  رامينځ ته 
شوی، خو د خوړو له زون څخه بهر د غنمو په کښت کې زیاتوالی 
په عمومي ډول په هغو ځمکو کې ؤ کومې چې په ۱۳۸۷ کې شاړې 
وې خو په ۱۳۸۸ کې د یو ښه اورښت له امله وکرل شوې. په ټوليزه 
توګه د خوړو د زون څخه بهر د ۱۳۸۷ کال په پرتله په ۱۳۸۸کال 
کې نوره ۲۱۳۷۰ هکټاره ځمکه په  فعاله توګه تر کرهنې الندې وه 
داسې  وو.  شوې  کرل  غنم  کې  برخه  زیاته  ډیره  ځمکو  دغه  د  چې 
ښکاري چې د  کوکنارو د کښت زیاتوالی په پراخه کچه د بڼوالۍ د 
کلني توليداتو  او د څارویو د خوراکي محصوالتو د ټيټ مصرف له 
امله ؤ، دا څرګندوي چې دې ته له پاملرنې پرته چې آیا بزګرو د غنمو 
تخم تر السه کړئ او که نه د  خوړو د زون په د ننه او بهر کې غنمو 
ته لومړیتوب ورکول شوئ ؤ. حقيقت دا دی  چې د خوړو له زون څخه 
بهر  نوره زیاته کرهنيزه ځمکه د کوکنارو پر ځای غنمو ته ځانګړې 
شوې وه، د دغه ادعا په اړه چې کوکنار یو ډیر ګټه ور محصول دی 

پوښتنې را پاروي.۱۳

که چيرې د غنمو او نورو کرهنيزو توکو د تخمونو برابرول نه شي 
توپير  کښت  د  اپينو  د  کې  بهر  او  ننه  د  په  زون  خوراکي  د  کوالی 
لرونکی مسير په بشپړه توګه څرګند کړي نو دا څه څرګندوي؟ ځينې 
ښایي  داسې ووایي چې د خوړو په زون کې دننه د کښت د له منځه 
دې  د  ته  چارواکو  والیتي  او  لشکرګاه  ؤ،او  مهم  خورا  ګواښ  وړلو 
سيمو نږدیوالې ته په پام سره ښایي د دې المل شوئ وي چې کروندګر 
د غنمو کښت غوره وبولي. د ۱۳۸۸ کال د غبرګولې په مياشت کې د 
څيړنې عملي کار  دا په ډاګه کړه چې د لشکرګاه په سيمه کې د دغه 
ادعا په هکله ځينې واقعيتونه وو، په ځانګړې ډول د بست او بوالن 
په شاوخوا سيمو کې، چيرې چې په ۱۳۸۸ کال کې د کوکنارو کښت 
ټول ورک شوئ ؤ چې د ۱۳۸۶ کال راهيسې کمښت څرګند وي. د 
دغه سيمو خلک د والي ددې پالن څخه چې غواړي په دغه سيمه کې 
د کوکنارو کښت کم کړي خبر وو  او دا باور یې درلود چې دا کار 

به پلی شي.

۱3 د دغو ادعاګانو زیاتره برخه د اپينو د ناخالص عاید باندې د مبصرانو د تمرکز له امله دي، 

نه د نورو محصوالتو د خالص عاید. پداسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرم 
سره د مبارزی دفتر په خپل ۱۳۸۹ کال د وري د مياشتې په ؛ژمنۍ بيړنۍ ارزونه؛ کې ادعا کوي 
د افغانستان هيڅ ډول قانوني کرنيز محصوالت په اوس مهال کې د یو هکتار ځمکې د کوکنارو 
د ناخالصې ګټې سره برابري نشي کولی، دغه دفتر وایی د اپينو خالصه ګټه د تمې د ګټې څخه، 
اما د اپينو په محصوالتو باندې د ډیر کار د ضرورت له امله د هغې د کم خالص عاید تمه کيږي. 



۸

د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره 

په حقيقت کې په تيرو دوو کلونو کې په بوالن او بست کې د اپينو د 
پر  باغي محصوالتو  ارزښتناکه  نورو  او  غنمو  دواړو  د  کښت څخه 
لور بدلون تر سترګو کيدای شي. دغه دواړه سيمې د لشکرګاه د ښار 
په څنډو پرتې دي او د ترکاریو سوداګر وایي چې دوی د دغه سيمو 
د  خپله  په  دا  چې  رانيسي،  محصوالت  مستقيمه  په  څخه  فارمونو  د 

محصوالتو د تنوع څرګندونه کوي.

له  د  کښت  د  کوکنارو  د  خلکو  کې  برخو  نورو  په  زون  د  خوړو  د 
نادعلي،  بيلګې په توګه د  یقين نه درلود. د  باندې  منځه وړلو ګواښ 
ناوه بارکزی او نهر سراج په زیاتو سيمو کې کروندګرو انګيرل چې 
په ۱۳۸۸ کال کې د کښتونو د له منځه وړلو په هکله ګواښ ډیر لږ 
ؤ او د ۱۳۸۷ او ۱۳۸۸ کلونو د کښت د له مينځه وړلو په کمپاینونو 
کيدې.۱۴  ليدل  لږې  ډیرې  نښې  وړلو  مينځه  له  د  محصوالتو  د  کې 
هغه معلوماتي کمپاینونو ته چې د کوکنارو د کښت د له مينځه وړلو 
ګواښونه یې کول په سپکه سترګه کتل کيدل.  د زیاتو کروندګرو لپاره 
ډول  دا  چې  ؤ  نه  کې  موقف  یو  داسې  په  حکومت  چې  حقيقت  دغه 
پيغامونه خپاره کړي، او یا په رښتينۍ توګه کرهنيز وسایل او تخمونه 
و ویشي، چې دې خبرې د خلکو په مينځ کې دا نظر پياوړی کړ چې 
لري.  نه  کنټرول  کليوالو سيمو  پر  د دغو ولسواليو  والیتي چارواکې 
ددې حقيقت سره سره چې دوی د کښتونو د له منځه وړلو څخه ویره 
نه درلوده، ویل کيږي چې د دغو سيمو کروندګرو د ۱۳۸۶ او ۱۳۸۷ 
کلونو د کښت د موسمونو په پرتله د کوکنارو تر کښت  الندې ځمکه 
ليندۍ  د  کال  آن د ۱۳۸۸  یې کرلې دي.  ډیر غنم  او  یې کمه کړې، 
په مياشت کې هم د نادعلي په ډیرو نا امنو سيمو لکه چانجير او دو 

۱4  دا کار د والي د له منځه وړلو پروګرام او د همغی سيمې د کوکنارو د له منځه وړلو د ځواک 
په ذریعه اجرا شوي.

بندی کې چيرې چې د حکومت حکم 
په ډیره محدود توګه چليږي، هيڅ کله 
هم د دوی د کوکنارو کښت نه دی له 
منځه وړل شوئ او دوی هيڅکله هم 
نه  اندیښنه  وړلو  منځه  له  د  کښت  د 
درلودله او التر اوسه  داسې کروندګر 
شته چې اوس هم د غنمو کرل غوره 

ګڼي. 

د  سيمې  د  چې  څرګندوي  شننه  دغه 
کې  پام  په  له  او  وضعيت   موقعيت 
د  کې  والیت  په  هلمند  د  پرته  نيولو 
د  کې  موسم  په  کښت  د  کال   ۱۳۸۷
غنمو کرته غوره توب ورکول کيده. 
زون  له  د خوړو  کې  کال  په ۱۳۸۸ 
څخه بهر هم زیاترو کروندګرو که څه 
هم چې دا امکانات یې درلودل چې د 
۸ په سلو کې د کوکنارو د ثبت شوې 
ځمکې څخه زیاته  د کوکنارو کرکيلې 
لوړه  په  دوی  خو  کړي  ځانګړې  ته 
کچه غنم کرلې وو. د خوړو د زون دننه کروندګرو پرته له دې چې  
دکښت د له مينځه وړولو پر خطر باور ولري او یا دا چې آیا دوی به 
کرهنيز وسایل او مواد تر السه کړي  د ځمکو زیاتره برخه یې د غنمو 
کښت ته ځانګړې کړې وه. نو ځکه داسې ښکاري چې د خوړو د زون 
د ننه او بهرسيمو کې د اپينو په توليد کې بدلون تر یوې لږې اندازې 
دهلمند د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د پالن د الرښوونو او تر 
ډیره حده د هغه ځانګړې  ټولنيز-اقتصادي او چاپيریالي وضعيت له 

کبله ؤ چې په دغو بيالبيلو سيمو کې خپور دی. 

ښایی دا د بغرا د اوبو لګولو د کانال په اوږدو کې د  نادعلي په سيمه 
د  خوړو  د  چې  انځوروګورئ(  )لومړی  شي  وليدل  توګه  ښه  په  کې 
زون لپاره د یوې سرحدي کرښې د ټاکلوپه توګه مرسته کوي. د  کانال 
په  کروندګرو  ننه  د  دکانال  او  لري  ځمکې  لږې  کروندګر  بهر  څخه 
پرتله دهغو وګړو شميره چې د خړوبولو له یوې سرچينې څخه ګټه 
پورته کوي خورا زیاته ده. دا هغه سيمه ده چې په اصل کې د ژورو 
څاګانو او پمپ له الرې چې ستره پانګه او بيا بيا لګښتونه لري خړوبه 
کيږي. د کانال څخه بهر سيمې دوهم فصل نه شي کرالی ) دوهم او 
دریم انځور وګورئ( او په خپلو ژمني محصوالتو تکيه کوي څو په 
دې توګه د دوی د مصرف او نغدو پيسو د پام وړ اړتياوې پوره کړي. 
شمالي  د  والیت  هلمند  د  ځمکې  دغه  چې  شته  هم  ګانې  ادعا  داسې 
په  او  پيرودل شوې دي  یا  او  له خوا غصب  قومندانانو  د   ولسواليو 

پراخه توګه د ځمکې د اجاره دار له خوا کرل کيږي. 

تر دې شرایطو الندې، د غنمو د لوړې بيې او د خوړو د خوندیتوب 
په وړاندې  توليد  اپينو د  د  به کروندګر  اندیښنو سره سره  د  په هکله 
ژمن پاتې شي. دا ډول کمې ځمکې او زیات وګړې او د اوړې د نغدو 

د ۱۳۸۷-
۱۳۸۸ بدلون

د ۱۳۸۸-
۱۳۸۹ بدلون

۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶

د خوړو د زون د ننه

%۳۷- ۱۲.۴۸۵- ۲۱.۴۵۲ ۳۳.۹۳۷ ۳۸.۲۳۵ کوکنار

%۹۷ ۱۷.۹۸۷ ۳۶.۵۹۱ ۱۸.۶۰۳ ۱۵.۹۲۴ غله

%۱۵- ۶.۸۲۹- ۳۶.۶۸۵ ۴۵.۵۱۴ ۴۰.۴۸۸ نور

%۱- ۱.۳۲۶- ۹۶.۷۲۸ ۹۸.۰۵۴ ۹۴.۶۴۶ فعاله کرهنيزه ځمکه
د خوړو له زون څخه بهر

%۸ ۳.۷۵۲ ۵۳.۶۲۴ ۴۹.۸۷۲ ۵۰.۴۱۸ کوکنار
%۹۸ ۲۴.۲۱۳ ۴۸.۹۰۲ ۲۴.۶۸۹ ۲۳.۳۳۹ غله
%۶- ۶.۵۹۶- ۱۰۷.۹۶۲ ۱۱۴.۵۵۷ ۱۱۱.۱۰۵ نور
%۱۱ ۲۱.۳۷۰ ۲۱۰.۴۸۸ ۱۸۹.۱۱۸ ۱۸۴.۶۸۱ فعاله کرهنيزه ځمکه

سرچینه: د کرنفيلد پوهنتون،  “د ۱۳۸۶-۱۳۸۸ په هلمند کې د کوکنارو او غلو کرکيله” )په ۱۳۸۸ کال کې نه ؤ خپور شوئ(، 
“غلې” د غنمو په ګډون. “نور” هغه محصوالت چې د ژمې په موسم کې کرل شوې دي او همدا راز هغه ځمکې چې په پسرلي 
کې د کښت لپاره چمتو شوې دي) لکه مالوچ، خټکي، هندوانې( خو د تصویر اخيستنې پر مهال همداسې نه کرل شوې پاتې وې.

لومړی جدول:  له ۱۳۸۶-۱۳۸۸ دهلمند د خوړو د زون په د ننه او بهرکې  کرل شوې سیمې )هکټار( 
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محصوالتو د نه درلودلو سره، کروندګر یو ښه ژمني محصول ته اړتيا 
لري څو وکوالی شي د هغه له الرې د غنمو راپيښيدونکی کمښت چې 
کورنۍ هر کال آن په ۱۳۸۸ کال کې چې ډیره زیاته فعاله کرهنيزه 
ځمکه د غنمو تر کښت الندې وه  ورسره مخامخ کيږي جبران کړي. 
د غنمو کمښت هغو کروندګرو ته چې ځمکې یې اجاره کړي ډیر سخت 
دی ځکه د لو څخه وروسته یواځې د ژمني محصول نيمایي برخه تر 
السه کوي. په همدې ډول اجاره کوونکې کوالی شي د ژمې په مياشتو 
کې هغه وخت چې د خوراکي توکو کمښت ډیر شدید وي د کوکنارو د 

کرلو په واسطه پور ته امتيازي السرسۍ ومومي. 

شي،  وکرل  باید  څه  چې  کوي  پریکړه  وروستۍ  خاوندان  ځمکې  د 
نو دوی د کوکنارو کښت غوره بولي ځکه چې  دغه محصول دوی 
د  له الرې  پور  او  اجارې  د غير منصفانه  اجازه ورکوي چې  دا  ته 
وروستيوحاصالتو یوه ستره برخه تر السه کړي. په پای کې کوکنار 
د خړوبولو په وړاندې هم ځواب ویونکې دي او د یو ښه محصول د 
تر السه کولو له الرې کيدای  شي د ژورو څاګانو او یا پمپونو لګښت 

هم پوره کړي.

