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در باره نویسنده
دیوید منسفیلد ،پژوهشگر و مشاور آزاد ،تحقیقات
ساحوی متعدد را روی نقش کوکنار برمعشیت
روستایی در افغانستان را در طول  ۱۹فصل متوالی
رشد محصوالت انجام داده.

این تحقیق با حمایت مالی اتحادیه اروپا صورت
گرفته است .مسوولیت محتوای این پژوهش به دوش
( )AREUبوده و به هیچ صورت مواضع اتحادیه اروپا
را منعکس نمی نماید.

 1 .1مقدمه
اگر تمام ولسوالی های لشکرگاه ،مارجه ،نادعلی ،ناوه بارکزی و نهرسراج را در نظر بگیریم ،مناطق مرکزی
هلمند متشکل از اجتماعات بیشماری است که هر کدام از آن دسترسی به فرصت های متنوع اقتصادی و
وضعیت امنیتی متفاوتی دارند .همان طوری که پیش بینی می شد ،مناطق مذکور با پایان یافتن ماموریت
جنگی نیروهای خارجی در دسامبر  ۲۰۱۴میالدی در افغانستان ،تغییرات مهم امنیتی را شاهد بوده اند .تاثیرات
منفی کاهش در میزان کمک های خارجی به دلیل خروج نیروهای بین المللی ،باالی وضعیت اقتصادی مردم
نیز قابل پیش بینی بود .در عین حال نباید از یاد برد که کاهش کمک ها به خوبی نشان داد که در نبود چتر
امنیتی الزم به عنوان بخشی از کاهش عالقۀ مراجع تمویل کننده به یک کشور خاص ،کمک های بین المللی
نمی تواند به شکل نهادینه صورت بگیرد.
اکنون مناطق مذکور در نبود نیروهای بین المللی در چه وضعیتی قرار دارند؟ چگونه خروج نیروهای بین المللی
تاثیرات واقعی باالی اجتماعات و خانواده های مختلف در مناطق مرکزی هلمند ،به تعقیب آن ،تصورات آنها از
دولت و وضعیت اقتصادی برجای گذاشته است؟ به صورت مشخص دامنه نفوذ و قدرت نیروهای امنیتی افغان
و تاثیرات آن باالی میزان کشت کوکنار در این مورد قابل تامل است؛ کشت که بخش اصلی اقتصاد هلمند
در چند دهۀ گذشته -حتا در زمان حضور آیساف در این والیت -بوده و بعد از خروج نیروهای ناتو نسبت به
هر چیزی در این منطقه اهمیت پیدا کرده می تواند .در این نشریه 1تالش شده که روایتی ازنحوه تاثیرگذاری
تغییرات درتامین امنیت ،ازهمکاری ها و عملیات های مشترک نیروهای افغان و خارجی تا بازیگران داخلی،
باالی مناطق مختلف هلمند مرکزی به دست داده شود .این تحقیق بر مبنای  ۱۴۰مصاحبه مفصل در ۱۰
ساحۀ تحقیقی در می  ۲۰۱۵میالدی ،و همچنان مجموعه وسیعی از تحقیقات که شامل پژوهش های ساحوی
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در برخی از این مناطق در گذشته است ،استوار است.

 1جای دارد که در این جا از سازمان تحقیق و توسعۀ پایدار( )OSDRبه خاطر کارهای شان در والیت هلمند و همچنان از شرکت Alcis
برای دسترسی به تصاویر ماهواره ییبا کیفیت و تحلیل های شان ابراز امتنان شود.
 2این کار تحقیقی شامل  ۳،۳۲۰مصاحبه بوده که هر شش ماه در طول هفت سال متوالی صورت گرفت .تا می  ۲۰۱۱میالدی  ۲۸ساحه
تحقیقی تعیین و روی شان کار صورت گرفت که از این جمله هفت ساحه در منطقۀ سابقا دشتی در شمال کانال بغرا قرار داشت .نخستین دور
کار ساحوی در نوامبر/دسامبر  ۲۰۰۷میالدی( )۴۲ Nانجام شد ولی در این مدت تنها شش ساحۀ تحقیق مورد پوشش قرار گرفت .دومین
دور در نوامبر/دسامبر  ۲۰۰۸میالدی ( )N۹۹صورت گرفت که در این مدت  ۱۰ساحۀ تحقیق مورد کار و پژوهش قرار گرفت؛ سومین دور
در نوامبر/دسامبر  )N۱۱۲(۲۰۰۹برگزار شد که طی آن  ۱۱ساحه تحقیق مورد کار و پژوهش قرار گرفت؛ چهارمین دور تحقیق ساحوی در
اپریل/می  )۸۷ N(۲۰۱۰انجام گرفت که در آن  ۱۱ساحه تحقیق مورد کار و پژوهش قرار گرفت؛ و دور پنجم در نوامبر/دسامبر N(۲۰۱۰
)۴۴۷برگزار شد که طی آن  ۲۸ساحه تحقیق مورد کار و پژوهش قرار گرفت .دور هفتم کار ساحوی در نوامبر/دسامبر  )۴۴۷ N(۲۰۱۱انجام
یافت؛ دور هشتم در اپریل/می  ۲۰۱۲میالدی( )۴۶۲ Nو دور نهم در نوامبر/دسامبر  ۲۰۱۲میالدی( )۴۰۴ Nبرگزار شد .به تعقیب آن ،دور
دهم تحقیق ساحوی در اپریل/می  ۲۰۱۳میالدی( ،)۴۶۲ Nو دور یازدهم در نوامبر )۴۷۲ N(۲۰۱۳صورت گرفت.
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در مناطق مرکزی هلمند ،همانند بسیاری از مناطق روستایی دیگر ،از نحوه
دسترسی خانواده ها و اجتماعات به منابع آبی و زمین می توان آموخت .زیرا،
می توان نکات زیادی را در باره تاریخ اسکان ،جغرافیای مواضع سیاسی
در داخل والیت ،و همچنان چگونگی معیشت مردم ،به خصوص کشت
محصوالت ،فرا گرفت .در این ارتباط سه گروه جمیعتی اصلی در مناطق
مرکزی هلمند وجود دارند.
نخست ،اگر از شمال به جنوب ،با گذر از شهر گرشک از طریق شاهراه
اصلی به سوی لشکرگاه ،مرکز والیت هلمند ،و باالتر از آن به سوی ناوه
بارکزی در جنوب برویم ،به خوبی می بینیم که اجتماعات مذکور اطراف
دریای هلمند را احاطه کرده اند .این اجتماعات متشکل از اهالی اصلی،
اغلب از قوم بارکزی ،در مناطق مرکزی هلمند است .دوم ،در این مناطق در
کنار اهالی اصلی ،گروه های مردمی دیگری نیز به دنبال برنامه های وسیع
آبیاری حکومت افغانستان در سال های  ۱۹۵۰و ۱۹۶۰میالدی از مناطق
دیگر به اینجا آورده شده و یا کوچیدند .گروه های مردمی مذکور متشکل از
گروه های قبایلی عمدتا پشتون متعلق به شرق و شمال افغانستان بوده که
در مناطق دشتی نادعلی و مارجه اسکان داده شدند .در کنار آنها کوچی ها و
دهقانان کم زمین از شمال هلمند نیز به این مناطق آورده شدند .تمام گروه
های مذکور به عنوان ناقلین یاد می شوند .سوم ،در این مناطق گروه های
جمعیتی جدیدی نیز وجود دارند که در مناطق دشتی شمال کانال بغرا در
یک دهه گذشته مسکن گزیده اند .این اجتماعات مردمی جدید از چاه های

نیمه عمیق و عمیق برای آبیاری اراضی ،تامین آب آشامیدنی خود و مواشی
شان استفاده می کنند .این مناطق سابق صحرایی عمدتا در اختیار گروه های
قبیلویی ،مانند بارکزی ،اسحاق زی ،نورزی ،الکوزی و علیزی ،قرار دارد که
خود را از جمله اهالی بومی به حساب می آورند .آنها زمین های مذکور را
از طریق خرید و یا به صورت تحفه از سوی فرماندهان سابق جهادی ،و یا
خانواده های خود به دست آورده اند .در آغاز که تنها تعداد اندکی از مردم
به خاطر فرار از خشکسالی در واشیر به آنجا آمده بودند ،اکنون شامل ۱۶۰
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هزار نفر شده و در زمین هایی که قبال از آن حکومت بود ،زندگی می کنند.
این نشریه دارای چهار بخش است :در سه بخش نخست به تفصیل در
مورد چگونگی برخورد و رویکرد گروه های جمعیتی مختلف در این مناطق
با وضعیت پس از خروج نیروهای آیساف پرداخته می شود .بخش نهایی به
نتیجه گیری اختصاص دارد که در آن عدم تغییرات عمده در وضعیت مردم
پس از خروج نیروهای خارجی در مناطق مرکزی هلمند که دسترسی مناسب
به منابع آبیاری وجود دارد ،برجسته شده است .استدالل ما در این بخش این
است که در حال حاضر چالش های اصلی بیشتر در مناطق دشتی سابق در
شمال کانال بغرا وجود دارد که برای پنج سال متوالی کشت کوکنار حاصل
نداده و برای مردم مناطق پیامدها و زیان های زیادی را تحمیل کرده است
که یکی از نتایج آن مهاجرت بخشی از مردم به مناطق دیگر است؛ تاثیری
که می تواند سایر مناطق مرکزی هلمند و حتا جاهای دیگر را با خطر بی
ثباتی مواجه سازد.