د کانال په شمالي برخه کې وضعيت د سویلي او ټيټو پرتو سيمو سره 
چيرې چې کروندګر په ځانګړې ډول هر کال یو ښه ژمنی او د دوبې 
محصول تر السه کوي، څرګند توپير لري. )۲ او ۳ انځور وګورئ(. 
خلک ډیرې ځمکې لري او د دوهم محصول د کرلو له کبله پر یوې 
کرهنيزې ځمکې د نفوسو تراکم خورا لږ دی. او په دې توګه کروند 
ګر د نغد محصول په توګه یواځې پر اپينو متکي نه دي بلکې کوالی 
مالوچ  او  هندوانې  کچو  بيالبيلو  په  توګه  په  محصول  دوهم  د  شي 
)چې دغه دواړه توکې په پسرلي کې کرل کيږي( او همدارنګه ممپلي 
وکري. سر بيره پر دې د ښه اوبو د شتون او پر یوه کرهينزه ځمکه د 
وګړو د لږ تراکم له امله د غنمو لوړ حاصالت په دې مفهوم دي چې 
کورنۍ  د خپلو خوراكي اړتياوو د پوره کولو لپاره کوالی شي بسيا 
غنم وکري.  په همدې ډول د کانال په خړوبه شوې سيمه کې د فعالې 
کرهنې په کچه کې هر کال آن په ۱۳۸۸ کال کې کله چې د خړوبولو 
کانال  په  کې  پای  په  کيږي.  ليدل  بدلون  لږ  وې،  هم  اوبه  بسيا  لپاره 
او د خوراکي توکو په زون کې کروندګر یواځې کوالی شي د ژمې 
په موسم کې د نورو محصوالتو د کښت د راکمولو له الرې ډیرغنم 
وکري. د اپينو ټيټې بيې او د ژمې په موسم کې د خوراکي زون په 
لږې ځمکې ځانګړې  د  د کورنۍ  لپاره  باغي محصوالتو  د  دننه کې 
کولو ته په پام سره، په ځانګړي ډول د اپينو پر توليد متمرکزو سيمو 
لکه نادعلي او نهر سراج، د اپينو د لږ توليد په پایله کې به د غنمو 
توليد لوړشي.۱۵ کله چې د ۱۳۸۷کال د ليندۍ په مياشت کې  په هلمند 
کې د یو کيلو ګرام غنمو بيه ۳۵ افغانيو ته ورسيده، او د همدې کال 
بيه ۲۰۰۰۰  اپينو  من۱۶  یو  د  مهال  پر  لو  د  کې  مياشت  په  غویي  د 

۱5  ډیویډ منسفيلډ، ؛د کمښت پایښت؛د ۱۳۸۷ کال د کرلو په موسم کې په کليوالي ژوندانه کې د 

کوکنارو د کښت د بدلون په طبعيت باندي پوهيدل ؛راپور د انګلستان د حکومت د مخدره توکو د 
دیپارتمنت لپاره، )غویی ۱۳۸۸(، ۱۸ او د دغه کال د لړم په مياشت کې د ساحوي کار نا چاپ 

شوی راپور

۱6  د افغانستان په سهيل کې قيمتونه په پاکستانۍ کلداره ذکر شوي او د ۱۳۸۷ کال د غویي په 

مياشت کې یو امریکایی ډالر د ۶۴ پاکستانی کلدارو برابر وو. 

پاکستانۍ کلدارو۱۷ ته ورسيده، نو د ۱۳۸۸ کال د کښت په موسم کې 
ځينې لومړیتوبونه یقيني وو. )الندینی نقل وقول وګورئ(. په پاکستان 
کې د امنيتي ستونزو له امله د غلو د بيو زیاتيدل او د غنمو د اوړو 
په واردولو باندې دوامداره بندیز دا اندیښنې ال زیاتې کړې چې د دغو 
توکو بييی به نورې هم لوړې شي.  هغه ستونزې چې کروندګر ورسره 
د ۱۳۸۷ کال په نيمایي کې د لشکرګاه په ښار او همدارنګه په ځایي 
کچه د غنمو په پيرودلو کې  ورسره مخامخ شوې وو دایې څرګنده 
کړه  چې زیاترو کروندګرو خپلو د اپينو حاصل ته یې ډیره پراختيا 
ورکړې، او دخپلو کورنيو د اړتياوو د پوره کولو لپاره دې ته اړ دي 
چې د غنمو کرلو ته زیات لومړیتوب ورکړي. په ۱۳۸۸ کال کې د 
ښه اقليمي شرایطو او د غنمو په کښت باندې د ډیرې پانګه اچوونې له 
امله د غنمو حاصالت ډیر زیات وو، زیات شمير کروندګرو دا وپتيله  

چې د تيرو کلونو په پرتله پر وارد شوو اوړو لږ متکي دي. 

د۱۳۸۶کال د کښت پر مهال پر غنمو د اپينو لومړیتوب ورکولو کومه 
ناوړه اغيزه چې د کورنيو د خوراکي توکو پر خوندیتوب یې درلودله 
اوس هم په ذهنونو کې ژوندۍ ده او په ۱۳۸۸ کال کې یې د محصول 
ته دوام ورکوي. که  اغيزې  پر پریکړو خپلې  په هکله د کروندګرو 
څه هم د غنمو بيه ډیره ټيټه شوې او د هر کيلوګرام غنمو بيه ۱۵.۵ 
افغانيو ته راټيټه شوې وه، خو کروندګر په خاص ډول تمه لري چې په 
۱۳۸۹ کال کې د غنمو بيه به په پاکستان کې د اوړو د بيې د زیاتيدو 
او همدارنګه په سرحدي سيمو کې د امنيت د خرابيدو له امله، لوړه 
اړه  په  د خوندیتوب  توکو  د خوراکي  داسې شرایطو کې  په  شي.۱۸ 
په والیت کې، آن د حکومت د  په دوامداره ډول د هلمند  به  اندیښنه 
کنټرول څخه بهر سيمو کې، د کوکنارو د کښت  د ټيټې کچې لومړنۍ 

المل واوسي. 

کليو ګرامه سره  یو من ۴،۵  کندهار کې  په  دودیز واحد چې  تللو  د  یومن  افغانستان کې  په   ۱7

مساوي دی.

۱8   د ۱۳۸۷ کال د لړم په میاشت کې په پیښور کې یو کیلوګرام اوړه د ۱۸ 

څخو بیا ۳۲ افغانیو پورې وو چې د اوړه په کیفیت پوری منحصر وو. 

په ۱۳۸۷/۱۳۸۶ کال کې، ما  د خپلې ځمکې په ۶ جریبه کې 
مې کوکنار وکرل او یواځې یو جریب ځمکه کې مې غنم وکرل. 
دغه غنم زما د کورنۍ لپاره کافي نه وو. دا چې په لشکرګاه کې 
د غنمو بيه اوچته وه نو د لو پر مهال ما له خپلو ګاونډیانو څخه 
وغوښتل چې خپل غنم پر ما خرڅ کړي. په هغه وخت کې موږ 
لپاره مو دومره نغدې پيسې نه  پيرودلو  له ښار څخه د غنمو د 
به   او مونږ  تازه وو  تر هغې دمه ال  اپين  درلودې ځکه زمونږ 
لږې پيسې موګټلې وای. خو زما ګاونډیانو زما غوښتنه یې ونه 
منله، نو زه اړ شوم چې د یو بل کس څخه پيسې پور کړم او د 
لشکرګاه د ښار څخه د غنمو اوړه رانيسم. په ۱۳۸۸/۱۳۸۷ کال 
کې ما پریکړه وکړه چې یواځې ۳ جریبه ځمکه کې کوکنار او 
په ۴ جریبو کې غنم وکرم چې بيا له دې ستونزې سره مخامخ 
نه شم. سږ کال ۱۳۸۹ هم ما د تير کال په شان کښت کړی دی. 
-د هلمند والیت یو کروندګر        
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2. دغه کمښت څومره انعطاف منونکی دی؟
دغه دوه څيړنې ، د هلمند او ننګرهار په والیتونو کې د کوکنارو د 
کمښت په اړوند ډیر توپير لرونکې څرګندونې وړاندې کوي. د غنمو 
د  خوړو  د  همدارنګه  او  بدلون  د  کې  سوداګرۍ  په  منځ  تر  اپينو  او 
امله په ۱۳۸۸ او ۱۳۸۹  له  اندیښنو  خوندیتوب په اړه د پر له پسې 
پر  ته  غنمو  توګه  پراخه  په  کمی  کې  کښت  په  کوکنارو  د  کلونوکې 
کوکنارو د غوره توب ورکولو له امله دی. په ننګرهار کې د کوکنارو 
د کښت د ډیرې ټيټې کچې په اړه د والي هڅې د ستاینې وړ دي. هغه څه 
چې ډیر روښانه نه دی هغه دا دی چې آیا ځانګړې ټولنيز-اقتصادي، 
چاپيریالي او سياسي فکټورونه چې په کښت کې  د اوسني کمښت المل 
دي، دوام به ومومي  او که نه، یا آیا دغه کمښت به پایيدونکی  نه وي 
او په راتلونکې فصلونو کې به د کښت کچه بيرته لوړه شي. دغه برخه 
د اوسني کمښت انعطاف منل په تفصيل سره  تحليلوي: په لومړي سر 
کې دغه برخه غنمو ته د کوکنارو د بدیل اوځای ناستي په بڼه ګوري او 
مخکې له دې چې د ننګرهار او بلخ په والیتونو کې د کوکنارو د بندولو 
لپاره د رامنځته شوو سياسي معاملو او د اچې دا به په راتلونکو۱۲ 
مياشتو کې به څرنګه تدریجي پرمختګ وکړي څرنګوالی راوسپړي، 

پوښتي چې آیا دا ځای ناستی به دوامداره وي. 

۱,2 آیا غنم د  اپینو ځای نیونکې دي؟

د  په راکمولو کې  توليد  د  اپينو  د  په والیتونو کې  بلخ  او  ننګرهار  د 
واليانو کړنې خورا مهمې  ګڼل کيږي، په داسې حال کې چې په ډیرو 
هڅو  همغږو  د  مبارزې  د  سره  توکو  یي  نشه  د  کې  والیتونو  نورو 
شواهد کم تر سترګو کيږي. د هلمند په والیت کې والي د ۱۳۸۷ کال 
د کښت په موسم کې د نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه یو همغږی  
د  توګه  پراخه  په  حکم  دغه  دولت  د  واچولو،  الره  په  یې  پروګرام 
لشکرګاه د ښار شاوخوا سيمو او د ولسواليو تر مرکزونو پورې محدود 
وو. د دغه وضعيت سره سره د کوکنارو کښت کم شو او د غنمو د 
کښت سيمې آن په هغو سيمو کې چې د والیتي چارواکو تر کنټرول 
الندې هم نه وې لکه نادعلي، ناوه بارکزی او نهرسراج کې، زیاتې 
شوي. د امریکې د متحده ایاالتو د حکومت د راپور پر بنسټ، د ورته 
کمښت بيلګې د کندهار والیت په پنجوایي، ژیړی او ميوند ولسواليو 
او د فراه والیت په بکوا او باالبلوک په ولسواليو کې هم ليدل کيږي.۱۹ 
د نوموړو ولسواليو په یوې کې هم حکومت پر کليوالو سيمو کنټرول 

نه لري.    

شواهد څرګندوي چې په تيرو دوو کلونو کې د کوکنارو ځای په پراخه 
توګه غنمو نيولی دی. دغه بدلون نه یواځې په هلمند او ننګرهار کې 
تر سترګو کيږي بلکې د ۱۳۸۶ کال د کښت د موسم څخه وروسته په 
نورو والیتونو کې هم تر سترګو شوی دی.۲۰ دغه بهير د ۱۳۸۷ کال 

۱9 د متحده ایاالتو حکومت، په ۱۳۸۷ کال کې په ټاکل شویو والیتونو کې د ولسواليو په سطحه 

د کوکنارو د کښت اټکل )سند نه دي چاپ شوي( د ملګرو ملتونو د مخدره توکو سره د مبارزې 
دفتر شميرې د دغه اټکل سره توپير لري. 

20  د ۱۳۸۶ کال د کښت په موسم کې د مصاحبه شویو کسانو ۹۰ وویل چې دوی د کوکنارو د 

کښت لپاره لږه ځمکه وقف کړې او د تير کال په پرتله دوی زیاتره ځمکه غنم کرلي دي. ډیویډ 
منس فيلد، ګواښ او ابهام ته ځواب ویل: په ۱۳۸۶کال د کښت په موسم کې په کليوالی سيمو کې 

د کښت په موسم کې، آن په سهيلی والیتونو کې چېرې چې  د کوکنارو 
کښت په مخ په زیاتيدونکې توګه تر تمرکز الندې وو، هم دوام درلود. 

داسې ښکاري چې په ۱۳۸۹ کال کې به د سویل په اوبه لرونکو سيمو 
کې د غنمو او کوکنارو د کښت کچه په همدې ډول پاتې شي. 

که څه هم د غنمو د کښت پر لور اوسنی بدلون، د هغه کسانو په مينځ 
کې  چې پخوا یې کوکنار کرل دومره۲۱نه تر سترګو کيږي. کروندګرو 
کمه  ځمکه  شوې  ځانګړې  لپاره  کښت  د  محصوالتو  نغدو  بيالبيلو  د 
کړې او د ۱۳۸۸ کال د کر پر موسم یې په هغو ځمکو کې غنم کرلې 
دي. د غنمو لپاره دغه غوره توب، د غنمو په بيه کې د چټک زیاتوالې 
په وړاندې یو معقول غبرګون دی چې هيواد د ۱۳۸۶ کال له وروستيو 
توکو  د خوراکي  نړیواله کچه  په  اوسه ورسره مخامخ دی.  تر  څخه 
لوړې بيې ۲۲ او په پاکستان کې مخ په زیاتيدونکې ناامنۍ په ګډه د دې 
المل شوې چې د ۱۳۸۶کال د غویي د مياشتې څخه بيا د ۱۳۸۷ کال 
د وري تر مياشتې پورې د ډوډۍ او غلو په بيو کې په کلني ډول ۱۸۳ 
په سلو کې  زیاتوالی راشي.۲۳  په عين حال کې په کرونده کې د اپينو 
بيې دومره ټيټې شوې چې د ۱۳۷۹ کال د زمري په مياشت کې د اپينو 
په توليد باندې د طالبانو د بندیز له اعالن څخه مخکې هم نه دي تر 
سترګو شوي.  )۴ انځور وګورئ( د غنمو او اپينو ترمنځ د سوداګرۍ  
کې  سيمو  ختيځو  شمال  او  مرکزي  په  چې  دی،  ډول  دې  په  کمښت 
چيرې چې د اپينو د کښت محصول ډیر لږ دی، کروندګرکوالی شي د 
کوکنارو پر ځای په خپلو ځمکو کې د اپينو په پرتله د غنمو  د کښت 
څخه ډیر حاصل ترالسه او بيا هغه اپين له غنمو سره تبادله کړي چې 

دغه وضعيت په ۱۳۸۰ کال کې هم په دغو سيمو کې دوام درلود.۲۴

د ۱۳۸۸ کال د کر په موسم کې د کوکنارو کښت د تير وخت په پرتله 
لږ په زړه پورې ؤ. د ۱۳۸۸ کال په پای د کر په موسم کې د غور، 

د کوکنارو د بدلون طبعيت. د انګلستان د حکومت د مخدره توکو د داخلي دیپارتمنت څانګې ته 
برابر شوی راپور. ۱۳۸۷ ، ۳۴ 

2۱  ډیویډ منس فيلد،؛ د کمښت قوام؛

22 جوچيم وون براون، ؛خوراکي او مالي بحرانونه: په کرنه کې او پر بيوزلو باندي د هغه ضمنی 

نړیوال  د شننې  پاليسۍ  د  د خوړو  واشنګتن ډي سي  راپور،  یو  لپاره  پاليسۍ  د  د خوړو  معنا. 
انستيتيوت ۱۳۸۷ ، ۳

23 د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت، د خوراکي توکوبيې، ۴ کال ۵ ګڼه )کابل ۱۳۸۷،(

24  ډیویډ منس فیلد،؛د کمښت ثبات؛

۴ انځور: د ۱۳۸۵ کال د مرغومې له مياشتې څخه د ۱۳۸۸ کال د کب 
ترمياشتې پورې په افغانستان کې د وچو اپينو او ځایي غنمو منځنۍ بيه



۱۴

د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره 

بغالن او بلخ په والیتونو کې کروندګر د اپينو له بيو څخه خبر نه وو، 
ښایي یوه نښه یې دا وي چې په دغو سيمو کې په کرونده کې د اپينو 
سوداګري اوس مهال غير فعاله ده. په سهيل کې د یو من النده اپينو 
بيه د  کلدارې وې چې دغه  پاکستانۍ  بيا تر ۱۴۰۰۰  بيه د ۱۲۰۰۰ 
۱۳۸۸کال  د وري د مياشتې د لو په وخت د ۱۶۰۰۰ تر ۱۸۰۰۰۲۵ 
او همدارنګه د ۱۳۸۷کال د وري په مياشت کې له ۲۰۰۰۰ پاکستاني 
کلدارو۲۶ څخه را ټيټه شوې وه. کروندګرو دا تمه نه درلوده چې په 
نږدې راتلونکې کې به بييې بيرته لوړې شي.۲۷ ورته ادعا د غنمو په 
اړه نه شي ویل کيدای. که څه هم چې د تيرو ۱۲ مياشتو په موده کې  
د یو کيلو ګرام غنمو بيه له ۳۵ افغانيو څخه ۱۵،۵ افغانيو ته را ټيټه 
شوې وه خو په حقيقت کې د غنمو د بيو په اړه اندیښنو په پر له پسی 
ډول یې د کروندګرو پام ځانته اړولی ؤ. کروندګرو دا تمه درلوده چې 
په ۱۳۸۹ کال کې به په پاکستان کې د غنمود اوړو د لوړې  بييی،  د 
فدرالي حکومت تر کنټرول الندې قومي سيمو له الرې د قاچاقي توکو 
د بييې، او په پاکستان کې د امنيتي حالت د ال خرابيدو د تمې، له امله به 
د غنمو بييې لوړې شي، )څرنګه چې افغانستان ته د اوړو د واردولو  

یوه ستره دودیزه سرچينه ګڼل کيږي(.۲۸ 

لپاره د غنمو د کرکيلې پراختيا، د خپلو ځمکو د  د زیاتو کروندګرو 
اقتصادي ګټو د زیاتوالې په موخه یوه ستراتيژي نه ګڼل کيږي. د لږو 
ځمکو او سترو کورنيو درلودل په دې معنا دی چې آن په یو ډیر ښه 
کرهنيز کال کې۲۹، هم ډیرې لږې کورنۍ د غنمو له پلوه پر ځان بسيا 
توکې  زیات  اړتيا څخه  د  لپاره  د خرڅالو  ته  بازار  یې  لږې  او  دي 
لري.۳۰ په سویل کې د نا امنۍ له امله د سوداګریزو توکو او د هغې 
د ليږد  د لوړو بيو او همدارنګه د اپينو د توليد د تمرکز د انفالسيون 
اغيزې، په ځانګړي ډول هغو کروندګرو ته چې بازار ته د خرڅالو 
لپاره له اړتيا څخه زیات توکې توليدوالی شي  او د قزاقستان څخه د 

ښه کيفيت لرونکو وارداتو سره، دوی له سيالۍ څخه باسي.۳۱ 

25 د ۱۳۸۸ کال د وري په میاشت کې یو امریکایي ډالر ۸۰،۵ پاکستانۍ کلدارو سره برابر وو. 

26 د ۱۳۸۷کال کې یو امریکایي ډالر د ۶۴ پاکستانۍ کلدارو سره برابر وو.

27 په سهیل کې کروندګر په عادي ډول اپین ساتي او د تازه او النده اپینو په حیث خرڅوي.

28 په پاکستان کې د اوړو د بییې زیاتوالي په افغانستان کې پر دواړو ملي او کورني کچه کې د خوړو 

پرامنیت باندي اغیزه کوي. د پاکستان څخه په ثابت او پرله پسې ډول غنم  او یا اوړه واردول د 
افغانستان په مارکیټ کې بییی مناسب او د رانیولو په حد کې ساتي. ؛د لوږې د خبرولو مخکنی 
سیستم؛ دمتحده ایاالتو د نړیوال پراختیا مرستی،د پاکستان د غنمو فرعي سکتور او د افغانستان د 

خوراکي مصؤنیت سیسټم؛

29 څرنګه چې د ژمني سروي له خوا تخمین شوي د کابو ۷۳ فیصده ټولي ځمکی څخه، تر ۵ هکتار 

لږه ځمکه د کښت وړ وو. د دغو وړو فارمونو منځنی اندازه ۱،۵۹ هکتاره )۱،۱ هکتاره د اوبو 
ځمکه او ۰،۴۸ هکتاره للمی ځمکه( وو. 

30 په زیاترو قضیو کې دغه ډول لږي ځمکې تقریبًا یوه کورنی نه شي کوالي چې تغذیه کړي. د 

ځمکو د برخی او د کرل شوي غنمو منځني حاصالت په نظر کې نیولو سره، د ۵ هکتاره څخه 
لږ منځنی فارم )که یوازی غنم کرل شوي وي( یوازی به ۲۰۰ کیلو ګرامه پر سر ورکړي، چې 
د تیر موسم د تخم، د لو څخه وروسته ضایعات او خوراکې اړتیا تر پوښښ الندي و نه نیسي. په 
هیکترو مالیتا کې ذکر شوي،؛د طالبانو د رژیم څخه وروسته په افغانستان کې د کښت وړ ځمکو 
تصدي،؛ افریقایی او آسیایی مطالعه ۶ )۱۳۸۷( ۵۲-۱۳ زیاتره افغانی کروندګر د مارکیټ لپاره 
اضافی غنم نه لري. په حقیقت کې د دوي زیاتره برخه د غنمو او یا اوړه رانیوونکی دي. زیاتره 
حتی پړوړ هم نه خرڅوي. نو ځکه زیاتره کروندګر د خپل کرل شوي غنم څخه مالی عاید نه سپما 
کوي. زیاتره مصروفونه د کورنی او یا د فارم د السته راوړ شویو محصوالتو څخه برابر کیږي، 
او د یا د مال د تبادلی په ډول تر السه کیږي، حتی سوداګری توکې ال کیدای شی د مال سره تبادله 
شی، چې کیداي شی ځاي پر ځای وي او یا هم د فصل د ټولو پوری د پور په ډول. په هکتور مالیتا 
کې: دانه او پړوړ: د فصل پاتی شونی او په افغانستان کې د فارمی سیسټم په لیر لید کې د غنم د 

تولید بیه؛)۱۳۸۴، نه دی چاپ شوي(

3۱ په سهیل کې د غنمو بیه په عادي ډول د کابل او په ملی سطحه کې په منځنی ډول جګه ده. 

دخوراکې توکو د بییی خبرپاڼه وګورئ، چې د کرنی، مالداری او اوبو لګولو د وزارت له خوا 
نشریږي.زیاتره افغانی کروندګر د مارکیټ لپاره اضافی غنم نه لري.

د دې پر ځای د خوړو د خوندیتوب د ټيټې کچې پر تضمين  په پراخه 
توګه تمرکز روان دی. هغو کسانو چې کافي ځمکه درلوده د پر ځان 
بسيا کيدو د تأمين لپاره د کورنۍ له اړتيا سره سم یې غنم کرلې وو. 
هغه کسانو چې کافي ځمکه یې نه درلوده د خپلې ځمکې زیاتره برخه 
د  اوړو  د  غنمو  د  بازار څخه  د  څو  وه  کړې  ځانګړې  ته  غنمو  یې 
پيرودلو په وخت یې یو څه بيه او خطرات را کم کړي خو په عمومی 
ډول د کورنۍ د اړتيا وو د پوره کولو لپاره د بسيا غنمو په کښت کې 
د ناتوانۍ له امله، د کورنۍ په لګښتونو کې بی ساری زیاتوالی رامينځ 
د  لپاره  کروندګرو  افغان  زیاترو  د  چې  ده  روښانه  دا  دی.  شوی  ته 
اپينو مناسب او پایيدونکی بدیل غنم نه دي او دا چې د څارویو، نغدي 
محصوالتو او د مزدوری له مزد څخه هم ځينو نغدو عایداتي سرچينو 

ته اړتيا ده.۳۲   

په ځينو ولسواليو کې کروندګرو د اپينو د کښت څخه الس اخيستی او د 
خپل معيشت ستراتيژي یې متنوع کړې ده. د سارې په ډول د ننګرهار 
د  باغدارۍ  لرونکو  ارزښت  لوړ  د  کورنيو  ځينو  کې  سيمو  ځينو  په 
بيالبيلو توکو  ده لکه د دوو  ته یې پراختيا ورکړې  توليد  محصوالتو 
ګډ کرل او د داسې محصوالتو کرل چې څو فصله حاصل ورکوي. د 
ورته بدلون  بيلګې  په نورو والیتونو لکه بلخ او لغمان کې هم ليدل 
کيږي. د هغو محصوالت کرل چې لږ کار غواړي لکه پياز، مټر او 
باميه د کورنيو غړو ته دا فرصت ورکړ چې یو بل کار ولټوي. په پای 
کې دې تنوع ځينو کروندګرو ته دا فرصت په الس ورکړ چې دواړه 
هم لوړ عاید تر السه کړي اوهم د مارکيټ کمزورتيا او د محصول 
بيلګه  والیت  ننګرهار  د  چې  کې  حال  داسې  په  خپورکړي.  ګواښ 
لپاره خبره  اکثریت کروندګرو  د  په دې والیت کې   څرګندوي، چې 
په دې ډول نه وه، په ځانګړې ډول د سپين غره په لمنه کې چيرې 
چې د کوکنارو په توليد باندې د بندیز اقتصادي او سياسي پایلې ډیرې 

ژورې دي. 

د   کې  ولسواليو  شاوخوا  په  مرکز  د  والیت  د  آن  سویل  په  دهيواد 
محصول او د عاید د تنوع شواهد، ډیر لږ تر سترګو کيږي. د نادعلي 
او ناوه بارکزی په څير ولسواليو کې چې د هلمند والیت د مرکز سره 
سرحد لري او یا د نهر سراج په ولسوالۍ کې چيرې چې د ګرشک 
ښار موقعيت لري، د ژمي په موسم کې د کرل شوې ځمکې تر۹۰ په 
سلو برخه کې په ثابت ډول غنم او یا کوکنار کرل کيږي. په پاتی ۱۰ 
په سلو ځمکه کې یا د څارویو لپاره خوراکي توکې او یا د باغداری 
محصوالت د کورنۍ د مصرف په موخه کرل کيږي. په داسې حال کې 
چې ښایي د غنمو او کوکنارو د کښت اندازه، د نسبي بيو او د خوړو د 
خوندیتوب په اړه د اندیښنو له امله په هرکال کې توپير وکړي، خو د 
څاریو د خوراکي توکو او همدارنګه د باغدارۍ د محصوالتو لپاره د 

ځانګړې شوې ځمکې په اندازه کې لږ توپير تر سترګو کيږي .

32 په انډول ډول د غنمو د لږ ارزښت مشخصات، د لږه مزدوري،او په افغانی محتوا کې د غنمو 

دي  د  ارزښت ورکوي.  لږ  ته  هغه  پرتله  په  کوکنارو  د  اوبه  زیات  او  لږه ځمکه  کارول،  زیات 
برسیره د هیواد په هغه سیمو کې چې فصل ډیر آباد دي نږدی دی چې د غنمو له پلوه خود کفا شی 
او هلته د صادراتو لیر لید نشته په غنمو کې کافی تولید به بر عکس پایلی ولری. په وارډ ایت آل 
کې، د افغانستان اقتصادی هڅونه، پراختیا او د کوکنارو د کمښت لپاره نوښتونه )نړیوال بانک/

ډی ایف آی ډی(۲۹.  



۱۵

دا ټول ګالن څه شول؟ په افغانستان کې د اپينو په توليد کې د اووسني کمښت د پایښت ارزونه

2,2 څرنګه امنیت د کروندګرو د محصول په اړه پریکړې 
اغیزمنوي؟

لپاره  افغانستان کې د باغدارۍ محصوالتو  په داسې حال کې چې په 
د مارکيټ محدود امکانات یو روښانه مسأله ده، فزیکي  ناامني هغه 
د  او  محدودوي  پراختيا  تنوع  کرهنيزې  د  چې  دی  فکټور  لومړنی 
هلمند والیت په یادو شویو سيمو کې د اپينو د کښت څخه د باغدارۍ 
محصوالتو ته د ليږد او بدلون مخنيوی کوي. سره له دې، د اپينو پر 
توليد باندې د نا امنۍ د اغيزې روان بحثونه د حکومتدارۍ پرنشتوالې 
چې د کوکنارو کر کيلې ته الره هواروي، او د طالبانو لخوا د زړونو 
او فکرونو د ستراتيژۍ د یوې برخې په توګه د کوکنارو د توليد هڅول 
او کليوالي خلکو ته د هغوی د کښتونو د لمنځه وړلو دهڅو په وړاندې 
نور هم  دا شونې کوي چې د کوکنارو کښت  د مالتړ وړاندې کول، 
اړه  په  ادعاګانو  دغو  د  شي  کيدای  چې  کې  حال  پداسې  شي.  زیات 
ځينې  حقيقتونه هم وي، خو دا په ډیرو اوږدمهاله ناامنو سيمو کې د 
کورنيو پریکړه کولو نيمګړی انځور وړاندې کوي. دغه څرګندونې د 
نورو نغدي محصوالتو، او  غيرکرهنيزو عایداتي فرصتونو ته د ليږد 
لږ څه پوهه وړاندې کوي. دوی داسی فکر کوي  اړه   په  د خنډونو 
چې کورنۍ تر یوه حده پورې د کوکنارو کښت سره تړلي دي او دا 
د یاغيانو شتون او د حکومتدارۍ نه شتون دی، چې دوی ته دا اجازه 

ورکوي چې د محصول د کرلو موخې درک کړي.