شکل  :۱کشت محصوالت سبزی غیر فصلی “در زیر پالستیک” در بوالن ،هلمند.

 3این تخمین بر اساس تراکم جمعیتی  ۰.۹فرد در هر جریب قابل کشت استوار است" .از بد به
بدترش کردند :تمرکز کشت کوکنار در ساحات جنگی" ،اثر دیوید منسفیلد ،AREU ،کابل.
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2 .2تا آخر خط :زندگی در نزدیک مرکز والیت
از تابستان  ۲۰۱۵میالدی ،کامیابی اندکی در مناطق عمدتا تحت آبیاری
در مرکز هلمند وجود داشته است .در آنجا دهقانان تمایلی به بازگشت به
وضعیت قبل از سال  ۲۰۱۰میالدی نداشتند که در مناطق شان خدمات
دولتی وجود نداشت و جنگ متداوم میان طالبان با نیروهای نظامی خارجی
و افغان به وقوع می پیوست .در حال حاضر به نظر می آید که خانواده های
زمین دار از وضعیت خود راضی بوده و تن به حاکمیت دولت و نمایندگان
اش ،و پولیس محلی می دهند ،اگر چه این موضوع به قیمت ممنوعیت
کشت کوکنار در مناطق شان تمام شده است .البته ،نادیده گیری کشت
کوکنار به بهانه تامین امنیت و خدمات دولتی برای دهقانانی که روی زمین
های دیگران کار می کنند و یا اجاره گیر در مناطق اطراف کانال هلمند کار
ساده یی نیست اما به هر حال زندگی آنها هیچگاهی آسان و راحت نبوده
است .البته بر اساس آمار جدید از میزان چنین خانواده هایی پس از ممنوعیت
موثر کشت کوکنار به طور قابل مالحظه ییکاسته شده است.
اشتباه است اگر فرض کنیم که در سرتاسر اطراف کانال در مناطق مرکزی
هلمند وضعیت یکسانی بر قرار است .در واقع ،وضعیت امنیتی و اقتصادی
تحت شرایط و تاثیر عوامل محلی ،به مراتب پیچیده تر است .به صورت کلی،
وضعیت امنیتی در مناطق مذکور نتیجه نزدیکی به لشکرگاه مرکز والیت
هلمند ،فرصت های موجود اقتصادی ،ترکیب قبایلی و اقتدار چهره های
متنفذ محلی بهتر تر است .این نکته تاریخی را نباید از یاد برد که حکومت
و نیروهای مسلح افغان در مناطقی چون بوالن و قلعه ُبست و دیگر ساحات
نزدیک به لشکرگاه ،از دیرباز سابقه کنترول الزم بر مناطق مسطح را داشته
اند .چون از ایام گذشته نوعی قرار داد اجتماعی میان دولت و مردم وجود
داشته است که بر اساس آن مردم با تن دادن به حاکمیت رسمی به خدمات
عمومی یی چون صحت و معارف ،و همچنان زمینه های مناسب برای
تجارت و بازار کار کارا دسترسی پیدا کرده می توانند.
از همه مهمتر وضعیت اقتصادی این مناطق نسبتا خوباست .البته ،میزان
دستمزد و فرصت های کاری نسبت به زمانی اعزام نیروهای اضافی از
سوی ایاالت متحده کمتر شده است .دهقانان در مناطق نزدیک به مرکز
والیت گفتند که به صورت کلی ،باوجود خروج ناتو از مناطق شان ،وضعیت
اقتصادی و معیشتی گذشته خود را حفظ توانسته اند .بسیاری از این خانواده
ها به خوبی توانسته اند که از منابع عایداتی زراعتی و غیر زراعتی بهره
گیرند .مث ً
ال ،دهقانان در قلعه بُست به طور معمول دست به ترکیب کشت
زمستانی(گندم با میزان برداشت باال) ،با طیفی از کشت های با ارزش
ساالنه باغی -و البته دیرپا -4و همچنان فروش مواشی و لبنیات زده ،5و
در کنار آن از فرصت های کاری و تجارتی نیز بهره گرفته اند .در بوالن،
در غرب لشکرگاه ،تمرکز دهقانان روی تقاضاها برای سبزی های بهاری و
 4از جمله  ۱۳نفری که در قلعه ُبست مصاحبه شدند ۷ ،تن آنها صاحب تاکستان بودند که دو تن
شان تازه تاکستان خود را ایجاد کرده بودند .عاید ناخالص از تاکستان از  ۵۵،۰۰۰الی ۱۱۰،۰۰۰
روپیه در هر جریب بود.
 5یکی از پاسخ دهندگان گفت که در طول هشت ماه در یکسال  ۴۰۰افغانی به طور روزانه از
فروش ماست و شیر در لشکرگاه به دست می آورد (قلعه ُبست  ۵ ،۷#جریب زمین ،مالک و
کشتگر ،بارکزی).
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تابستانی در مرکز والیت است ،و در پهلوی آن فرصت کار در شهر لشکرگاه
نیز وجود دارد .در اینجا در عوض گندم ،و همچنان گندم و ماش ،در
تابستان طیفی از سبزی ها کاشت می شود .در فصل زمستان ،به طور روز
افزونی دهقانان دست به کشت سبزیی های غیر فصلی در زیر روکش های
پالستیکی و به کمک پولی تونل ها می زنند .سبزیی های غیر فصلی به
طور معمول در فصول زمستان و بهار رشد کرده و در نتیجه دهقانان از این
ناحیه بر در آمد خود می افزایند (شکل  .)۱مثال ،محصول بادرنگ وقتی در
فصل بهار کشت می شود ،عاید آن برای دهقان  ۴۰الی  ۶۰هزار افغانی در
هر جریب 6است ،اما زمانی که این محصول در تابستان حاصل می دهد ۲۵
الی  ۳۵هزار افغانی (معادل  2 ،760 - 1 ،960در هر جریب) برای دهقان
عاید دارد.
دهقانان در بوالن و قلعه بُست نه تنها نسبت به مناطق دیگر این والیت
از سطح باالی امنیت فزیکی و اقتصادی برخوردار هستند بلکه در عین
حال دسترسی به خدمات دولتی داشته و از آن کمال استفاده را می برند.
قسمت اعظم مصاحبه شوندگان فرزندان خود را به مکتب فرستاده ،از خدمات
صحی(چه خصوصی و چه دولتی ،و همچنان رفتن به مراکز صحی پاکستان)
استفاده کرده و غذای کافی برای خانواده های خود فراهم ساخته می توانند.
در این مناطق هنوز هم دهقانان می گفتند که به آنها کمک های توسعه
یی ،مانند کمک های زراعتی و پروژه های کوچک زیربنایی ،ارایه می
شود 7.برعالوه ،برخالف مناطق دیگر ،شکایت زیادی از حکومت در این
مناطق وجود ندارد 8.در میان مردم این دو منطقه امید به بهبود وضعیت
اقتصادی ،اعتماد باالی حکومت و تامین امنیت از سوی قوای امنیتی افغان
9
وجود دارد.

 6جریب واحد اندازگیری زمین است که تقریبا یک پنجم یک هکتار است.
 7بوالن  ۵ ،۹#جریب ،مالک و کشتگر ،بارکزی؛ قلعۀ بست  ۸ ،۵#جریب ،مالک و کشتگر،
اچکزی؛ قلعۀ ُبست  ۸ ،#۹جریب ،مالک و کشتگر ،اچکزی؛ قلعه ُبست  ۳ ،#۱۱جریب ،مالک و
کشتگر ،اچکزی؛ قلعه ُ بست  ۴ ،#۱۲جریب ،مالک و کشتگر ،اچکزی؛ قلعه بُست  ۶ ،#۱۳جریب،
مالک و کشتگر ،اچکزی.
 8البته ،همانند بقیه بخش های هلمند ،انتقادات قابل مالحظه یی نسبت به نعیم بلوچ ،والی سابق
هلمند ،وجود داشت که بسیاری از آن بیشتر به خاطر قومیت طرح می شد .مث ً
ال" ،ما از والی خوش
مان نمی آید ولی دیگر مردم چاوارکی خوب هستند (".بوالن  ۵ ،#۹جریب ،مالک و کشتگر،
بارکزی)؛ "ما از حکومت حمایت می کنیم؛ حکومت خوبی است .اما تقاضای ما از حکومت این
است که فردی را به عنوان والی در اینجا مقرر کند که با مردم روحیه خوب همکاری داشته باشد".
(بوالن  ۳ ،#۱۱جریب ،مالک و کشتگر ،بارکزی)؛ "والی فرد ضعیفی است .او به فکر مردم نه که
به فکر جیب خود است( ".بوالن  ۳ ،#۱۳جریب ،مالک و کشتگر ،بارکزی).
9