د  به   اوشخړې  تاوتریخوالی  روان  دغه  چې  اړه  دې  په  کروندګر 
محصول په اړه پریکړو باندې څرنګه اغيزې شيندي  یو پيچلی انځور 
وړاندې کوي. دوی د مارکيټ پر محدودیتونو، د راکړې ورکړې او د 
ليږد  پرلوړو بيو او پر کرکيله د نه خوځښت پر اغيزو ټينګار کوي. 
دسارې په ډول د هلمند او کندهار او آن په ننګرهار کې د خوګياڼيو په 
څير ولسوالۍ کې، کروندګر وایي چې شخړه او د شپې له خوا د کور 
څه د وتلو ویره، د هغو محصوالتو ساتنه چې ډیرې پاملرنې او اوبو 
لګولو ته اړتيا لري له خنډ سره مخامخ کوي. دغه موضوع د سبو د 
کرلو لپاره خنډ رامينځ ته کوي او په دې توګه د اپينو او همدا راز د 
مالوچو او ممپليو کښت د دوام المل کيږي،له دې سره سره چې د دغو 
محصوالتو ګټه لږه ده خو کلک محصوالت دي او کيدای شي هغه د 

څو مودې لپاره د خرڅالو په موخه زیرمه شی. 

د مارکيټ د خنډونو په اړه دواړه کروندګر او کرهنيز سوداګر وایي 
ډیر  پيرودل  د محصوالتو  په کرونده کې  په والیت کې  هلمند  د  چې 
محدود دي او دغه کار په پراخه توګه په بوالن او ُبست  پورې چې د 
لشکرګاه سيمه ده، محدود دی. د نادعلي، ناوه بارکزی او نهرسراج 
کيږ ي چې  سترګو  تر  شواهد  داسې  لږ  کې  ولسواليو  ناامنه  څير  په 
سوداګر د کروند ې پر سر غنم، سابه او یا هم ميوه رانيسي.  د نادعلي 
ولسوالۍ هندواڼې چې د ډیر ښه کيفيت درلودونکې دي یوه استثنا ده. 
که څه هم چې آن په دغه سيمه کې د لشکرګاه او ګرشک سوداګران 
پرته له دې چې په دې سيمو کې ښې اړیکې ولري کوم چې هغوی ته د 
ګواښونو د ښې ادارې زمينه برابروي، د کروندې پر سر د محصوالتو  
د رانيولو په اړه زړه نازړه دي. سر بيره پر دې د کندهار، غزني او 

کابل سوداګران په تيرو دریو کلونو کې  دغې سيمې ته د  هندواڼو د 
پيرودلو لپاره سفر کولو په اړه ډیر بې ميله دي او  دا غوره ګڼي چې 
د ځایي منځګړو له الرې کار وکړي. د یادولو وړ ده  چې آن ځایي 
غواړي  نه  دا  ویرې  له  لوټيدو  د  کې  اوږدو  په  الرې  د  هم  سوداګر 
چې د کروندې پر سر د محصوالتو پيسې ورکړي او د دې پر ځای 
په  پيسې ورڅخه  خپلو محصوالتو  د  کروندګرو څخه غواړي چې  د 

لشکرګاه او یا ګرشک کې ترالسه کړي. 

سوداګرو  او  کروندګرو  د  هلمند  د  کې  بازارونو  مهمو  په  کندهار  د 
لپاره سوداګري که د هلمند څخه ډیر نه وي نو مساوي ستونزې لري 
کيږي. ګڼل  ډیره خطرناکه  له الرې  د ژیړي  لویه الره  ته  کندهار   .
د  څخه  الرې  لویې  د  الرۍ  سترې  چې  شته  هم  راپورونه  داسې  آن 
ولسواليو له الرې خپل مسير بدلوي او د دښتې الره غوره کوي تر څو 
د عمومی الرې په اوږدو کې چې اکثرًا د یاغيانو او ایتالفی ځواکونو 
تر منځ جګړه کيږي، بند پاتې نه شي. سوداګري دوام مومي خو دغه 
کار په یوه بيه تماميږي. بارچلوونکي په دغسې خطرناکه چاپيریال کې 
د توکو پر ليږد سترې کرایې لګوي. د تالشي پوستې د آسانتيا د پيسو 
د زیاتوالې سره سم زیاتې شوې دي او هم د ځنډ او یا پيښو له امله د 

محصول د له السه ورکولو ویره لوړه ده.

دغه لرليد ته په پام سره، دا روښانه ده چې د فزیکي نا امنۍ او د اپينو 
د توليد تر مينځ د هغه څه په پرتله چې په ساده ډول دا څرګندوي چې 
لري.  اړیکه شتون  پيچلې  ډیره  یوه  د کوکنارو کښت هڅوي،  یاغيان 
په داسې حال کې چې د هلمند والیت په خوراکي زون کې د ښه اوبه 
د  د ځمکو  سيمو  لرونکو  اوبه  د  والیت  کندهار  د  او  لرونکو ځمکو 
دې  په  چې  ښکاري  داسې  کيږي،  خبرې  وړ  پام  د  اړه  په  زیاتوالې 
اړه چې څرنګه ناامني ددغو سيمو کروندګر د باغدارۍ د ارزښتناکو 
محصوالتو په اړه د هغوې د ځواک د پوهيدو څخه منع کوي لږ پوهه 
اقتصادي  د  ترویج  اوسنی  غنمو  د  کې  سيمو  دغو  ده.۳۳په  موجوده 
امکاناتو انعکاس ورکوونکی نه بلکې په دغه ډیرو حادو ناامنو سيمو 

کې د غنمو د مارکيت پر له پسې کمزوري روښانه کوي.

په ورته ډول، په سویل کې هغه وخت چې د تازه اپينو بيه ډیره ټيټه 
وي د کوکنارو په نسبتا ډیر کښت

کې ثبات، د دې څرګندونه کوي چې کروندګر په اوسنيو شرایطو کې د 
اپينو د کرکيلې نور مناسب بدیلونه نه ویني. د ملګرو ملتونو د نشه ای 
توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر څرګندوي چې په حقيقت کې د 
هلمند او کندهار په خورا ناامنو سيمو کې د محصوالتو د اوسنيو بيلګو 
شننه دا روښانه کوي چې داپينو)زیات عاید لرونکی فصل( په اساس، 
اپين تاوان نه کوي،او تر دې هم وړاندې دا په ممکنه ډول یواځينی هغه 
محصول دی چې په دغو سيمو کې د اوسنيو خپرو شوو زیاتو ناامنيو 

33 داسی لیوالتیا شته چې د هلمند والیت؛ د افغانستان د ډوډی ټوکرئ؛ په نامه یاد شی. په داسی 

حال کې چې دغه توضیح په حقیقت کې د افغانستان د شمال ښه مناسب دی نه د هلمند والیت ته )د 
انتونیو فیزربرت، شخصی نظر، ۱۳۸۸ غویي( په حقیقت کې تاریخی معلوماتو ثابته کړیده چې 
په ۱۳۶۹ کلونو کې د هلمند والیت په ټوله نړۍ کې تر ټولو لږ محصوالت درلودل او کله چې 
د هلمند وادي د څو کلونو لپاره فعال وو د دغه والیت د محصوالتو کچه نوره هم ټیټ شو. نیک 
کالتر وګورئ: ؛په افغانستان کې د اوبو بندونه جوړول:یو حایل هیواد مډرن کول؛د امریکا د تاریخ 

ژورنال، ۸۹، ۲ ګڼه )۱۳۸۱( ۵۳۵.



۱۶

د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره 

سره سره، د یو ښه عاید د سرچينې ضمانت کوي. ددې سره سره،  د 
باغدارۍ د ارزښتناکو محصوالتو او کرهنيزو عایداتو په لور د بدلون 
څخه پرته، د اپينو د توليد د اوسني کمښت دوام ناشونی بریښي . غنم 
د کوکنارو بدیل نه دی. کله چې د غنمو بييې لوړې وي، د کروندګرو 
زیاته برخه له دې امله چې دوی نه شي کوالی دومره غنم وکري چې 
د دوی د کورنۍ اړتياوي پوره کړي ترې ګټه نشي پورته کوالی. په 
پای کې، په داسې حال کې چې دوی د خوراکي توکو لوړو بيو د ممکنه 
اغيزو د کمولو په موخه د غنمو توليد لوړوالی شي، نو په نتيجه کې 
به ډیر شمير کروندګر دغنمو د وړو لپاره به لوړې بيې وزغمي او آن 
د خپلو لومړنيو اړتياوو د پوره کولو لپاره به د عاید سرچينې ته اړتيا 
پيدا کړي  د غنمو د لوړې بيې د راټيټولو لپاره د کوم ډول اقتصادي 
پشتيوانې پرته به، په دغو سيمو کې د وګړو اقتصادي وضعيت او په 
وروسته پړاو کې سياسی وضعيت ښایي نور هم خراب شي. د غنمو 

لوړې بييې داسې شی نه دی چې ورڅخه هرکلی وشي. 

په عين وخت کې دې پوښتنې ته اړتيا ده چې د ۱۳۸۶کال له وروستيو 
څخه د ۱۳۸۸کال تر نيمایي پورې د غنمو د لوړې بيې اغيزه به پر 
د  سره،  سره  ټولو  دې  له  ومومي.   دوام  څومره  کروندګرو  افغاني 
۱۳۸۷ کال د  نيمایی په پرتله بيې خورا ټيټې دي. د دغه کال  د ژمې 
په موسم کې، د قزاقستان څخه د غنمو د اوړو د وارداتو له زیاتوالې 
سره ، ښایي چې د تير وخت په پرتله به په پاکستان کې د غنمو بيې په 
افغانستان کې د غنمو پر بيو لږه اغيزه ولري.که چيرې د یو بل کال 
لپاره هم په سویل کې کروندګر د غنمو د کرلو کچه همداسې وساتي 
نو د بل موسم لپاره به هم بيې ټيټې پاتې شي. دغه مسأله په افغانستان 
کې د سږ کال د څه نا څه وچ ژمې او د غنمو پر محصوالتو دهغه د 
اغيزې او همدارنګه د حبوباتو پر توليد او د ګاونډیو هيوادونو څخه 
اپينو د کر کيلې د نسبتًا  د اوړو د واردولو کچې پورې اړه لري. د 
ټيټې کچې سره په غبرګون کې سږ کال د اپينو په بيو کې لوړوالی، 
شي   حاصالت،کيدای  لږ  فصلونو  د  امله  له  ناروغيو  د  همدارنګه  او 
د۱۳۹۰/۱۳۸۹ کال د کښت په موسم کې د کوکنارو کښت ته د بيرته 
راګرځيدو اسباب او انګيزې رامنځته کړي . د افغانستان په سهيل کې 
په ۱۳۹۰/۱۳۸۹ کال کې د کوکنارو زیات کښت ته د بيا مخه کولو 
امکان به تر یو حده د  ۱۳۸۶کال د کښت په موسم کې د خوړو پر 
کروندګرو  د  اړه  په  اغيزې  د  کښت  زیات  د  کوکنارو  د  خوندیتوب 
په یاد او دا چې په کومه کچه به کرهنيز بدیل او کاري فرصتونه و 
هڅول شي، پوري محدود وي.  په هر حال که چيرې په شمال، ختيځ 
او مرکزي سيمو کې امنيتي حالت نور هم خراب او د اپينو بييې زیاتې 
شي، نو چارواکې به د ۱۳۹۰ کال د کښت په موسم کې، د کوکنارو د 
بيا کرلو د مخنيوي په الره کې خپله وړتيا ال د خنډ سره مخامخ وګڼي، 
له دې هر څه سره سره  دا ډیره آسانه ده چې د ټيټو بيو پر مهال د 

کوکنارو پر کښت باندی بندیز ولګول شي.           

۳,2 یو ضعیف بنیاد؟ 

او  رسنيو  خبري  د  اړه  په  بندیز  د  توليد  پر  اپينو  د  کې  ننګرهار  په 
پاليسي جوړونکو خبرې او تبصرې  زیاتره د والي پر اهميت تمرکز 
هغه  د  والیت  ټول  په  او  صالحيت،  والي  د  سم  سره  دې  له  کوي، 
ټيټولو په هکله  د  اپينو د توليد د کچې د را  “نفوذ او کنټرول” او د 
هغه “ژمنتوب” هم د یادولو وړدي.۳۴ په داسې حال کې چې ځينې د 
یې  پایلو  پر  خو  ګوري،  سترګه  په  د شک  ته  دغو خوځښتونو  والي 
هيڅوک شک نه لري. د بلخ په والیت کې د اپينو د توليد د را کمولو 
او همدا راز تر یوه حده په هلمند والیت کې د روانو هڅو په اړه  ورته 
خبرې وشوې ، که څه هم چې په وروستۍ قضيه۳۵ کې لږ څه مبالغه 
شوې ده. دغه خبرې اترې زیاتره د “ښې حکومتدارۍ”۳۶ له ادعاوو 
سره مل وي. که څه هم چې دغه خبرې او تبصرې د”جنګساالر” او 
“زورواک” سره اړخ لګوي، خو زیاتره دا هغه پيچلتيا او د راکړې 
بلخ  او  ننګرهار  د  نه منعکسوي، کوم چې  بهير  ورکړې څو پوړیزه 
په څير والیتونو کې د کښت د کمولو لپاره کارول شوی، او نه هم په 
ورته پيچلې او تکاملي چاپيریال کې د کوم انفرادي فعال محدودیتونه 

منعکسوي.۳۷

حقيقت دا دی، لکه چې ځينې خلک ښایي دا نظر ولري چې د اپينو 
د توليد را ټيټيدونکې کچې په اسانۍ سره نه شي کيدالی  د قانون د 
نافذیدو په برخه کې د دولت  ظرفيت او ارادې ته منسوب کړای شي. 
سره له دې، د افغانستان په څير یوه هيواد کې، یا په حقيقت کې د نشه 
یې توکو په هر بل سترتوليدونکې هيواد کې، دولت تا وتریخوالی په 
خپل انحصار کې نه لري او زیاتره هغه کسانو چې په حکومت کې 
یې رسمي منصبونه تر السه کړي د یوه” تند کارجوړونکې” په څير 
تاریخچه لري او آن ښایي د نشه یې توکو په سوداګرۍ کې پخوانۍ 
ښکيلتياهم ولري.۳۸ د هغه څه تر شا چې د والیت په کچه د حاکم والي 
له خوا د اپينو پر توليد بندیزښکاري د پخوانيو قومندانانو او جنګياليو 
تر منځ د خپلو سياسي او اقتصادي ګټو د خوندي کولو او پياوړې کولو 
په موخه یو لړ پيچلې خبرې اترې پرتې دي. دغه وګړې په خپل وار 
سره  سياالن او مخالفان لري کوم چې هڅه کوي څو په ځایي ټولنه کې 

34 “په ځینو والیتونو کې موږ ولیدل چیرې چې سیاسی مشرانو ځواک او نفوذ درلود وړاندوینه 

کړې ده چې د اوږد مهاله پایلو په ګټه د لنډې مودې پروژې تر نیوکول الندې ونیسي او دې کار 
ګټه کړې ده.” د نړیوالو نشه یې توکو او د قانون د تطبیق د چارو اداره، “د نړیوالو نشه یې توکو 

د کنترول د ستراتیژۍ راپور” ۱۷. 