"نظریات در اینجا در باره حکومت مثبت است .مردم از آن خوش اند و من هم از این وضعیت راضی هستم".
(بوالن  ۱۰ ،#۱۰جریب ،مالک و کشتگر ،بارکزی)؛ "هیچ طالبی در این جا وجود ندارد .تمام افراد در منطقه
از حکومت حمایت می کنند( ".قلعه ُبست  ۵ ،#۷جریب ،مالک و کشتگر ،بارکزی).
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3 .3تَ َرک برداشتن اما نشکستن :مقابله با شرایط در مناطق اطراف کانال
همانند بوالن و قلعه ُبست ،شرایط مناطق دور دست تر زیاد مثبت نیست.
فراتر از این دو منطقه ،مناطق دیگری نیز در ساحات تحت آبیاری وادی
هلمند و نزدیک به مرکز والیت ،و همچنان در شمال غرب لشکرگاه و جنوب
غرب گرشک ،به طور روز افزونی با وضعیت امنیتی و اقتصادی چالش
برانگیزی مواجه اند .این همان مناطقی اند که مردم در چارچوب پروژه های
کالن آبیاری در دهه های  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰میالدی ،مانند پروژه وادی هلمند
و ارغنداب ،در ساحات جدید اسکان داده شدند .در آغاز به طور سخاوتمندانه
یی برای خانواده ها درقالب برنامه مذکور در نادعلی و مارجه بین  ۲۵الی۳۰
جریب زمین بر اساس کیفیت خاک ،به هر خانواده توزیع شد 10.البته ،در نسل
های بعدی زمین های مذکور با تقسیم در میان خانواده ها کوچکتر گردید که
در اثر آن اکنون میزان حجم زمین های مذکور  ۱۰و به ندرت به  ۱۵جریب
برای هر خانواده می رسد .خانواده های مذکور به صورت معمول دارای ۱۲
عضو بوده ،تنها از این میان  ۲تا  ۳نفر به صورت تمام وقت کار می کنند ،آنها
غالبا محصوالت پرارزش از زمین های خود برداشت نکرده و فرصت های
شغلی نیز در بازار محدود است تا در مجموع خانواده های دهقان در مناطق
فوق زندگی مرفه تری برای خود مهیا سازند.
از زمان اقدامات برای منع کشت کوکنار در مناطق مذکور در زمان گالب
منگل ،والی هلمند ،در اواخر  ۲۰۰۸میالدی ،بسیاری از دهقانان از کشت
کوکنار دست کشیده و به جای آن گندم ،کشت های بهاری چون پخته،
خربوزه و تربوز در زمین های خود کاشتند .محصوالتی چون جواری ،ماش،
و در برخی مناطق ،پخته و چارمغز که میزان آسیب پذیری شان در برابر
آفات پایین تر و ارزش مالی شان کم است ،قسمت زیادی از زمین ها را
در جریان تابستان به خود اختصاص داده بود .در این مناطق گرایش عمده
به سوی محصوالت پر بها تر ساالنه و چند ساله که در بوالن و بست
شاهدش بودیم ،وجود ندارد؛ بلکه در عوض تعداد اندکی از دهقانانی اند که
نه بیشتر از یک جریب از زمین های خود را به کشت بادرنگ و بادنجان
رومی اختصاص دادند.
کار روزمزدی نیز محدود بوده ،و با کاهش پروژه های توسعه یی که مناطق
مذکور در چند سال اخیر شاهد آن بوده اند ،از میزان فرصت های شغلی
روزمزدی کاسته شده است .برای آنانی که منابع عایداتی غیر زراعتی -مانند
دوکان ،موتر ،تراکتور و تجارت -دارند ،پیدا کردن  ۷هزار الی  ۱۶هزار افغانی
در هر ماه کامال حیاتی است .چون ،نباید از یاد برد که بنا به قدرت مالی،
تفاوت در انتخاب و نحوه مصرف خانواده ها وجود دارد .مثال ،آیا یک خانواده
درهفته دو بار گوشت و میوه مصرف می کند ،و آیا می تواند عضو بیمار
خانواده را به یک شفاخانه و درمانگاه خصوصی به پاکستان بفرستد ،یا این که
محصوالت زمین های خود را مصرف کرده و از کلینیک دولتی برای درمان
بیماری مریض خود استفاده می کنند؟
 10غالم فاروق" ،ابعاد اقتصادی-اجتماعی اسکان در وادی هلمند ،افغانستان"( ،بیروت :پوهنتون امریکایی
بیروت ،مقاله علمی ،جون .۷۱ ،)۱۹۷۵
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در این والیت همچنان مناطقی وجود دارد که اغلب توازن قدرت ظریفی
میان حکومت مرکزی و نمایندگان محلی اش -ولسوال و یا قوای مسلح
افغان -و سران محلی سیاسی -نظامی بر قرار است .این توازن از ناحیه ایجاد
پولیس محلی بیشتر در مخاطره قرار دارد .فرماندهان پولیس محلی به طور
معمول از میان چهره های سرشناس محلی بوده و نهاد پولیس محلی به آنها
منبع مهم قدرت و حمایت در میان اجتماع فراهم می کند .فرماندهان پولیس
محلی در برخی از مناطق مانند مالگیر ،شین کلی و لوی باغ تا حد زیادی
احترام و اعتبار عامه را به دست آورده اند؛ آنها در همکاری و هماهنگی با
حکومت قرار داشته و مراقب اند که دست به کاری نزنند که که مزایا و اعتبار
خود را در منطقه از دست بدهند.
پولیس محلی در مناطق دیگری که دست برتری دارد ،متهم به فساد و آزار و
اذیت مردم است .این ملیشه های محلی تحت فرماندهی کسانی چون بازگل
در مارجه و حمید گل در باباجی از نقاط آسیب پذیر حکومت مرکزی آگاهی
دارند؛ به خاطر حفظ نظم و جلوگیری از بازگشت شورشیان مسلح ،بایستی
رضایت پولیس محلی فراهم شود .در این مناطق قدرت سیاسی در مناقشه و
تفاهم میان حکومت مرکزی و نخبگان محلی ،و میان نخبگان محلی و مردم
مناطق بر قرار می شود ،و در واقع قدرت سیاسی بر کسی تحمیل نمی گردد.
فرماندهان پولیس محلی نیز از نیاز های اقتصادی حوزۀ نفوذ خود و تزلزل
موقعیت سیاسی شان آگاه اند .نباید از یاد برد که نیروهای تحت امر شان
در پولیس محلی عمدتا متشکل از وابستگان و یا مردم روستایی دیگری اند
که صاحب خانواده بوده و بعد از سال ها کشت محصوالت کم بها و تحمل
تاثیرات اقتصادی آن ،مایل به کشت مجدد کوکنار اند.
در مناطقی چون مارجه و باباجی پس از خروج نیروهای آیساف دهقانان دو
باره به کشت کوکنار روی آورده اند 11.البته ،با کشت مجدد کوکنار ،دهقانان
به پولیس محلی و پولیس ملی پول پرداخت می کنند .در حالیکه به نظر
می آید که این پرداخت ها ۱۰۰۰ -افغانی به پولیس محلی و  ۵۰۰افغانی به
پولیس ملی برای هر جریب -به طور سیستماتیک صورت می گیرد ،اما با این
حال گزارش ها حاکی از آن است که این پرداخت ،همانند مورد دادن پول به
طالبان در شمال بغرا ،توام با چانه زنی و شروطی صورت می گیرد .دهقانان
می گویند که پولیس محلی پول های مذکور را زیر نام "تامین معاش عساکر
و نفقه خانواده های شان" از آنها می گیرند .افراد پولیس محلی پوسته های
خود را رها کرده و درخواست مستقیم پول از دهقانان را می نمایند .البته ،در
واقعیت امر مقدار پرداخت پول زیاد روشن نیست اما زمانی که یک مورد با
دهقانان در یک منطقه معین روی میزان پول توافق صورت گرفت ،دهقانان
مناطق دیگر نیز همان را می پردازند ،و یا می گویند که باید با دیگران نیز
12
صحبت کنند.

 11با  ۹تن از  ۱۴کشاورزی که درمارجه مصاحبه شد ،در فصل کشت  ۲۰۱۵/۲۰۱۴میالدی کوکنار زرع کرده
بودند .مارجه  ۲Aبه مرکز خود ولسوالی و مرکز عملیاتی اردوی ملی( قبال متعلق به نیروهای آیساف/افغان
بود) نزدیک است.
 12روشن است که در این مناطق به طور چشمگیر از پرداخت ها به خاطر روابط ارباب-رعیتی دوری می شود.
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برعالوه ،با وجود پرداخت پول به پولیس محلی ،تضمینی برای حفظ مزارع
کوکنار دهقانان وجود ندارد .تعدادی از دهقانان در مارجه شکایت کردند که
"با وجود پرداخت پول به نیروهای اربکی ،حکومت مزارع کوکنار را خراب
کرد ".با توصیف فوق می توان شکنندگی توازن قدرت را دید که باید از سوی
فرماندهان محلی در این گونه محیط ها حفظ شده ،به طور پیوسته بایستی
با درخواست های مقامات رسمی درسطح والیت و ولسوالی و همچنان مردم
و افرادی که از آن در سطح محلی توقع کمک و حمایت دارند ،برخورد
هوشمندانه و عاقبت اندیشانه کنند .حتا در مارجه که بازگل ،فرمانده پولیس
محلی ،در آنجا از نفوذ قابل توجهی برخوردار است ،مایل نیست که به صورت
مستقیم خود را با مقامات رسمی در سطح والیت مواجهه کرده و به طور
مطلق مانع از کمپاین محو مزارع کوکنار به منظور خوش ساختن مردم محلی
شود .در عوض کمپاین محو کوکنار به نوعی راه اندازی و اداره می شود که
نیروهای مبارزه با مواد مخدر تا حد ممکن کمترین وقت را برای از بین
بردن مزارع در یک قریه مصرف کرده ،هرگز به یک ساحه برای روز دیگر
به منظور از بین بردن کشت های باقی مانده کوکنار بر نمی گردند تا به این
ترتیب در ظاهر نشان داده شود که همه ،چه کشاورزان و چه مسووالن ،در
جریان کمپاین محو کوکنار با یک دیگر همکاری کرده و در عین حال خطر
مقاومت محلی در برابر نیروهای کمپاین محو کوکنار نیز کاهش یابد.
مارجه و باباجی تنها مناطقی نیستند که در فصل کشت محصوالت در
 ۲۰۱۴/۲۰۱۵میالدی کوکنار زرع شده است .همچنان گزارش هایی در دست
است که کوکنار در مالگیر13و شین کلی ،14و همچنان به مقدار کمی در لوی
باغ15کشت شده است .البته ،به نظر نمی آید که پولیس محلی در این مناطق به
دنبال گرفتن پول از دهقانان و یا دادن ضمانت برای حفظ مزارع کوکنار بوده
باشد .بدون شک ،اتهاماتی وجود دارد که فرماندهان پولیس محلی در مناطق
مذکور به طور مشخص به دهقانان گفتند که دست به کشت کوکنار نزده و اگر
چنین کنند ،مقامات کمپاین محوکشت کوکنار را به راه انداخته و پولیس محلی
نیز از آن حمایت خواهد کرد .در این مناطق پولیس محلی بیشتر پاسخگو به
مقامات رسمی است و کمتر به مطالبات مردم محل توجه می کند .به عنوان
مثال ،در شین کلی “نثار” ،16فرمانده پولیس محلی ،حتا به مردم گفت که اگر
کسی دست به کشت کوکنار بزند قبل از این که مقامات رسمی در والیت
کاری انجام بدهند ،خود و نیروهایش دست به تخریب مزارع کوکنار خواهند زد.
با این وجود ،شواهدی مبنی بر افزایش حمایت از محو کوکنار در میان مردم کشتگر
وجود ندارد؛ به خصوص اگر در این ارتباط به میزان وسیع حاصل ندهی کوکنار که
بازهم امسال در مناطق دشتی شمال کانال بغرا شاهد اش هستیم ،توجه کنیم که به
17
صورت بالقوه می تواند مناطق اطراف کانال هلمند را بی ثبات سازد.
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با  ۹تن از  ۱۴کشاورزی که در مالگیر مصاحبه شد ،در فصل کشت  ۲۰۱۵/۲۰۱۴میالدی کوکنار زرع کرده
بودند؛ البته ،آنها نسبت به سال قبل زمین کمی برای این کشت اختصاص داده بودند .همه به جز دو تن
گفتند که مزارع کوکنار شان تخریب شد که البته معلوم نبود آیا مزارع مذکور توسط نیروهای حکومتی از بین
رفته و یا در اثر آفات که به نظر دهقانان ناشی از "سمپاشی" است
با  ۲تن از  ۱۴کشاورزی که در شین کلی مصاحبه شد ،در فصل کشت  ۲۰۱۵/۲۰۱۴میالدی کوکنار زرع
کرده بودند .همچنان گزارش های دیگری نیز در دست بود که بر اساس آن کوکنار در درون خانه باغ های
دهقانان نیز کشت شده بود.
با  ۲تن از  ۱۴کشاورزی که در لوی باغ مصاحبه شد ،در فصل کشت  ۲۰۱۵/۲۰۱۴میالدی کوکنار زرع
کرده بودند .همچنان گزارش های دیگری نیز در دست بود که بر اساس آن کوکنار در درون خانه باغ های
دهقانان نیز کشت شده بود.
"نثار" فرزند وکیل سفر ،یکی از رهبران برجسته محلی ،است.
"حکومت خانه و خانواده مرا برباد داد ،من خانه این حکومت را خراب می کنم( ".مالگیر  ۱۵ ،۱۱#جریب،
سهم گیر(یک پنجم محصول) ،چنجیر ،سه سال قبل ،اسحاق زی)؛ "من مادر این والی دیوس را می گایم".
(مالگیر  ۱۲ ،#۱۱جریب ،مالک و کشتگر ،بارکزی)؛ "این والی دیوس کشت های ما را خراب کرد .ما بیچاره

در واقع ،تنها تعداد کمی از دهقانان در این مناطق گفتند که مزارع کوکنار
شان با راه افتادن کمپاین محو کوکنار دست نخورده باقی مانده و آنانی که
مزارع شان از بین رفته بود ،شکایت کردند که پولیس محلی زمینه محو را
فراهم ساخته و هیچ مجالی برای گفتگو و مذاکره به آنها ندادند 18.آنانی
که مزارع شان تخریب نشده بود ،گزارش دادند که از هر جریب زمین یک
َمن(معادل  ۵.۶۲۵کیلوگرام) حاصل برداشت کردند 19.البته ،برخی از دهقان
حاصل کمتری از زمین های خود به دست آورده بودند .یک دهقان در
لوی باغ تنها  ۴خرد 20تریاک(معادل  ۴.۵کیلوگرام) 21از نصف جریب خود
برداشت کرده بود.البته در برخی از مناطق کشت کوکنار از حاصل بازمانده
بود(به شکل  ۲نگاه شود) .بسیاری از آنها حکومت ایاالت متحده را متهم
می کردند که باالی مزارع کوکنار شان سمپاشی کرده که به باور شان به
سایر محصوالت زراعتی آنها نیز آسیب رسیده است.
بسیاری از دهقانان در این مناطق احساس می کردند که حاصل ندهی کشت
کوکنار و برنامه های مبارزه با مواد مخدر گزینه های معیشتی شان را در سال
آینده محدود ساخته است .چنانکه یک دهقان گفت“ :سال بعد مردم کوکنار
کشت تخواهندکرد چون از یک سو حکومت به دنبال تخریب آن است و از
جانب دیگر در صورت کشت دچار آفات خواهد شد22”.به همین دلیل دهقانان
برای خالص شدن از شر مشکالت ناشی از کشت کوکنار ،به فکر کشت
ریحان افتاده اند که در تابستان با کشت آن به عنوان یک محصول پر بها
23
نفع خوبی به دست آورده می توانند.
اکنون در میان دهقانان در مناطق اطراف کانال هلمند این حس به وجود
آمده است که کشت کوکنار بیش از این به صرفه و معقول نیست؛ کشتی که
امکان حاصل دهی آن کاهش یافته و یا حاصل اش آن قدر پایین است که
هزینه های خود را نیز پوره کرده نمی تواند .با این حال ،دوام یا عدم دوام
وضعیت موجود بستگی زیادی به تغییرات اقتصادی و امنیتی در ماه های
آینده دارد؛ همان طوری که در فصل بعدی نشان داده خواهد شد ،چگونگی
تغییرات در وضعیت مناطق دشتی سابق در شمال کانال بغرا با فصل پیش
روی کشت همان قدر تاثیر گذار خواهد بود که اتفاقات پیش بینی ناشده
دیگر در خود مناطق اطراف کانال.

18
19
20
21
22
23

ها(حکومت) فقط نوکر کفار هستیم( ".مالگیر  ۱۲ ،۱۳#جریب ،سهم گیر(یک پنجم محصول) ،تورغی ،سه
سال قبل ،بارکزی)؛ "زن والی را گایم! هیچ یک آدم خوبی نیست .در یک منطقه کوکنار را منع کرده و در
منطقه دیگر کشت می شود(".شین کلی  ۱۲ ،#۴جریب ،مالک و کشتگر ،خروتی)؛ "همیشه دعا می کنم که
خداوند شر این والی را از سر هلمند پس کند .از وقتی به اینجا آمده هیچ خدمتی به والیت نکرده است".
(شین کلی ۱۷ ،#۲۳جریب ،مالک و کشتگر ،خروتی)؛
"کمپاین محو به هیچ کس فرصت مذاکره بر سر کشت کوکنار را نمی دهد ،آنها می آیند و بی هیچ حرف
و گفتی مزارع ما را خراب می کنند( ".مالگیر  ۸ ،#۶جریب ،مالک و کشتگر ،بارکزی)؛
َمن واحد وزن در جنوب افغانستان بوده که معادل  ۴.۵کیلوگرام می باشد.
خُ رد واحد وزن در جنوب افغانستان بوده که معادل  ۱۱۲.۳گرام می باشد .چهل خرد مساوی به یک
َمن است.
لوی باغ  ۱۰ ،#۷جزیب ،مالک و کشتگر ،علیزی
مالگیر  ۱۲ ،#۴جریب ،مالک و کشتگر ،بارکزی.
نزدیک به  ۳۲دهقان گفتند که در تابستان امسال ریحان خواهند کشت اما هیچ یک از آنان تا هنگام این
مصاحبه ،قبال این محصول را زرع نکرده بود .این نبات در ماه می زرع شده و در سپتامبر برداشت می شود.
گفته می شود که ریحان به عنوان یک ماده طبی به هند صادر می شود .به صورت تاریخی ریحان کاشت
باغی بوده که در درون خانه ها پرورش یافته اما گزارش های موجود گواه این است که این محصول به
مقصد تجارتی به شکل گسترده زرع شده است .از لحاظ محلی ،ادعا می شود که میزان برداشت محصول
نزدیک به َ ۷۰من در هر جریب بوده و نرخ هر َمن بین  ۱،۵۰۰الی  ۲،۶۰۰روپیه محاسبه شده که به این
حساب عواید ناخالص بین  ۱۰۵،۰۰۰هزار الی  ۱۸۲،۰۰۰هزار روپیه از هر جریب می باشد .در عین حال گفته
می شود که خریداران برای دهقانان پول پیشکی ۵۰۰ ،روپیه برای هر َمن ،پرداخت کرده که به لحاظ محلی
به آن سیستم سالم می گویند و قب ً
ال در مورد کوکنار نیز این رسم رایج بود.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

شکل  :۲حاصل ندهی کشت در چنجیر ،نادعلی.