مشرتابه  د  منګل  ګالب  والي  د  هلمند  د  کموونه  دغه  ځای،  یو  سره  فکټورونو  اقتصادي  “له   35

مستقیمه اغیزه وه.” د نړیوالو نشه یې توکو او د قانون د تطبیق د چارو اداره، “د نړیوالو نشه 
یې توکو د کنترول د ستراتیژۍ راپور” ۹۹؛ “په هلمند کې د والی هڅې ځلې په ځانګړې ډول 
د کوکنارو د کر کیلی په مخنیوی کې موثره وي،” د ریکارډ جیمز ای بیور بیانیه، د افغانستان- 
پاکستان لپاره د USAID د کاري ځواک رئیس، د نظارت او د حکومت د اصالحاتو په اړه د امریکا 
د متحده ایاالتو پارلماني کمیټه، د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسي په اړه فرعي کمیټه، د نشه یې توکو 
د نړیوالې تصدی استماعیه غونډه )دوهمه برخه(، "نړیوال ثبات او د امریکا متحده ایاالتو د پالیسو 

غبرګونونو ته ګواښونه" ۲۰۱۰، ۳ مارچ

36  د آدم پین “هغوي ته اجازه ورکړئ چې خپلې ژمنې ماتې کړي: په بلخ د آپینو د تولید د کروندو 

بندول او د هغې پایلې” وګورئ )کابل، ای آر اي یو، ۲۰۰۸( او د ملګرو ملتونو د نشه یې توکو او 
جرمو پرضد دفتر/ایم سی این، “ژمنۍ ځغلنده ارزونه” )۲۰۱۰(، ۱. 

له بل سره پیچلې دي، نه د کوم  “څرنګه چې په یو بل پورې د تړولو فعالینو خوځښتونه یو   37

انفرادي فعال او نه هم د کومې ډلې فعالیت په یوازې ځان کوالی شي چې د لومې مسیر معلوم کړي، 
مهمه نه ده چې هغوي څومره ځواکمن دي.” این الیاس، د سي مولس، آر سټاسي او ډی ګریفین، 
“له پیچلو علومو څخه د بصیرت/پوهې برخه د پرمختګ له ادارې سره د تیوري او عمل په باب 
څخه مرسته کوالی شي” په یوه نړیوال جورنال کې ۲۰ )۲۰۰۸(: -۸۰۴ ۸۲۰ څخه اقتباس شوي.

38 ډیپالی موخوپادیا، “په بلخ کې پټ جنګساالریزم او جنګساالري: د افغان په رسمي دولت کې 

غیر رسمي ځواک،”  شخړه، امنیت او پرمختیا ۹، ۴ شمیره )۲۰۰۹(: -۵۳۵ ۵۶۴، پي ۵۴۶ 



۱۷

دا ټول ګالن څه شول؟ په افغانستان کې د اپينو په توليد کې د اووسني کمښت د پایښت ارزونه

د اوسنيو حاکمو زورواکو د موقف د کمزورې کولو له الرې سياسي 
او اقتصادي ګټې تر السه کړي.  

د اپينو د توليد د راکمولو په هڅو کې برخه اخيستنه، د ځایي زورواکو 
ځایي  هغه  توګه،  دې  په  کوي.  مخامخ  سره  ګواښ  له  ګټې  سياسي 
مشران چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په هڅو کې ښکيل 
دي، د خپل د نفوذ د ساتلو لپاره  باید خپلې سياسي او اقتصادي ګټې و 
ویشي. هر څومره چې د اپينو پرتوليد بندیز اوږد مهاله وي، یا په هغه 
موده کې چې  بندیز پلی کيږي د اپينو بيه ښایي لوړه وي، چې دا هغو 
ټولنو ته چې په سيمه کې د اپينولپاره کوم بل مناسب بدیل نه لري ستر 
ارزښت ولري. هغه ځایي فعالين چې د والي سره د اپينو د توليد د را 
کمولو د هڅو په مالتړ کې ځينې سياسي او اقتصادي ګټې ګوري دې 
ته اړ دي چې دا یقيني کړي چې د کليو د نفوس زیاته برخه که چيرې 
خپل ځانونه د بی ځایه کيدنې یا د تاوتریخوالې نه ډکو کړنو په وړاندې 
زیانمنونکې نه ویني  د هغه څه په بدل کې چې له السه ورکوي یو څه 
تر السه کوي. دا له دې کبله چې نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د واليانو 
او هغه کسانو نفوذ چې د  ولسوالۍ او عالقدارۍ  په کچه د پراختيایي 
هڅو او هاند لکه  د ښو کړنو د نوښت له الرې )GPI( د کوکنارو د 
بندیز څخه مالتړ کوي پياوړی کړي، کوم چې په ځانګړی ډول “هغو 
والیتونو ته امتياز ورکوي، چيرې چې د اپينو توليد په څرګند ډول کم 

یا له منځه تللی وي.”۳۹

سره له دې، لکه څرنګه چې د ننګرهار بيلګه دا په ډاګه کوي، چې د 
سپين غره په لمنه کې خلک له  اقتصادي پلوه ځان په ناوړه حالت کې 
ویني. د غوره کړنو د نوښت په ګډون د پرمختيایي مرستو د پياوړي 
کولو هڅې،۴۰ اکثرًا د ټولنو سره د لومړنيو شوو ژمنو سره سمون نه 
لري. په حقيقت کې، د ننګرهار د پرمختللو سيمو په پرتله چيرې چې 
لوبوي، دغه سيمې  کليوالو معيشتونو کې خورا محدود رول  په  اپين 
اکثرًا د سړي پرسر لږه پرمختيایي پانګه تر السه کوي.۴۱ د ځمکې 
اوسنيو  د   لپاره  نغدو محصوالتو  د  او  تراکم  د وګړو  ټوټې،  کوچنۍ 
محدودو امکاناتو سره سره، د ننګرهاروالیت  په سهيلي ولسواليو کې 
زیاتره وګړې د غير کرهنيز عاید لپاره ډیر لږ فرصت لري، کوم چې 

په مخ په زیاتيدونکې ډول کم دی. 

په داسې حال کې، چې افغان ملي پوځ دا ثابته کړې، چې د ننګرهار په 
دغو ليرې پرتو ولسواليو او همدا راز د افغانستان په نورو هغو سيمو 
کې، چې د کوکنار د کښت څخه یې الس اخيستی۴۲  یو د ډاډوړ ور 
وي، دې ته په پام سره چې زیاتره سيمه ایزو او ځایي قومندانانو په 
تيرو څو کلونو کې خپل ځانونه په زیاتيدونکي ډول د خلکو په منځ کې 

39 د نړیوالو نشه یې توکو او د قانون د تطبیق د چارو اداره، “د نړیوالو نشه یي توکو د کنترول د 

ستراتیژۍ راپور، لومړی ټوک” ۱۰۱. 

40 “په ننګرهار کې دیارلس د مایکرو هایدرو پروژې چې د کلیوالو لپاره بریښنا تولیدوي په هغو 

سیمو کې بشپړې شوي، چیرې چې پخوا کوکنار کرل کیده.” د نړیوالو نشه یې توکو او د قانون د 
تطبیق د چارو اداره، “د نړیوالو نشه یې توکو د کنترول د ستراتیژۍ راپور، لومړی ټوک” ۹۵. 

4۱ ریچارد بریټن، “د معیشتونو د ارقامو تحلیل او تجزیه: د ننګرهار والیت لومړنی راپور،” د 

ډیفیډ نا خپور شوي راپور )۲۰۰۸(، -۲۴ ۲۵. 

42  آدم پین په بدخشان او بلخ کې مثالونه په ګوته کوي، لکه څرنګه چې یې پاول فیشسفین کوي، 

پیرس، کووم.، ۲۰۰۹ او ۲۰۱۰.

نامنلې بللي او په پوځ کې د جبري عسکري خدمت په پایله کې له تند 
عکس العمل سره مخ شوي دي دا هر څه پرته له  ګواښونو نه دي.۴۳ 
که څه هم چې افغان ملي پوځ ته د ځوانانو د جلبولو اوسنۍ بهير په 
خپل ذات کې جبري عسکري خدمت نه دی، خو دا د اپينو د کښت د 
بندیز او د هغه اقتصادي ضربې په وړاندې چې له دې کبله رامينځ 
ته شوې د یوغبرګون په توګه کتل کيږي. دا هغه یواځينی امکان نه 
دی چې ډیرو به د حاالتو د بدلون په صورت کې هم ټاکلی وای. په 
دې توګه، ځينې ښایي دا استدالل وکړي، چې دا په اصل کې جبري 
عسکري خدمت دی، او ددې لپاره دی څو د دې سيمې دهغو ځوانا نو 
شمير کې زیاتوالی راولي چې د سویلي سيمو په جګړو کې وژل شوې 
وو چې دا کيدای شي د حکومت او د حکومت د پاليسيو په وړاندې 

زیاتيدونکې کرکه او ممکنه مقاومت راوپاروي . 

بدليدونکې سياسي سيالۍ او تړونونه هغه اقتصادي فشارونه او د توافق 
کولو یو ډول نا مطمينې ستراتيژی چې د سپين غره په لمنه کې ميشتې 
ټولنې ورسره الس او ګریوان دي زیاتوي. له پاکستان سره پر پوله 
د  سيالو قومندانانو ترمنځ پخوانۍ دښمنۍ  پرتو سهيلي ولسواليو کې 
ټاکنو  ولسمشریزو  د  او  شتون  ډلو  ګرو  بلوا  د  او  شوې  ژوندۍ  بيا 
تبعيض  او  مالتړ  سياسي  د  کبله چې  له  ترینګلتياوو  هغو  د  مهال  پر 
سره مل وې نوموړې دښمنۍ الپسې ډیرې شوې. په دغه سيمه کې د 
ملکانو په وړاندې چې پر کوکنارو د بندیز د پلې کيدو د یوې وسيلې 
په توګه ګڼل کيږي، عامه کرکه مخ په زیاتيدو ده. داسې تورونه شته، 
چې ملکان د کوکنارو د کښت د مخنيوي د هڅو د مالتړ په بدل کې 
له مقابل لورې څخه جنسي او نغد امتيازات تر السه کوي، همدارنګه 
یواځې  پرمختيایي مرستې  وایي  یو شمير شکایتونه موجود دي، چې 
او  بدليدونکو  د  کړي.۴۴  ځانګړې  لپاره  خپلوانو  او  ځانونو  د  ملکانو 
وګړو  کليوالو  له  کې  چاپيریال  داسې  یو  په  ډلو  او  ایتالفونو  سيالو 
سره د مرستو ساتل یو ستونزمن کار دی. همدارنګه، دا ال تر اوسه 
څرګنده نه ده، چې ایا د طالبانو پر ضد د شينوارو وروستی تړون د 
پنځو ولسواليو څخه چې د لوی شينوارو په نامه یادیږي د بلواګرو د 
شړلو لپاره یوه رښتينې هڅه ده، او که د هغه کليوالو منفورو مشرانو 
له خوا هڅې دي چې غواړي یو واحد موقف وړاندې کړي او د افغان 
دولت او نړیوالې ټولنې څخه سياسي، مالي او ممکنه پوځي مالتړ تر 

السه کړي. 

په بدل کې د جبران د  بندیدو  بلخ کې هم د کوکنارو د کرکيلې د  په 
والي  کې  بلخ  په  دلته  خو  دي،۴۵  موجود  شکایتونه  اړه  په  نشتوالې 
عطا، په ننګرهار کې د شيرزې په پرتله په زیاته کچه یې پرامنيتي 
مسألو خپل کنټرول زیات کړئ دی.۴۶ د بلخ د والي لپاره په سياسي 
اراده کې بدلون د ددې بندیز په وړاندې د خلکو د پاڅون  په پرتله په 

43  نعمت اهلل نجومی، “د طالبانو منځ ته راتلل او سقوط،" او روبیرټ کریوز، "منځګړی طالبان؟" 

په طالبان او د افغانستان بحران کې، د روبیرټ کریوز او امین طرزی له خوا ایډیټ شوي )کمبرج، 
ایم ای: د هارورډ پوهنتون اعالمیه، ۲۰۰۸(، ۹۴، ۲۶۲ او ۲۶۵.

44  ډیویډ مانسفیلډ، د ډي ای آی ناخپور شوي راپور )۲۰۰۹(.

45  پاول فیشسټین، په بلخ کې د مرستو او امنیت په اړه راتلونکی راپور )ما: فینسټین نړیوال مرکز، 

ټیوفټز پوهنتون(؛ او آدم پین، “اجازه ورکړئ، چې خپلې ژمنې ماتې کړي.”

46  ډیپالی موخوپادیا، “په بلخ کې پټ جنګساالریزم او جنګساالري،” -۵۳۵ ۵۶۴. 



۱۸

د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره 

۳. تر بیا پاملرنې الندې نیول شوې کړنالره؟

زیاته  پر مالتړ  دده  نوماندو څخه  ناکامو  د  ټولټاکنو کې  ولسمشریزو 
اتکاء کوي. د چمتال، چهار بولک او شولګرې ولسوالۍ په څرګند ډول 
د وروستيو دوولسو مياشتو په پرتله نا امنه دي.۴۷ پوليس او ملي پوځ 
یواځې هغه مهال د دغو ولسواليو ځينو برخو ته الس رسۍ مومي، کله 
چې هلته له زور او ځواک سره والړ شي. د امنيتي وضيعت خرابيدل 
تر زیاته حده پر  ولسمشریزو ټولټاکنو، او  دې نظر پورې تړلی دی 
چې پښتنو، هزارګانو او ازبکانو له ولسمشر کرزي څخه مالتړ کړئ 
په داسې حال کې چې تاجيکانو په پراخه توګه ډاکټر عبد اهلل ته رایه 
ورکړې. د ولسمشریزو ټولټاکنو اړوندو نوماندانو لپاره د رایې د تر 
د  قوماندانانو څخه  له ځانګړو  او  په موخه سياسي مالتړ  کولو  السه 
مالتړ بهير د مختلفو سياسي ګوندونو څخه د قوماندانانو ترمنځ اوسني  
ترینګلتياوې یې ال پسې زیاتې کړې دي. په ځينو پيښو کې قوماندانان 
نورې  او هرې خوا  یوځای شوي  بلواګرو سره  له  یا هم  وژل شوي 

وسله والې مخالفې ډلې تورنې کړي . 

په  هکله  شک  په  مقامونو  سياسي  راتلونکي  د  شيرزي  او  عطاء  د 
بلخ او ننګرهار کې نا امنۍ ته لمن وهي او په نوموړو والیتونو کې 

47  د انګلستان لپاره په ۲۰۰۹ کې ترسره شوئ ساحوي کار، د ډرایورانو راپور ۲۰۱۰ )راتلونکی(.

د سياسي ایتالفونو او سياالنو ترمنځ د ال زیاتو بدلونونو د رامنځ ته 
کيدو شونتياوې زیاتوي. په ننګرهار کې د خلکو دې نظر چې والي د 
۱۳۸۷ کال د کښت په موسم کې د کوکنارو بندیز ددوهم کال لپاره ددې 
له امله وضع کړ چې که چيرې د ۱۳۸۸ کال ولسمشریزو ټاکنو کې 
د برخه اخيستنې پریکړه وکړي نو د متحده ایاالتو د حکومت څخه به 
سياسي مالتړ تر السه کړي، چې دې کار د ده په وړاندې یې د خلکو 
نا رضایتي زیاته کړې ده. په والیت کې سياسي حالت ترینګلی دی 
او دا څرګنده نه ده چې وضعيت به په ۱۳۸۹ کال او د ۱۳۸۹ کال 
په راتلونکې کښت کې به څرنګه تکامل وکړي. په بلخ کې د عطاء د 
سياسي او پوځي سيال عبد الرشيد دوستم بيا راتګ او له جمهور رئيس 
کرزي سره د والي څرګند مخالفتونه، د والي د اقتدار په وړاندې ګواښ 
ناراضه  شي  کيدای  چې  کړې  ته  رامينځ  یې  فضا  یوه  داسې  او  دی 
قومندانان د خپلې وفادارۍ په بدل کې د ډیرو امتيازاتو د تر السه کولو 
په خپلو  واليان  آن که چيرې دواړه  تمه وي. داسې ښکاري، چې  په 
څوکيو کې پاتې هم شي، په ننګرهار او بلخ کې روانه سياسي فضا به 
د هغوی وړتيا، د کليوالو وګړو په منځ کې د هغو منفورو پاليسيو د 
ساتلو په الره کې له ننګونو سره مخ کړي. که چيرې دغه دوه واليان 

بل ځای ته وليږدول شي، ټولې معاملې به ودرول شي. 

په  چې  کيږي،  ډاګه  په  څخه  شننې  شوې  سره  تر  وړاندې  هغه  له 
افغانستان کې د اپينو په توليد کې د اوسني کمښت الملونه او غبرګونونه 
څو اړخيز او ځانګړي مفهوم لرونکي دي، چې له یوه والیت څخه تر 
بله او د والیتونو په د ننه  کې سره توپير لري. دا هم څرګنده ده چې 
نوموړی کمښت بی ثباته دی او په پراخه توګه پرغنمو د کوکنارو د 
ځای نيونکې په توګه اتکا شوې ده. یواځې په لږو سيمو کې کوکنار 
لرونکو  ارزښت  لوړ  د  بدل شوي، چې  نورو معيشتونو  په راز راز 
حقيقت  په  دي.  والړ  فرصتونو  پر  عایداتو  کرهنيزو  غير  او  باغی 
کې، زیاترو هغو خلکو چې د کوکنارو کرکيله پریښې، لوړ لګښتونو 
زغمي او مناسب بدیلونه نه لري. د اپينو او غنمو ترمنځ د سوداګرۍ 
شرایط ال دمخه بدل شوي او یو ځل بيا له اپينوسره ليوالتيا زیاته شوې 
موږ ګورو  په شرایطو کې،  د سوداګرۍ  داسې حال کې چې  په  ده. 
چې د بيو توقعات اوس مهال له دغه بدلون څخه وروسته پاتې دي، 
او ښایي چې په راتلونکې کرهنيز موسم کې د غنمو له ټيټو بيو سره 
برابر شي. په داسې حال کې چې د کوکنارو پر کرکيلې جبري بندیز 
برخې  د زیاتې  افغانستان  د  دا  اغيزمن ؤ، خو  په ځينو والیتونو کې 
په  آن  دی.  نه  ټاکوونکی المل  یو  شا  تر  د ورکولو  کوکنارو  د  څخه 
ګامونه  عملي  وړاندې  په  کوکنارو  د  واليانو  چې  کې  والیتونو  هغو 
اوچت کړي او له ځایي مخورو کسانو سره د کوکنارو د کښت د بندیز 
د شرایطو په اړه سياسی جوړ جاړي ته رسيدلي، په زیاترو کليوالو 
وګړو تحميل شوئ اقتصادي بوج، او همدارنګه له ولسمشریزو ټاکنو 
ددغې  د کښت  کوکنارو  د  پرمختګونو،  سياسي  مل  بلواګرۍ سره  او 
ټيټې کچې د پایښت په اړه پوښتنې را والړوي. که چيرې د اپينو بيې  
لوړې، واليان بدل یا امنيتي وضع ال پسې خرابه شي، نو دا څرګنده نه 

ده چې آیا د کوکنارو د کښت د بندیز د اغيزمن دوام  لپاره به کوم نوې 
سياسي جوړ جاړي ترسره شي. 

د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پاليسي هم په تدریجي توګه وده 
ایالتونو هم خپلې هڅې یې د کوکنارو د له  مومي. د امریکې متحدو 
بيا  پربندیز  کوکنارو  د  او  پراختيا  کليوالي  پر  ځای،  پر  وړلو  منځه 
متمرکزې کړې دي. د نشه یي توکو پرهغو ليږدونکو چې ګمان کيږي 
د بلواګرو سره همکاري کوي ځانګړۍ ټينګار شوئ دی. د کوکنارو د 
کرل شوې یا له منځه وړل شوې ځمکې د هکتارونو د شمير پر ځای، 
په متریک سيسټم بيا تمرکز شوئ، لکه څرنګه چې په تيرو څو کلونو 
کې دا د زیاتيدونکي مشروع او قانوني محصوالتو د توليد، له کوکنارو 
د  ليږدونکو  د  توکو  یې  نشه  د  او  شمير  د  والیتونو  د خالصو  څخه 
عدلي تعقيب پر لور یو لومړیتوب ؤ. که څه هم چې د نوې پاليسۍ د 
تګ لورې او د عمل په ډګر کې د پيچلو واقعيتونو، په ځانګړی ډول 
د له منځه وړلو په پاليسۍ کې د تدریجي تکامل او همدارنګه د »نشه 
یې توکو یاغي جنایي شبکې« پر وړاندې د مبارزې د هڅو تر مينځ 
ترینګلتيا موجوده ده.۴۸ دغه برخه د پاليسۍ دغه دوه موضوعګانې په 
ډیر مفصل ډول راسپړي تر څو له دې الرې د هغې د عملي کولو د 
ځينو محدودیتونو او د هغې د پایلو څرګندونه وکړي څو په دقت سره  
او مشخصې  په حال کې ستونزې »کنټرول«  تکامل  تدریجې  د  هغه 

کړي.۴۹ 

48 د ناټو قوماندان، نړیوال سوله ساتي ځواکونه/ د امریکې د متحده ایاالتو ځواکونه- افغانستان، د 

ایساف د کمپاین کولو پالن، نومبر ۲۰۰۹، ۱۲ سالیډ، مخففات په اصلي سند کې تشریح شوي دي.

49 “غیر مترقبه پایلې میالن لري چې په مکرر ډول پیښې شي، سره له دې که چیرې ستونزې 

په غیر طبیعي ډول تر کنترول الندې نیول شوې وي، چې نوموړو ستونزو ته په ډیر دقیق ډول 
رسیدګي شوې او څو اړخیزه حاالت او داخلي اړیکې مخکې له دې چې اندازې پیژندل شوی وای، 



۱۹

دا ټول ګالن څه شول؟ په افغانستان کې د اپينو په توليد کې د اووسني کمښت د پایښت ارزونه

۱,۳ »له کوکنارو څخه خالص« والیتونه: په بل نامه له منځه 
وړنه؟ 

د اوسني »پر له منځه وړلو د تمرکز نه کولو،«۵۰ سره د محصول 
د ویجاړتيا په اړه  سخت بحثونه، کوم چې ښایي د هغه څه په پرتله 
چې په رښتينې ډول ترسره شوي، د وخت او هڅو ضایع کول وي، 
مخکينيو  وړلو  منځه  له  د  د کښت  دي.  تللې  مينځه  له  ډول  یقيني  په 
کلکومالتړو هم خپل ليدلورئ یې یو څه نرم  کړئ دی.۵۱ سره له دې 
بيا هم  د کښت له منځه وړل نه په ټوليز ډول له پامه غورځول شوئ، 
او نه باید داسې وشي.۵۲ د هغه پرځای دا د یو  "افغاني" بهير له الرې  
روان دی. افغان حکومت په سرکې، د والي په مشرۍ د کښت له منځه 
وړنه د دغه فصل د له منځه وړلو یواځينۍ وسيله ده. په حقيقت کې، 
د  مبارزې  د  وړاندې  په  توکو  یي  نشه  د  چې  پالنونه  وروستي  هغه 
وزارت له خوا خپاره شوي، د اټکل له مخې په دې فصل کې په ۱۳ 
والیتونو کې د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره ۲.۲ ميليونه امریکایي 

ډالره بودیجې ته اړتيا ده.۵۳

بې له شکه، د والیتي چارواکو په مشرۍ د له منځه وړلو له پروګرامونو 
سره یو شمير ګواښونه هم مل دي. په یقيني ډول د افغانستان په سهيل 
کې د چارواکو په اړه د پام وړ شواهد شته، چې هغوي لومړی د هغه 
وګړو فصلونه په نښه کوي، کوم چې د فصل د له منځه وړلو څخه د 
مخنيوي لپاره له چارواکو سره مالي او سياسي اړیکې نه لري. ځينې 
هغه کسان چې د سهيلي سيمو د کليو په پراختيا کې بوخت دي داسې 
استدالل کوي، که چيرې په کليوالو سيمو کې،  د کښت له منځه وړل د 
حکومت یواځينۍ وسيله وي، او هغه یوه مسخره کوونکې، مغرضه او 
داړونکې  وسيله وي، بيا خو د فصل له منځه وړل د دولت مشروعيت 
پلې کول  پاليسۍ  د  له منځه وړلو  د  امله،  له دې  نو  کمزوری کوي. 
په  سره  هڅو  هغو  نورو  له  ښایي  سپارل،  ته  چارواکو  افغان  یواځې 
خپل حکومت  په  باور  افغانانو  غواړي"د  واقع شي چې  کې  مخالفت 
زیات کړي".۵۴ د کښت د له منځه وړلو د پاليسۍ په اوسني بدلون کې 
زیاته ترینګلتيا ښایي د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د هڅو په 

په بشپړ ډول نه دې څیړل شوي.” استرالیایي د عامه خدمتونو کمیسیون، “د ناوړه ستونزو په غاړه 
اخیستل: د عامه پالیسۍ لید" )کانبیرا: ۲۰۰۷(، ۱۲.

50  ډیویډ جونسون، د نړیوالو نشه یې توکو او د تطبیق د چارو اداره، د ۲۰۱۰ کال د نړیوالو نشه 

یې توکو د کنترول د ستراتیژۍ د راپور په اړه د لنډو معلوماتو وړاندې کول )واشنګټن ډي سي: 
۱ مارچ ۲۰۱۰(.

5۱  “مالداره مجرمین په نښه کړئ، بې وزله کروندګر نه. په تیرو وختونو کې د  بندیز پر ځای د 

کوکنارو پر له منځه وړلو تمرکز زیات و. او دغه کار کومه ګټه نه درلوده.” د ملګرو ملتونو د 
نشه یي توکو او جرمونو پر ضد د مبارزې دفتر، “د افغانستان د آپینو سروې، د ۲۰۰۹ کال لنډې 

موندنې” )۲۰۰۹(، آی آی.

52 په افغانستان کې د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره د پام وړ خبرې اترې، د ډیویډ مانزفیلډ او آدم 

پین، "په افغانستان کې د آپینو له منځه وړل: څرنګه ګواښ رامنځته کیدای شي په داسې حال کې 
چې د السه ورکولو لپاره هیڅ په الس کې نه وي؟" )کابل: د افغانستان د څیړنې او ارزونې څانګه، 
۲۰۰۶(؛ او د ډیویډ مانزفیلډ او آدم پین، "د ساحې شواهد: په افغانستان کې د کوکنارو د بدلیدونکو 

اندازو درک کول" )کابل: د افغانستان د څیړنې او ارزونې څانګه، ۲۰۰۷( وګورئ.

53  په دغو پالنونو کې، په کاپیسا کې د صفر او په هلمند کې ۱۰۰۰۰ ترمنځ لګښتونه توپیر کوي. 