شکل  :۳رشد زراعتی در مناطق شمال کانال بغرا در سال های  ۲۰۰۲الی  ۲۰۱۳میالدی.
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فرار از مزرعه های خشک

 4 .4رفتن به جانب دشواری و خطر :تاثیر حاصل ندهی کشت
کوکنار باالی مناطق دشتی سابق
لبته جای تعجب نیست که شورشیان جایگاه خود را پس از رفتن نیروهای
ناتو در مناطق دشتی سابق در شمال کانال بغرا مستحکم ساخته اند .در این
ساحات کمترین عالقه یی به حکومت وجود ندارد .در سال  ۲۰۰۸میالدی
نیز با تشدید خشونت ها در هلمند شورشیان توانستند که دراین ساحات برای
خود جای پا باز کنند .زمانی که جنگجویان طالب پس از افزایش نیروهای
بین المللی در سال های  ۲۰۱۰و  ۲۰۱۱از مارجه ،نادعلی و سایر ولسوالی
های مرکزی هلمند رانده شدند ،توانستند که موقعیت خود را در مناطق دشتی
مذکور تقویت کنند.
حمایت از شورشیان طالب زمانی در این مناطق سابق صحرایی افزایش پیدا
کرد که تعداد بیشتری از خانواده ها به دنبال افزایش خشونت ها در دیگر
ولسوالی های هلمند ،و همچنان تصمیم جدی حکومت و نیروهای بین
المللی برای محو کوکنار در قالب برنامه موسوم به “زون غذایی هلمند” در
مناطق اطراف کانال هلمند ،به آنجا فرار کردند .در واقع بین سال های ۲۰۰۸
الی  ۲۰۱۳میالدی ساحات تحت کشت زراعت در مناطق سابق صحرایی
از  ۱۶،۳۵۲هکتار به  ۲۰هزار هکتار افزایش پیدا کرد که با بیشتر شدن
جمعیت منطقه این رقم به  ۳۵،۵۰۵هزار هکتار رسید .همزمان با آن زمینه
های رشد طالبان نیز در منطقه بیشتر گشت(به شکل  ۳نگاه شود)24.جمعیت
این منطقه به خاطر نارضایتی قبلی از حکومت رانده شده ،مجبور به فرار از
مناطق حاصل خیز و آبدار اطراف کانال هلمند به زمین های خشک و کم
حاصل شمال کانال بغرا شدند؛ آنها تصور می کردند که حکومت روابط خود
با حامیان غربی اش را بر منافع و مطالبات مردم عادی ترجیح می دهد.
با فرارسیدن بهار  ۲۰۱۵میالدی ،طالبان و سایر نیروهای مخالف حکومت
موقعیت خود را بازهم در مناطق دشتی سابق تحکیم بخشیدند .طالبان که
اکنون خطر بمباران هوایی نیروهای خارجی نیز رفع شده بود ،پایگاه های
دایمی خود را در مناطق نزدیک به دشت آب پاشک و اشنه جامه ایجاد
کردند .برای همین ،جنگجویان طالب به صورت آشکار با اسلحه در مناطق
مذکور ظاهر شده ،و این در حالی است که در گذشته با مالحظه کاری
بسیاری دست به چنین کاری می زدند.
در سرتاسر مناطق دشتی سابق فرماندهان طالب و محاکم شان منازعات
میان مردم را در اسرع وقت و با هزینه کمتر نسبت به محاکم دولتی در
مناطق اطراف کانال حل و فصل می کنند .البته طالبان در بدل ایجاد نظم
نسبی از هر جریب زمین کوکنار  ۲خورد( به لحاظ پولی معادل  ۲۲۲.۷۵دالر
از هر هکتار) و از هر جریب زمین گندم  ۳۰۰افغانی از کشاورزان می گیرند.
بدون شک ،مقدار پرداخت به طالبان بعد از چانه زنی و مذاکره معین شده که
در این مورد روابط افراد ،موقعیت اقتصادی و همچنان با درنظر داشت میزان
نفوذ طالبان در آن منطقه ،تاثیرگذار است .در نهایت ،میزان پرداخت ها به
آن اندازه پایین است که دهقانان کمتر از آن شکایت کرده و اغلب آن را به

عنوان کمک به جهاد می پندارند .این در حالی است که دهقانان پولی را که
به نیروی های دولتی به خاطر جلوگیری از تخریب مزارع شان می پردازند،
به عنوان رشوه درنظر می گیرند.

جدول  :۱عدم عاید از هر جریب کوکنار برای مالک و زارع زمین در مناطق دشتی هلمند ،می  ۲۰۱۵میالدی.
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 24این ساحاتی که به صورت تخمینی زیر کشت قرار دارند ،تنها شامل شمال کانال بغرا و جنوب شاهراه ۱
می شود.
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کنون نیروهای آیساف کشور را ترک گفته و مردم بیش از این با نفوذ
نیروهای امنیتی افغان در مناطق سابق صحرایی مواجه نیستند .زیرا نیروهای
افغان در نبود پشتوانه نیروهای خارجی میلی به درگیری متداوم با طالبان
در شمال کانال را ندارند و باید متکی به نیرو و تجهیزات خود که دور از
مناطق تارک ناوه و دشت سیستانی قرار دارند ،تکیه کنند25.همچنان پس از
این دهقانان شاهد کمپاین محو کوکنار از سوی نیروهای دولتی نیز نخواهند
بود .در گذشته نیروهای دولتی در هر فصل بهار با تراکتورها به شمال کانال
آمده تا به تخریب مزارع کوکنار بپردازند .چون در نهایت تهاجم نیروهای
حکومتی جهت تخریب مزارع برای دهقانان بیشتر از تهدید های امنیتی آزار
دهنده بود .آنها فکر می کردند که این کار تنها به خاطر یغماگری و کسب
منافع مادی است تا محو کوکنار به عنوان یک هدف واقعی .در عین حال
نباید از یاد برد که این کار موجب مخالفت بیشتر مردمی می شدکه از دست
حکومت و رفتارش از مناطق قبلی خود فرار کرده و می خواستند که حکومت
آنها را به حال خود رها کند.
در واقع ،در نبود عملیات نظامی و کمپاین محو کوکنار از سوی نیروهای امنیتی
افغان ،چالش اصلی برای دهقانان در این مناطق دشتی سابق حاصل ندهی
کشت کوکنار است .از سال  ۲۰۱۱میالدی به این سو ،میزان حاصالت از اوج سه
26
من در هر جریب( ۶۷.۵کیلوگرام) به یک یا دو چارک( ۵.۶الی  ۱۱.۲کیلوگرام)
در سال  ۲۰۱۵میالدی کاهش یافته است .برخی از دهقانان میزان پایین تر
محصول نیز از زمین های خود برداشت کرده اند .مثال ،یک دهقان گزارش
داد که از  ۵جریب زمین  ۳۶خورد تریاک( ۴.۵کیلو از هر جریب) از زمین
خود برداشت کرد .برخی دیگر نیز محصوالت کوکنار خود را به حال اش
رهاکرده تا از بین برود.
البته همانند گذشته دیگر بحثی در ارتباط به حاصل ندهی کشت کوکنار
وجود ندارد .اما هنوز هم سوال این است که مشکل مذکور آیا معلول
موجودیت نمک در زمین های مناطق مذکور است که باعث پژمردگی
کشت می شود؟ آیا استعداد باردهی در مناطق صحرایی بیش از این بوده
نمی توانست؟ آیا حاصل ندهی زمین معلول عوامل دیگری چون استفادۀ
27
مکرر از بذر های معیوب و کشت مشابه در سال های اخیر است؟
این توضیحات برای تعداد کمی از دهقانان قابل قبول است .مشهورترین
و مقبول ترین روایت نقش ایاالت متحده در ناکامی محصوالت
28
کوکنار و سوء نیت و اراده این کشور در قبال مردم افغانستان است.
چنان که یکی از کشاورزان گفت" :کشت کوکنار من آسیب دید؛
29
امریکایی ها سمپاشی کردند .آنها دشمنان مردم مسلمان اند!"