په ننګرهار والیت کې د له منځه وړلو لپاره بودجه، چې نږدې له کوکنارو څخه یو آزاد والیت 
ګڼل کیږي ۲۷۰۰۰۰ امریکایي ډالر ده، په داسې حال کې چې د فراه لپاره، چیرته چې په ۲۰۰۹ 
کې د ملګرو ملتونو د نشه یې توکو او جرمونو پر ضد د مبارزې دفتر پر کوکنارو د ۱۲۴۰۵ 
هکتاره ځمکه اټکلوي، اټکل شوي لګښت یوازې ۲۷۰۰۰ امریکایي ډالر دي. د نشه یې توکو سره 
د مبارزې د وزارت د سروې او څارنې ریاست، “د کوکنارو د والیتي له منځه وړنې پالنونه” 

.)۲۰۱۰(

54  د جیمز آی بیور د ریکارډ لپاره بیانیه.

هکله د قضاوت په برخه کې د متریک سيسټم د کارولو له امله رامنځ 
ته شي. په داسې حال کې چې د کرل شوو ځمکو د هکټار په شمير 
کې کموالی او یا هم د له مينځه وړل شوې ځمکې د هکټار په شمير 
کې زیاتوالی  وروسته له دې د امریکې د متحدو ایالتونو د حکومت د 
نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په هڅو کې یو مهم ټکی نه شميرل 
کوکنارو  »د  چې  موخې  بنسټ  پر  سيمې  د  اوس  ځای  ددې  کيږي 
څخه د خالصو« والیتونو په شمير کې زیاتوالی دی نيولی دی. او دا 
کيدای شي له واقعيتونو سره سمون ونه لری. په زیاتو حاالتو کې، یو 
والیت به سږ کال له »کوکنارو څخه خالص« والیت دریځ تر السه 
کړي، که چيرې د کوکنارو د کرل شوې ځمکې پاتې برخې ویجاړې 
شي. په حقيقت کې دا کټ مټ هغه نظر دی، چې د ملګرو ملتونو د 
مخدره توکو اوجرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر یې په ۲۰۱۰ کې 
د بدخشان، بغالن، فاریاب، کابل، کنړ، لغمان، ننګرهار او سرپل په 
استدالل  او  منځه وړلو« مالتړ  له  د  مناسب وخت  والیتونو کې »په 
کوي.۵۵ خو د دغو سيمو په اړه څه معلومه  ده، چې په کومه برخه 

کې دکوکنارو کرکيله دوام لري؟ 

دبيلګې په توګه د لغمان والیت، د اليشنګ او الينګار ولسواليو په ليرې 
پرتو او غرنيو سيمو کې چيرې چې خلک لږې ځمکې او ډیرمحدود 
عایداتی فرصتونه په واک کې لري په خورا لږه کچه  کوکنار کري. 
ورته حالت د ننګرهار والیت د اچينو، حصارک، شيرزادو، خوګياڼيو 
او الل پورې د ولسواليو په ليرو پرتو سيمو کې هم ليدل کيږي چيرې 
د   والیت  بغالن  د  چې  کيږي  ویل  کيږي.  کرل  لږ  خورا  اپين  چې 
اندراب د ولسوالۍ  په ځينو برخو کې چيرې چې وسله وال خلک په 
ښکاره ډول په بازارونو کې ليدل کيږي او د حکومت حکم هيڅکله هم 
هلته غښتلی نه دی ال هم د کوکنارو کر کيله دوام لري. په کابل کې، 
د سروبي ولسوالۍ په اوزبين کې د کوکنارو کر کيله ال هم دوام لری، 
او د کنړ نږدې هره ولسوالي یواځې څو هکټاره د کوکنارو کرل شوې 
پلوه، له دغو سيمو څخه یوه یې هم خوندي  له  ځمکه لري. د امنيت 
نه ده، او نه هم هغه سيمې دي چيرته چې کروندګر د ژوندانه مناسب 

بدیلونه لري.

سوه  څو  یو  د  چې  شي،  حيران  باید  هرڅوک  کې،  حاالتو  داسې  په 
هکټاره ځمکې د کوکنارو له منځه وړلو لږ تر لږه ګټې به څه وي. 
په  والیتونو  خالصو"  د  څخه  »کوکنارو  له  یواځې  یې  به  محصول 
شمير کې د یو بل والیت ور زیاتيدل وي- هغه مهم ټکی چې دمګړۍ 
د نشه یي توکو  د مبارزې د پرمختګ ښکارندوی دی. خو زیان به په 
ځانګړې ډول په هغو سيمو کې چې ليرې پرتې او نا امنې دي څه به 
وي ؟ که چيرې پاليسي جوړونکي په رښتينې  ډول په دې پوهيږي، 
راتلونکې  د  کورنۍ  مهال  هغه  یواځې  به  منځه وړل  له  د فصل  چې 
کرکيلې څخه منع کړي، چې که چيرې د هغوي لپاره د معيشت نور 
خالصو"  د  څخه  "کوکنارو  د  به  دا  نو  وي،  موجود  بدیلونه  مناسب 
والیتونو د شمير د زیاتيدو د دوام لپاره، په همدې سيمو کې د اپينو د 
توليد شرایطو د له په پام کې نيولو پرته، به  د نشه یي توکو په وړاندې 

55 د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر ضد د مبارزې دفتر/د نشه یې توکو سره د مبارزې 

وزارت، “ژمنۍ چټکه ارزونه” ۲، ۲۴.



۲۰

د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره 

یوه اغيزمنه مبارزه وي. آیا داسې یو هدف به له دغه استدالل سره چې 
)د کروندګرو د په نښه کولو له الرې د کوکنارو د کښت د  له منځه 

وړلو هڅو د بلواګرۍ ضد هڅې کمزورې کړي دي( سمون ولري.۵۶

2,۳  د نشه یي توکو - بلواګرۍ د جالو په نښه کول: د 
حکومت د ال ډیر کمزورې کولو یوه الر؟ 

د رسنيو او د پاليسۍ د کړیو زیاتره بحثونه په افغانستان کې د طالبانو 
او  ونډې  پر  توکو  یي  نشه  د  برخه کې  په  او هڅونې  دمالي سمبالتيا 
ورسره  د هغوی د ټوليزې بودیجې د یوې برخې په هکله چې د اپينو 
د غير قانوني اقتصاد څخه تر السه کيږي او دا چې په دې اړه غوره 

غبرګون به څه وي، راڅرخي.  

هغه عایدات چې د طالبانو له خوا تر السه کيږي )سره له دې زیاتره 
دا نه وي څرګنده چې تر دې نامه الندې کومې یاغي ډلې راځي( په 
کال کې له ۷۰ تر ۵۰۰ ميليونو امریکایي ډالرو پورې اټکل شوي۵۷ 
ده.  اړتيا  ته  تعدیالتو  نور  ال  کې  ارقامو  دغو  په  چې  څرګندوي  دا 
یي  نشه  د  هم  پخپله  طالبان  څرګندوي  چې  شته  نښانې  نښې  داسې 
له  پرته  او  دي  ډول ښکيل  مستقيم  په  کې  پروسس  او  توليد  په  توکو 
جنایتکارو سازمانونو څخه بل څه نه دي، چې د شخصي ګټو او په 
مذهبي  او  سياسي  خپل  یې  موخه  په  درلودلو  برخې  د  کې  مارکيټ 
اصول عقاید له پامه غورځولي.۵۸ د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او 
جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر څرګندوي چې طالبان د مارکيټ 
په درغليو کې برخه لري، په مارکيټ کې اپين زیرمه کوي، څو په 
دې توګه  د اپينو د بيو د ال ټيټيدو مخه ونيسي او د کوکنارو پر توليد 
بندیز وضع کول څاري څو د خپلو زیرمو ارزښت ال پسې زیات  د 
کړي.۵۹ همدارنګه، اوس په مخ په زیاتيدونکې توګه ، طالبان د نشه 
زیات  یو  او  کيږي  ګڼل  ورته  ليږدونکو)قاچاقبرانو( سره  د  توکو  یي 
شمير راپورونه دغه دوه اصطالح ګانې په داسې توګه چې ګواکې دا 
دواړه یوه او سره ورته دي په کاروي.۶۰ دغو ادعاوو په اړه د پاليسۍ 
غبرګون دا دی، چې  د نشه یي توکو ټول هغه ليږدونکې دې د وژلو 
او یا نيولو لپاره په نښه شي ، چې له یاغيتوب سره اړیکې لري. د دغو 
پایله کې یو شمير لوړ پوړي چارواکې نيول شوي، ناڅاپي  کړنو په 
بریدونه پرې شوي او وروسته نشه یي توکې له منځه وړل شوي دي. 

لپاره په زړه پورې وي،او بی  سره له دې، که څه هم دا به د ځينو 
له شکه دغه ادعاوې تر یوه حده رښتينې هم دي، خو دغه د طالبانو 
انځورد نشه یي توکو د ليږدونکو کې دغه باور مخ په زیاتيدو دی، چې 

56 د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړی استازی دفتر، د افغانستان او پاکستان د سیمه ییز ثبات 

پالیسي )واشنګټن ډی سي: د امریکا د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت، ۲۰۱۰(، ۱۶.

57 “د افغانستان د نشه یي توکو جګړه: د نشه یي توکو د قاچاق کوونکو او یاغیانو ترمنځ د اړیکې 

له منځه وړل. د بهرنیو اړیکو کمیټې ته یو راپور، د امریکا د متحده ایاالتو د مشرانو جرګه/سنا" 
)واشنګټن، ډي سي: د امریکا د متحده ایاالتو د خپرونو دولتي دفتر، ۲۰۰۹(، ۱۰.

سولې  د  ایاالتو  متحده  د  امریکا  د  رسوي،”  ګټه  ته  طالبانو  څرنګه  “آپین  پیټرس،  ګریټچن    58

انسټیټیوټ )واشنګټن، ډی سي: ۲۰۰۹(.

59  د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر ضد د مبارزې دفتر/د نشه یې توکو سره د مبارزې 

وزارت، “ د افغانستان د اپینو سروې ۲۰۰۸” )کابل: ۲۰۰۸(، ۳.

60 “د افغانستان د نشه یي توکو جګړه.” 

هغه څوک چې د حکومت لپاره کار کوي، له طالبانو څخه زیات د نشه 
یي توکو په سوداګرۍ کې ښکيل دي.۶۱ آن د هيواد په نورو برخو کې 
هم، په لوړ پوړو حکومتي چارواکو  تورونه لګول کيږي او په زیاته 
کچه پر دغو ادعاوو کليوال وګړې باور لري. په حقيقت کې، په ځينو 
ډیرو ليرو پرتو کليوالي سيمو کې کروندګر زیاتره داسې ادعا کوي، 
چې د دوی په سيمه کې یواځې د ځواک خاوندان د نشه یي توکو غير 
قانونی سوداګري کوالی شي. نوموړې کروندګرو به په ځانګړې ډول 
د ځایي، والیتي او آن د حکومتي چارواکو پر ضد تورونه ولګوي. 
واليانو چې پر اپينو یې بندیز لګولی هم د خپلو شخصي ګټو لپاره پر 
مارکيټ اوبيو د خپل د نفوذ د ساتلو او درغليو په تور تورن دي. د 
پاملرنه وشي               ته  له دې چې شواهدو  لپاره پرته  ادعاوو د پخلي  دغو 
)او یا د هغو نه شتون( کليوالو دغه ادعاوې سمې بللې دي. د دولت او 

د هغه د ارګانونو د مشروعيت مفهوم روښانه دی. 

که چيرې د نشه یي توکو د سوداګرۍ د ښودلو هڅه وشي د جنګياليو 
په توګه به یا طالبان او یا هم حکومت په کې بر السې وي خو په دې 
اړه چې د نشه یي توکو په سوداګرۍ کې  بلواګر او د مفسد حکومت 
چارواکې ستره ونډه لري مخ په زیاتيدونکی باور موجود دی. آن د 
هغې همکارۍ د کچې په اړه هم یو لړ اندیښنې موجودې دي چې د 
په څير والیتونو  هلمند  د  ترمنځ ښایي  فعالينو  دولت ضد  د  او  دولت 
کې موجودې وي چې له مخې یې نه یواځې د هيواد له یوې څنډې نه 
بلې ته د نشه یي توکو د ليږد راليږد لپاره اسانتياوې برابروي بلکې په 
همدې سيمو کې د نشه یي توکو د توليد او سودا ګرۍ د ودې په موخه 
د بی ثباتۍ د رامينځ ته کولو لپاره الره هواروي. په دې وروستيو کې، 
هڅه کيږي چې د بلواګرۍ بيالبيل  انځورونه  برابر څو د بيالبيلو ډلو 
ترمنځ  چې په ډیره اسانه توګه د طالبانو ټاپه پرې لګول شوې توپير په 
ډاګه کړي.۶۲ چې دا کار د ستاینې وړ دی. که څه هم چې هغه موضوع 
چې هم د څيړنې او هم د شننې له اړخه زیاتې پاملرنې ته اړتيا لري 
هغه پوښتنه ده چې بلواګري تر کومه حده د غوښتنو پر بنسټ والړه 
ده چې د کليوالو وګړو د درک له مخې په افغان حکومت کې د فساد 
د بې سارې کچې او د نشه یي توکو په سوداګرۍ کې د هغوی د الس 

لرلو څخه سرچينه اخلي. 

که چيرې وضيعت همداسې وي، نو یقينًآ د طالبانو سره په تړاو کې 
ټولو  تر  ځای  پر  کولو  نښه  په  د  ليږدونکو  هغو  د  توکو  یي  نشه  د 
ښه  څرنګوالې  د  حکومتدارۍ  د  کې  افغانستان  په  باید  لوړلومړیتوب 
کولو ته ورکړل شي او د فساد مخه ونيول شي) د نشه یي توکو په 
سوداګرۍ کې د حکومت د برخه درلودلو په ګډون(. په حقيقت کې، 
 " کوونکو  قاچاق  کې  تړاو  په  سره  بلواګرو  له  چې  ستراتيژي  هغه 
احتمال لري چې سيالي  ډیر  لومړیتوب ورکوي،  ته  نيونې"  یا  وژنې 
له مينځه یوسي او پر بازار د هغو حکومتي چارواکو ځواک ال زیات 

6۱  منزفیلډ، “ګواښ او نا معلومتیا ته غبرګون.”

62  د میچل سیمپل، په افغانستان کې پخالینه )واشنګټن، ډی سي: د امریکا د متحده ایاالتو د سولې 

انسټیټوټ، ۲۰۰۹(؛ او د تماس ریوټیګ کار، د “هغه بل اړخ: د افغان یاغیتوب ابعاد: وضیعتونه، 
فعالین او د خبرو اترو کړندودونه” په ګډون )د افغانستان د شنونکو شبکه، ۲۰۰۹( او پر طالبانو 
او د نشه یي توکو پر شرحې باندې د هغه انتقادي نظر، “د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو 
پر ضد د مبارزې دفتر مالحظه کوي، چې د نشه یي توکو ایتالف په یوه سترګه پټه راوالړیږي” 

)د افغانستان د شنونکو شبکه، ۲۰۰۹( وګورئ.