25
26
27
28

29
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تارک ناوه سابق منطقه بیابانی بوده که از جنوب به نادعلی ،از شرق به مارجه و از غرب به ناوه بارکزی ختم
می شود .دشت سیستانی در شمال غربی مارجه قرار دارد.
چارک واحد وزن مروج در جنوب افغانستان بوده که معادل  ۱.۱۲۵کیلوگرام می شود .چهار چارک یک
َمن می شود.
مثال دهقانان به طور معمول از بذر سال قبل استفاده کرده و در زمین مشابه زرع می کنند ،از این خاطر
میزان ابتالی محصوالت به آفات بیشتر می شود.
"از زمانی که مزارع کوکنار توسط خارجی ها سمپاشی شده ،وضعیت زندگی در اینجا خراب شده است .آنها
دشمنان من و کشورم بوده ،آنها نمی خواهند که این سرزمین آباد شود ".دشت آب پاشک  ،#۴هفت جریب،
 ۱۰سال ،وطن(منطقه تحت پوشش کانال آب) ،مالک و کشتگر ،بارکزی؛ "زندگی ما به خطر این کافران که
باالی کوکنار ما سمپاشی کردند ،خراب شده است .کافران به اینجا آمده تا زندگی مردم افغانستان را خراب
سازند ".شنه جمعه ۱۰ ،#۱جریب ،مالک و کشتگر ،واشیر ،نورزی.
دشت آب پاشک  ۱۲ ،#۹جریب ،مالک و کشتگر ،یکسال ،نادعلی ،نورزی.

این وضعیتی به غایت نامناسب است .اکنون کشت کوکنار برای
دهقانان صاحب زمین به صرفه نبوده و اگر هزینه های خرید و
30
تعویض سامان آالت کشت مانند پمپ های آبی ،جنراتورها و پیپ ها
را هم به آن بیفزایم ،کشت کوکنار به امید تریاک از جمله قیمت ترین
تولیدات زراعتی برای کشاورزان تمام می گردد(جدول .)۱قیمت
باالی دیزل هزینه های کشت را افزایش بیشتری داده که در نتیجه
31
دهقانان اکنون به دنبال گزینۀ پنل های خورشیدی بر آمده اند.
دهقانان با وجود این که در هر جریب از کشت خود  ۳۰هزار افغانی ضرر دیده
اند اما به خاطر چند سال اقامت ،تشکیل محالت و روابط اجتماعی و همچنان
به دست آوردن یک سلسله امکانات از عواید سال های خوب کشت کوکنار
در مناطق شان ،تا هنوز شمال کانال بغرا را ترک نکرده اند .آنها هنوز هم به
امید حاصل دهی مجدد کشت کوکنار در آنجا زندگی می کنند .چون هنوز
به اندازه نیاز خانواده گندم کشت کرده و از فروش تریاک های ذخیره سایر
مایحتاج خود مانند گوشت ،لباس ،درمان و سایر خدمات ،تامین می کنند .در
واقع ،دهقانان صاحب زمین در مناطق صحرایی سابق در مقابل حاصل ندهی
کشت کوکنار بیکار ننشسته اند .آنها میزان تولید گندم را افزایش بخشیده اند.
اکنون در شمال کانال بغرا به ندرت می توان همانند سال های  ۲۰۱۱و ۲۰۱۲
میالدی ،شاهد تنها کشت کوکنار بوده ،و در عمل کشت کوکنار بین سال
32
های  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۵میالدی به مراتب نسبت به گذشته کمتر شده است.
در فصل کشت در  ۲۰۱۴/۲۰۱۵میالدی ،تنها اقلیتی از دهقانان از مجموع
کسانی که در این تحقیق مورد مصاحبه قرار گرفتند ،بیشتر از  ۴۰درصد زمین
های خود را کوکنار کشت کرده ،و گندم به محصول عمده در این مناطق
تبدیل شده است .چنین چیزی نخستین بار است که در تاریخ اسکان دهقانان
در این منطقه اتفاق می افتد .قبال کشاورزان بین  ۶۰الی  ۸۰درصد زمین
های خود را کوکنار کشت می کردند.
دهقانان با توجه به خطر میزان پایین محصول کوکنار ،به صورت شدیدی
باالی کشت گندم سرمایه گذاری کرده اند .در گذشته که گندم بدون هیچ
نوع نظارت و مراقبتی در زمین های این مناطق کشت می شد ،اکنون در اثر
توجه الزم ،دهقانان برای پرورش گندم از آب کافی ،آفت کش ها و کنترول
علف های هرز استفاده می کنند .بر اساس گزارش ها افزایش در میزان
برداشت گندم شگفتی آور است .چون ،مقدار برداشت از  ۶۰الی  ۷۰من در
هر جریب در سال  ۲۰۱0میالدی به  ۱۰۰الی  ۱۲۰من در هر جریب در سال
 ۲۰۱۴رسید .در عین حال که دهقانان زمین های بیشتری را برای کشت
گندم اختصاص دادند ،در اثر آن نیازهای غذایی خانواده های دهقان از
زمین خود شان برآورده شده و شاید برای نخستین بار33برای تامین گندم
مورد نیاز مجبور به فروش تریاک ذخیره خود نشدند.
30
31

32
33

به صورت معمول ،دهقانان ادعا می کنندکه این وسایل مورد نیاز هر دو یا سه سال تعویض می شوند.
از جمله  ۲۷خانواده ییکه مصاحبه شدند ،دو خانواده از پنل های آفتابی به عوص دیزل برای ماشین چاه
تیوپ دار خود استفاده می کردند .همان طوری که در تحقیقات ساحوی قبلی نشان داده شده بود که از انرژی
آفتابی برای ماشین چاه های تیوپ دار در بکوا(منسفیلد  )۲۰۱۵و قندهار استفاده شده است ،اما برای نخستین
بار است که از این تکنولوژی در مناطق سابقا دشتی هلمند نیز بهره گرفته می شود.
از جمله  ۲۷خانواده ییکه در شمال کانال بغرا در ماه می  ۲۰۱۵میالدی مصاحبه شدند ۱۸ ،خانواده بر میزان
کشت گندم افزوده و از میزان کشت کوکنار کاسته بودند؛ پنج خانواده به مقدار سال قبل گندم و کوکنار
کشت کرده بودند؛ و  ۴خانواده تازه به مناطق مذکور آمده هیچ سابقه کشت در مناطق دشتی را نداشتند.
پژوهش های ساحوی سابق نشان داده بودند که خانواده ها در مناطق دشتی شمال کانال بغرا به طور اوسط
 ۱۱.۹جریب زمین را زرع کرده و  ۹.۶نفر را در بر می گیرد( .)۶۰۲ Nیک عضو خانواده معمولی  ۵۰۰گرام
آرد به طور روزانه ۱۸۲.۵ ،کیلوگرام آرد را در سال مصرف می کند .این به معنای آن است که یک خانواده
متوسط  ۱۷۵۲کیلوگرام آرد را در سال مصرف کرده که معادل کشت  ۳.۲جریب زمین می شود .این ارقام
شامل حیف شدن مقدار گندم پس از برداشت( ۱۰درصد) ،هزینه های آسیاب( ۱۰درصد) ،و یا پول مال(۵
درصد) و طالبان( ۳۰۰روپیه در هر جریب) نمی شود.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

شکل  :۴تغییرات در شاخص نورمال تفاوت های نمویی در شمال کانال بغرا ،هلمند ۲۰۱۳ ،الی  ۲۰۱۵میالدی.
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

خانواده های زمین دار در شمال کانال بغرا ،همانند دهقانان در اطراف کانال
هلمند ،برای تامین پول مورد نیاز که معلول بارندهی کشت کوکنار می
باشد ،به طور امتحانی دست به کشت ریحان در طول ماه های تابستان
زدند .البته کشت ریحان در فصل تابستان در میان دهقانان مناطق دشتی
زیاد معمول نبوده است .زیرا ،آنها به دلیل گرمای شدید ،هزینه های باالی
آبیاری ،برداشت پایین از کشت محصوالت تابستانی چون جواری و گندم در
این موقع سال کشاورزی نمی کنند .البته ،باید دید که کشت مذکور با شرایط
مناطق دشتی سازگاری دارد و یا خیر .همچنان از لحاظ موفقیت تجارتی با
توجه به گرایش فراگیر دهقانان منطقه به این “کشت معجزه گر” ،سطح
قیمت محصول در بازار در چه حدی باقی خواهد ماند.
کسانی که در مناطق دشتی زمین داشته و در سایر مناطق هلمند
دارای زمین تحت آبیاری نیستند ،قصد رفتن از این منطقه را ندارد.
به گفته آنها با وجود حاصل ندهی کشت کوکنار جای دیگری برای
ساختن زندگی بهتر ندارند .برخی امکانات دسته داشته شان را فروخته،
34
برخی دیگر دختران شان را به امید دریافت پول عروس کرده اند.
وضعیت اقتصادی برای دهقانان اجاره گیر و سهم گیر به مراتب دشوار
است؛ شواهد زیادی وجود دارد که این دسته از دهقانان مناطق دشتی را
ترک می کنند.
تصاویر ماهواره یی از این مناطق نشان می دهد که زمین های کمتری
در سال  ۲۰۱۵میالدی نسبت به  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۳میالدی تحت کشت
کوکنار قرار گرفته ،و همچنان به صورت چشمگیری از کیفیت محصوالت
35
تولیدی نیز کاسته شده است .چنانچه شاخص نموی نباتی نشان می دهد،
با توجه به عقیمی و سنگالخ بودن زمین ،فضای مساعدی برای نموی
محصوالت در مقایسه با مناطق اطراف کانال هلمند وجود ندارد .با این وجود،
با حاصل ندهی کشت کوکنار در دو سال گذشته زمین های زیادی از دست
رفته و افراد زیادی آنجا راترک گفتند .مثال ،شکل  ۴نه تنها نشان دهنده
کاهش  ۲۲درصدی در میزان زمین های تحت کشت در زمین های شمال
کانال بغرا بین سال های  ۲۰۱۳الی  ۲۰۱۵میالدی است بلکه زمین های با
شاخص باالی نموی نباتی نیز از  ۳۰۰۰هکتار زمین به کمتر از  ۵۰۰هکتار
کاهش یافته است.

آنها برای رفع نیاز خود به گندم ،دستکم باید  ۱۲.۳جریب زمین را گندم بکارند که
37
این از حد معمول کشتی که دهقانان سهم گیر می نمایند ،باالتر است(باکس .)۱
باکس  :۱افزایش عدم دسترسی غذایی در شمال کانال بغرا
کار ساحوی نشان داده است که کشاورزان سهم گیر در مناطق دشتی سابق شمال
کانال بغرا نزدیک به  ۱۲جریب زمین برای  ۹و نیم نفر عضو خانواده را کشت می
کنند( .)N 248در ارتباط به سایر کشاورزان ،باید گفت که به طور معمول یک خانواده
به صورت روزانه  ۵۰۰گرام آرد در روز و  ۱۸۲کیلو در سال مصرف می کنند .به این
به معنای آن است که یک خانواده متوسط کشاورز  ۱۷۵۲کیلو( و یا  ۳۹۰من) گندم
را در سال مصرف می کند .با این وجود ،دهقانان سهم گیر در مناطق دشتی به طور
معمول تنها یک چهارم محصول نهایی را گرفته می توانند که معادل برداشت دستکم
از  ۱۲جریب زمین با حاصل  ۱۲۰من در هر جریب می باشد .این رقم شامل ضایعات
پس از برداشت(ده درصد) ،هزینه های آسیاب(ده درصد) و یا پول مال(پنج درصد) و
طالبان( ۳۰۰روپیه در هر جریب) نمی شود.

دهقانان اجاره گیر که معموال تمام هزینه های کشت را به دوش داشته ویک
ششم و یا یک هفتم حصه محصول نهایی را به صاحب زمین می دهند ،بیشترین
خساره را متحمل شده اند .هر دو گروه با مشکالت روز افزونی رو به رو بوده ،و
از میزان مصرف گوشت و میوۀ شان کاسته شده است .بسیاری از آنها شکایت
می کنند که تنها قادر به خوردن نان و ماست اند .یکی از دهقانان سهم
38
گیر گفت که دختر شش ساله اش را به خاطر تنگدستی مالی عروس کرد.
خشم و نا رضایتی از وضعیت در میان گروه های مذکور کامال ملموس
است .بسیاری از این دهقانان قبال مناطق اطراف کانال هلمند را به دلیل
جنگ ،39کاهش 40و یا عدم دسترسی به زمین به خاطر ممنوعیت کشت
کوکنار ترک و به این ساحات صحرایی کوچیدند .اکنون اینجا هم باور دارند
که کشت کوکنار شان به نمایندگی از قدرت های غربی از بین برده می
شود .همان طوری که قبال ذکر شد ،شایعه ای سمپایی مزارع کوکناربه
طور متداوم وجود داشته و نظر اغلب این است حکومت افغانستان بر اساس

روشن است که برای کارگران سهم گیر()sharecropper
که از محصول نهایی کوکنار یک پنجم و یک چهارم را می گیرند،
36
زندگی در مناطق دشتی شمال کانال بغرا تقریبا ناممکن شده است.
حتا بهبود در میزان برداشت گندم نیز فرق چندانی در زندگی شان نیاورده است.

37

" 34امسال دخترم را در بدل دریافت  ۱میلیون روپیه عروس کردم اما تا هنوز ولوار(پول عروس) را دریافت
نکرده ام .هیچ کسی در این منطقه از حکومت راضی نیست و همه پول ناشی از کشت کوکنار را از دست
دادند ".دشت آب پاشک  ۱۰ ،#۱۴جریب ۳ ،سال ،مالک و کشتگر ،باباجی ،علیزی؛
 35شاخص ( ) NDVIیکی از ابراز های اندازه گیری سالمت زمین ناشی از میزان کلروفیل است .این شاخص
اندازه گیری بر اساس مقایس تفاوت وضوح میان رنگ های سرخ و مادون سرخ باندهای الکترومقناطیسی
به وجود آمده است .مقادیر  NDVIاز مثبت  ۱.۰الی منفی  ۱.۰می باشد" .مناطق سنگالخی ،ریگی و یا
برفی به طور معمول مقادیر پایین را از خود انعکاس می دهند(مث ً
ال  ۰.۱و یا کمتر) .نموی پراگنده نباتاتی
چون بوته ها و زمین های سبزه دار به نتیجه معتدل تر از لحاظ مقادیر ( NDVIتقریبا  ۰.۲تا  )۰.۵منتهی
می شود .مقادیر باالی  ۰.۶(NDVIالی  )۰.۹رابطۀبا نموی انبوه نباتی که در جنگل های معتدل و گرمسیر
و یا محصوالت در اوج رشد یافت می شود ،دارد(".برای معلومات بیشتر مراجعه شود به:

38

39

http://phenology.cr.usgs.gov/ndvi_foundation.php
" 36برخی مردم به طرف منطقه وطن خواهند رفت ،چون اینجا دیگر کسی از کشت کوکنار سودی حاصل
نمی برد .در تابستان دو باره به قریه ام برخواهم گشت ".دشت آب پاشک  ،#۱۰هشت جریب ،اجاره گیر،
امسال(سپتامبر  ،)۲۰۱۴وطن ،الکوزی.

40
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با این که گزارش های تایید نشده یی وجود دارد که دهقانان سهم گیر زمین های بیشتری برای کار نسبت
به سال گذشته به دست آورده اند (اکنون زمین های زراعتی با این که مردم زیادتری این منطقه را ترک گفته
اند ،زمین های بیشتری در نبود کشت کوکنار ،برای تامین نیاز های اساسی خانواده ها نیاز است ،و به طور
اوسط یک خانواده معمولی زمین های بیشتری برای کشت گندم اختصاص داده می تواند ،به خصوص که
برای کشت گندم ،در مقایسه با کوکنار ،نیازی به کارگر زیادی نیست) ،اما تنها سه تن از  ۱۲تن از دهقانان
سهم گیر که برای این تحقیق در این دور کار ساحوی مصاحبه شدند ،گفتند که باالتر از  ۱۲.۴جریب زمین
برای کشت به دست آورده توانستند.
این مصاحبه شونده در خزان  ۲۰۱۴میالدی به اشنه جامه آمد .او از قوم نورزی و سابق در منطقه لوی
منده زنده می کرد .او به عنوان دهقان سهم گیر باالی ۱۲جریب زمین در منطقه دشتی کار کرده ۵۰ ،فیصد
محصول نهایی ،نصف هزینه های استخدام کارگر روی زمین( ۴۱هزار روپیه) ،کود کیمیاوی( ۷،۴۰۰روپیه)،
دیزل ( ۵۰۵۰روپیه) ،علف کش( ۱،۶۵۰روپیه) و کرایه تراکتور( ۲،۵۰۰روپیه) را به عهده داشت .این کشاورز
در  ۲۰۱۵/۲۰۱۴میالدی چهار جریب زمین را کوکنار وهشت جریب را گندم کاشت .برداشت نهایی کوکنار
چهار من که از آن جمله  ۲من مال او شده و هر من را به قیمت  ۸۲،۰۰۰فروخت .دهقان مذکور با خانواده
یازده نفره که تنها  ۲نفر شان باالی زمین کار می کنند ،گندم الزم برای تامین خانوادۀ خود به دست نیاورده
و بعد از پرداخت هزینه های تولید تریاک( ۱۰۲،۶۰۰روپیه) ،تنها  ۱۵.۳روپیه برای هر عضوی از خانواده در
یک روز پول نقد در اختیار داشت(شنه جامه .)#۹
یکی از دهقانانی که مصاحبه شد ،از تارک ناوه به خاطر جنگ ها در خزان  ۲۰۱۴به اینجا آمد .او ده جریب
زمین را بر اساس قردادی به دست آورد که بر مبنای آن اجاره کننده تمام هزینه های تولید را در بدل دادن
یک ششم محصول نهایی به صاحب زمین می پردازد .او از معدود مصاحبه شوندگانی که تمام  ۱۰جریب
زمین خود را به کشت کوکنار اختصاص داده ،بود .این دهقان تنها َ ۴من تریاک از محصول کوکنار به دست
آورد(شنه جامه .)#۸
دشت آب پاشک #۸؛ دشت آب پاشک #۱۰؛ شنه جامه .#۱۱
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شکل  :۵توسعه زمین های زراعتی در جنوب غرب افغانستان ۲۰۰۳ ،الی .۲۰۱۳
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منافع غربی ها اجازه تخریب مزارع شان را می دهد .41چنان که یکی از
دهقانان گفت“ :حکومت فرمان کافرها را قبول می کند .حکومت تمام
42
اوامر کافرها را می پذیرد{.حکومت} کشور را به کافرها فروخته است”.
43
نظر دیگران در این ارتباط به مراتب تندتر و توهین آمیز تر بود.
کسانی که صاحب زمین و امکانات در این مناطق دشتی سابق نیستند،
چانس کمتری برای ترک منطقه دارند .44سوال این است که آنها کجا رفته
می توانند؟ گزارش هایی در مورد میزان پایین برداشت محصوالت در دیگر
بخش های جنوبی و شرقی افغانستان نیز وجود دارد .تالش ها برای بازگشت
به مناطق اطراف کانال ،مانند مارجه ،چنجیر و لویه باغ ،جهت کشت کوکنار
به دلیل برداشت پایین زیاد دلگرم کننده نیست .برعالوه ،گزارش هایی در
مورد حاصل ندهی کشت کوکنار در مناطق دشتی دیگری چون بکوا که
دهقانان سهم گیر در سال  ۲۰۱۳میالدی به آنجا کوچیدند ،وجود دارد.
اما به باور این دهقانان میزان برداشت در این منطقه همانند شمال کانال
بغرا زیاد بد نیست .برخی از دهقانان سهم گیر در  ۱۲ماه گذشته شمال
46
بغرا را ترک گفته و درمناطق اطراف کانال ،مانند مالگیر ،45شین کلی
 ،لوی باغ 47و مارجه 48و زرغون کلی ، 49جا به جا شده اند .برخی دیگر
نیز به خاطر حاصل ندهی کشت های شان ،به دنبال زمین دیگر بوده،
50
و به قریایه هایکه در آن وابستگان شان زندگی می کنند ،بازگشته اند.
این دهقانان می دانند که چشم انداز زندگی در مناطق اطراف کانال چندان
خوب نیست و به خصوص با بازگشت خانواده های بیشتر به این منطقه از
ساحات دشتی ،وضعیت زندگی دشوار تر شده و ارزش زمین به مراتب نسبت
به گذشته باالتر خواهد رفت؛ یعنی به صورت بالقوه قیمت کرایه باال رفته و
فرصت های کار برای کشاورزان کم زمین و بی زمین محدودتر خواهد شد.51
41