۲۱

دا ټول ګالن څه شول؟ په افغانستان کې د اپينو په توليد کې د اووسني کمښت د پایښت ارزونه

۴. مخ ته پرتې الرې 

کړي چې د نشه یي توکو په سوداګرۍ کې ښکيل دي. سربيره پردې، 
که چيرې هغه کسان چې په حکومت کې دي تعقيب نه شي نو دا به نا 
شونې وي چې دغه ګامونه به له افغانستان څخه بهرته د نشه یي توکو 
د بهير د راکمولو په برخه کې به ډیرڅه تر السه کړي. خو تر ټولو 
مهم، دا کوالی شي چې د ځایي وګړو په سترګو کې د افغان حکومت 

د مشروعيت د غښتلتيا په ډګر کې د مبارزې موثریت ثابت کړي.

په لنډه توګه ، په افغانستان کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې 
ځينو هغو شواهدو څخه  له  دا چې  ده.  روانه  وړاندې  په  مخ  پاليسي 
چې په دې برخه کې څه اغيزمن او څه نه وو یو څه زده کړه کوي، 
یو ستر زیری ګڼل کيږي. او خواشينونکۍ  خبره دا ده، چې د نشه یي 

توکو د کر کيلې د علتونو او د هغې بيا کښت د پيچلو ستونزو په هکله 
لپاره  ټاکلو  د  پرمختګ  د  ده.  پاتې  محدوده  ډول  هماغه  په  پوهه  لږه 
کارول شوی متریک سيسټم ال تر اوسه د اپينو د توليد څخه خالص 
اوږده بهير دمنعکسولو په کار کې پاتې راغلی او د هغې پر ځای پر 
محصول پراخ تمرکز لري.  یو خطر دا دی چې پاليسي د کوکنارو 
څخه په یو شمير خالصو والیتونو کې  د موخو پر بنسټ وه او همدا 
په تړاو  بلواګرو سره  له  ليږدونکو چې  راز  د نشه یي توکو د هغه 
کې دي تعقيب او محکمه کول ښایي په ښه توګه د غير عمدي پایلو 
المل شي چې ښایي د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د پاليسۍ او 
همدا راز د افغان ستراتيژۍ  هغه هڅې  چې  د خلکو د هيلو پربنسټ 

والړې دي شنډې کړي. 

که څه هم چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پاليسي یوه ثابته 
پاليسي نده، خو په څرګنده توګه د افغانستان د کليو د هغه ثابت تکامل 
خبره  حيرانتيا  د  دا  ده.   پاتې  وروسته  څخه  واقعيتونو  کې  حال  په 
کچه  لوړه  سوداګري په  توليد او  توکو  یي  نشه  ناقانونه  د  چې  ده  نه 
او  وړ  دتوافق  سره  انګيزو  چاپيریالي  او  څوګونوسياسي،اقتصادي  د 
ځواب ویونکې ده. له بلې خوا د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې 
بيالبيلو  د  ليرې  څخه  واقعيتونو  موجودو  د  توګه  ټوليزه  په  پاليسي، 
اترو له الرې د ستونزو د په نښه  سازمانو تر مينځ د سياسي خبرو 
بيالبيلو  د  راز  همدا  او  تعریف  او  درک  بيل  بيال  د  هکله  په  کولو 
دستوراتو له الرې رامينځ ته شوې ده. د نشه یي توکو په توليد کې  له 
لومړنيو ښکيلو کسانو سره د اړیکو نشتوالی او واټن، ددې المل شو 
چې نوموړې پاليسي په سيمه کې د موجودو واقعيتونو او شواهدو پر 
ځای د باورونو پر بنسټ والړه وي. سر بيره پر دې  دا خبرې اترې 
ایډیالوژیکي  له خوا تر سره کيږي چې غښتلي  زیاتره د هغو کسانو 
د  اړوند  په  توکو  یي  نشه  ناقانونه  د  لري.  او ګټې  اوسازماني موقف 
عامه بحثونو ناندریز طبيعت یواځې د هغو هڅو د کمزورې کولو المل 
کيږي چې په افغانستان کې د  اپينو په توليد کې د ښکيلو کسانو په هکله  
یو لږ توپير لرونکی درک وړاندې کوي څو یوه داسې پاليسي را مينځ 
ته کړي چې وکړای شي شته واقعيتونه په ښه توګه منعکس کړي. څه 
نا څه پرمختګ شوئ خو که په راتلونکو موسمونو کې دکوکنارو د 
کښت بيا پيل د پاليسۍ بی له ژورفکره غبرګونونه را ونه پاروي نو 

ډیرو نور پرمختګونو ته هم اړتيا ده. 

د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د پاليسۍ په عمل کې پلې کولو 
ليدله کيږي. په  لپاره یو زیات فعال او غښتلې بهير ته څرګنده اړتيا 
افغانستان کې د نشه یي توکو د مسالې بيال بيل او دایمي تکاملي طبيعت 
د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په هڅوکې د افغان او نړیوالو 
کارکونکو د لوړ بدلون سره تړلی دی، چې زیاتره یې په کابل پورې 
د  کې  ډګر  په  کيدای شي  دي، چې  بهر  کابل څخه  له  یا  او  محدود  
موجودو نویو او څو اړخيزو واقعيتونو سره د غبرګون لپاره د پاليسي 
د مخنيوي المل شي. دغه بهيرکيدای شي د افغانستان د نشه یي توکو 

کتنه کې ځای  بيا  نيول شوې  پام کې  په  ملي ستراتيژی  د  کنټرول  د 
پر ځای شي خو دې ته اړتيا ده چې ددې پر ځای چې یواځې د نشه 
یي توکو د کنټرول په ټولنه پورې محدود پاتې شي باید له پراختيایي 
ټولنې، د قانون د پلې کوونکو، او روغتيایي کارکوونکو سره ښکيل 
وي.  دا کار باید د یو ځل نه بلکې د بياکتنې یو دایمي بهير وي چې د 
شواهدو پر بنسټ والړ او دا په ډاګه کړي چې څه اغيزمن دي او ولې. 

د پاليسۍ د پراختيا  لپاره  د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې موخو 
ته باید په منظمه توګه بيا کتنه وشي.  په افغانستان کې د اپينو د توليد 
ستونزه، او د هغې لپاره یوه ټاکلې حل الره دیوه ښه جوړښت او ښه 
تعریف څخه برخمنه نه ده. دا  د تدریجي ودې په حال کې ده او  په 
باید سم وده وکړي. په داسې حال کې چې  دې اړه زمونږ درک هم 
سازمانونه د خپلې بودیجې د تنظيم لپاره د مقصدونو وړاندې کولو ته 
اړتيا لري همدا راز دوی په دې هکله چې آیا ددې مقصدونو په کارول 
به دوی په پام کې نيول شوو موخو ته ورسوي پوهې ته هم اړتيا لري 
چې هغو توافقاتو ته الرښونه کوي، کوم چې د نشه یي توکوپه وړاندې 
د مبارزې په پاليسۍ او کړنو کې ال نورې ودې ته اړتيا لري او یابه 

په دې اړه پراخې  افغاني هڅې کمزورې کوي.

د دغه کار د یوې برخې په توګه، شاخصونو کې پر کيفيتي بدلونونو 
زیات ټينګار ته اړتيا ده. د بيلګې په توګه، هغه احصائيې چې د اپينو د 
توليد پر کميت او موقعيت تمرکز کوي، په دې هکله چې ولې کرکيلې 
په  څرنګوالې  د  پایښت  د  بدلونونو  دې  د  راز  همدا  او  وموند  بدلون 
هکله مونږ ته ډیر لږ معلومات راکوي. د بی ارزښته ارقامو  په اړه 
ارزښتونه  کښت  د  هغه  چې  پوښتنې  مستقيمې  څخه  کروندګرو  له   ،
کموي او که نه، بې ځایه دې. نه یواځې په دې هکله چې ایا د اپينو 
پر توليد  بندیز لګيدلی او یا موقعيت یې بدل شوئ بلکې په دې هکله 
چې  د دې ځای نيونکی څه دی پوهيدو ته رښتينې اړتيا ده. که چيرې 
ځای نيوونکې یې غنم وي، نو د کمښت د دوام نه شونتيا څرګنده ده، 
که چيرې هغه یو لړ نو لوړ ارزښته محصوالت وي،  نو دا د اپينو 
څخه پرته یو خورا دایمي بدلون په ډاګه کوي. په سوداګریز ریموت 



۲۲

د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره 

د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره )AREU( په کابل کې ميشته یوه نا پيلې څيړنيزه اداره ده. ددې ادارې دنده د لوړ څرنګوالې درلودونکې څيړنو 
له الرې پرپاليسۍ او چارومثبتې اغيزې دي. همدا راز نوموړې اداره هڅه کوي څو په افغانستان کې د څيړنې  او  زده کړې کلتور ته د تحليلي 
ظرفيت د پياوړې کولو او د فکرونو او بحثونو د آسانولو له الرې په فعاله توګه وده ورکړي.  ددې ادارې اصلي موخه  دڅيړنې له الرې د افغانانو 

د ژوندانه ښه والي دي.

نوموړې اداره په ۱۳۸۱لمریز کال په افغانستان کې د بوختو مرستندویه ټولنو په مرسته په کار پيل وکړ اود یو مدیره هيات درلودونکۍ دي چې د 
بسپنه ورکونکو ټولنو له خوا  لکه ملګرې ملتونه او نورو څو اړخيزو ادارو، او نا دولتي ادارو له خوا یې استازیتوب کيږي. نوموړې اداره اوس 
مهال خپله اصلي بودجه د فنلند، ناروي، سویډن، سویزرلند او د انګلستان دحکومتونو څخه تر السه کوي.  ددې ادارې ځانګړې  پروژې د افغانستان 
 ،)UNHCR( د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کميشنري ،)EC( اروپایې کميسيون ،)TAF( آسيایي بنياد ،)FOSIA( د پرانيستې ټولنې د انستيتيوت
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق )UNICEF(، د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو پراختيایي صندوق )UNIFEM(، او نړیوال بانک له خوا یې 

مالي مالتړ کيږي.  

سنسينګ )remote sensing( کې له پرمختګ سره، اوس د ځمکو د 
هغو برخو اندازه کول چې د باغدارۍ محصوالتو لپاره ځانګړې شوې 
دي اندازه کول شونې بریښي، او هم په عين وخت کې د کليود پراختيا 
او د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د هڅو لپاره پانګونه ارزوي.  

دننه  په  معينو شرایطو  د  اپينو کښت  د  ده چې  اړتيا  ریښتينې  ته  دې 
امنيت د  اپينو کښت د کمزورې حکومتدارۍ، د  کې وپيژندل شي. د 
نه شتون او دمناسبو اقتصادي فرصتونو د نشتوالې نښې نښانې دي، 
بنسټ  پر  سيمې  د  سترګو  پټو  په  امله،  دې  له  نو  المل.  هغوي  د  نه 
سياسي  او  اقتصادي  ټولنيز-  یواځې  شي  کيدای  مقصدونوتعقيبول،  د 
حاالت په سيمه کې ال پسې خراب کړي. که چيرې له »کوکنارو څخه 
د خالصو« والیتونو تعقيبونه بيا وروسته له هغو حاالتو سره مرسته 
ونه کړي چې د کوکنارو کرکيلې ته الره هواروي، زیاتې هڅې باید 
ترسره شي، څو دا په ډاګه شي، چې  ولی په دغو سيمو کې د کوکنارو 

کښت ال هم دوام لري. 

باید په یاد وساتل شي، لکه څرنګه چې په تيرو دریو کلونو کې د اپينو 
په توليد کې کمښت د بریا نښه نه ده،  په همدې توګه ددې درک هم 
مهم دی چې په راتلونکې کې د کوکنارو کښت ته بيرته راګرځيدل هم 
به د نشه یي توکو په وړاندې  د مبارزې د هڅو ناکامي نه منعکسوي. 
بلکې  د کوکنارو بيا کښت به د تدریجي ودې په حال کې  اقتصادي او 
سياسي چاپيریال ، چې په لومړي سر کې به  د بيو د بدلون د تمو او 

همدارنګه په سياسي او امنيتي شرایطو کې د بدلونونو پایله وي چې 
تر یوې اندازې د بندیز د اقتصادي اغيزې او د اپينو د بيو د راټيټيدو 
الملونو له امله منځ ته راغلې دي، وي. که چيرې مونږ د لنډ مهاله 
كرهنيزو محصوالتو د برابرولو له الرې د هراړخيزه له منځه وړنې 
په پاليسيو او د ا پينو د توليد دکمښت د الزیاتوهڅو كې دبدلون شاهدان 

ونه اوسو نو د منسوبولو پر موضوع پوهيدل خورا مهم دي. 

په پای کې، د نشه یي توکو موضوع، د یوې پيچلې او د یوې تدریجي 
او نړیوال  افغانستان کې د کوم ملي  په  پدیدې په څير،  ودې په حال 
سازمان له مسووليت سره سمون نه لري. په داسې حال کې، چې د 
نشه یي توکو په وړاندې مبارزه د یوې هر اړخيزې موضوع په څير 
پيژندل شوې، دغه موضوع تر ډیره حده د نشه یي توکو د کنټرول 
پامه  له  له خوا  نورو  د  زیاتره  او  ده  پاتې  توګه  په  بنسټ  د  ټولنې  د 
غورځول شوې او یا د له منځه وړلو، بندیز او د غنمو د تخمونو په 
څير کړنو یوې ټولګې پورې محدوده پاتې ده. د نشه یي توکو سره د 
مبارزې وزارت په دې کې پاتې راغلی، چې نور د خپل حکومت او 
توکو  مخدره  له  ډول،  یي  نمونه  په  ټولنې سره ښكيل کړي.  نړیوالې 
سره مبارزه په ډیرو دوه اړخيزو پروګرامونو کې د یوه بيل او موازې 
افغانستان کې د نورو څو اړخيزو  پروګروام په څير پاتې کيږي. په 
مسالو په څير د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه د داسې کميسيون له 
خوا په ښه توګه اداره کيدای شي چې د ولسمشر له خوا ټاکل شوې او 

اړونده وزارتونه په کې برخه ولري. 