42
43

44

45
46
47
48
49
50
51
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"من مادر این حکومت را بگایم .هیچ به حکومت نمی ماند ،همه نوکر امریکایی ها هستند .این حکومت
زندگی را سر ما سخت و دشوار ساخته است ".دشت آب پاشک  ۱۰ ،#۵جریب زمین ،مالک و کشتگر،
هشت سال" ،از قسمت پایین" ،بارکزی؛ "او فقط به نام والی است .تمام تصمیم ها را خارجی ها می گیرند؛
او هیچ صالحیت ندارد ".شنه جامه  ،#۲هفت جریب ،سهم گیر(یک هفتم محصول) ۳ ،سال ،گروه ،۶
نادعلی ،نورزی.
شنه جامه  ۱۵ ،#۵جریب ،سهم گیر(یک چهارم محصول) ۴ ،سال ،چنجیر ،نورزی.
"من مادر این حکومت را بگایم .هیچ به حکومت نمی ماند ،همه نوکر امریکایی ها هستند .این حکومت
زندگی را سر ما سخت و دشوار ساخته است ".دشت آب پاشک  ۱۰ ،#۵جریب زمین ،مالک و کشتگر ،هشت
سال" ،از قسمت پایین" ،بارکزی؛ "بسیاری از دهقانان سهم گیر امسال تمام چیز خود را از دست دادند .من
مادر این حکومت را بگایم .علت فقر ما این حکومت است!" دشت آب پاشک  ۱۴ ،#۱۱جریب زمین ،سهم
گیر(یک چهارم محصول) ، ،امسال،اسپین مجید ،بارکزی؛ " من اول زن والی و بعد این ولسوال را بگایم".
دشت آب پاشک  ۱۵ ،#۱۳جریب زمین ،مالک و کشتگر ،هفت سال ،سنگین ،اسحاق زی؛ " علت فقر ما
این حکومت و والی دیوس اش است .برای ما مشکل جور کردند .شنه جامه  ۱۰ ،#۸جریب ،کرایه ده(یک
ششم محصول) ،امسال ،تارک ناوه ،اسحاق زی.
"بسیاری از کسانی زمین ندارند ،این منطقه را ترک خواهند گفت ".دشت آب پاشک  ۷ ،#۴جریب زمین،
مالک و کشتگر ،ده سال ،وطن(قسمت نزدیک به کانال آب) بارکزی؛ "اگر وضعیت به همین شکل ادامه
یابد ،کسی در این منطقه دشتی باقی نمی ماند .بدون کوکنار هیچ فرصتی برای زندگی کردن وجود ندارد".
شنه جامه  ۵ ،#۶جریب ،کرایه ده(َ ۷۰۰من گندم) ۴ ،سال ،نادعلی ،نور زی.
مالگیر  ۱۸ ،#۹جریب زمین ،سهم گیر(یک سوم محصول) ،یکسال،دشت آب پاشک ،بارکزی.
شین کلی  ۱۰ ،#۱جریب زمین ،سهم گیر(یک پنجم محصول) ،امسال ،منطقۀ سیستانی ،بارکزی؛ شین
کلی  ۱۲ ،#۶جریب زمین ،سهم گیر(یک پنجم محصول) ،امسال ،شنه جامه ،سردارزی؛
لویه باغ  ۱۸ ،#۱۱جریب زمین ،سهم گیر(یک چهارم محصول) ،امسال ،دشت شین کلی ،اسحاق زی؛
مارجه  ۱۲ ،#۲A۱۲جریب زمین ،سهم گیر(یک چهارم محصول) ،امسال ،دشت سیستانی ،علیزی؛ مارجه
 ۱۵ ،#۲A۱۴جریب زمین ،سهم گیر(یک چهارم محصول) ،امسال ،دشت(نام مشابه) ،علیزی؛ زرغون کلی
 ۱۵ ،#۱۳جریب زمین ،سهم گیر(یک چهارم محصول) ،امسال ،شنه جامه ،بارکزی؛
زرغون کلی  ۱۰ ،#۱۱جریب زمین ،کرایه ده(صد َمن گندم از هر جریب در هر سال) ،یکسال ،متاقه ،کاکر؛
"اگر زمینی پیدا کنم ،به گروه  ۶بازهم خواهم گشت ".اشنه جامه  ۷ ،#۲جریب زمین ،سهم گیر(یک هفتم
محصول) ،سه سال ،گروه  ۶نادعلی ،نورزی؛ "بعضی از مردم باید به وطن بروند ،هیچ فایده ییاز کوکنار
در اینجا نیست ".دشت آب پاشک  ،#۱۰هشت جریب ،اجاره گیر ،امسال(سپتامبر  ،) ۲۰۱۴وطن ،الکوزی.
"قصد دارم که این منطقه را ترک بگویم .در جستجوی زمین دیگر هستم .در تابستان ،پشت کار روزمرد
و زمین قسمت پایین خواهم بود ".اشنه جامه  ۸ ،#۴جریب زمین ،کرایه ده(یک ششم محصول) ،دو سال،
نادعلی ،اسحاق زی؛ "امسال چندان حاصلی نگرفتم .نمی دانم که از اینجا بروم یا در این جا بمانم .نمی

در میان دهقانان ساحات دشتی این تصور وجود دارد که اگر آنها در مناطق
اطراف کانال هلمند زمین و سرپناهی پیدا کرده نتوانند ،در آن صورت باید
افغانستان را به تمامی ترک بگویند.52
در حالی که بسیاری ازافراد و نهاد های فعال در بخش کنترول مواد مخدر از
کاهش تولید تریاک در هلمند در سال جاری شاید شدیدا استقبال کنند(شاید
امسال نقطه عطف از لحاظ کاهش کشت کوکنار در مناطق دشتی در جنوب
غرب افغانستان باشد؛ جایی که در پنج سال گذشته به مرکز اصلی کشت
کوکنار تبدیل شده بود) ،ولی در عین حال نباید پیامد های ناکامی کشت
کوکنار برای ساکنان مناطق مرکزی هلمند را نادیده گرفت .چه بخواهیم یا
نخواهیم ،در جریان دهۀ گذشته مناطق دشتی شمال کانال بغرا و شاهراه
 ۱در هلمند ،همچنان ولسوالی های بکوا و گلستان در والیت فراه ،خاشرود
در نیمروز ،و میوند و ژری در قندهار را می توان به عنوان دریچۀ اطمینان
در هنگامۀ رشد جمعیت روستایی و زمین های محدود تحت آبیاری ارزیابی
کرد .در نتیجه افزایش جنگ و خشونت ،و بعدا ممنوعیت کشت کوکنار در
سرتاسر ساحات تحت پوشش “برنامه زون غذایی” و مناطق دیگری که
در آن دولت حضور داشت ،اسکان مردم در مناطق مذکور افزایش یافت.53
در غیاب کشت کوکنار ،زندگی کشاروزان ساکن مناطق دشتی سابق روز
تا روز وخیم تر شده ،و در نتیجه آنها به سوی مناطقی مهاجرت خواهند
کرد که در آن زمین های تحت آبیاری وجود داشته ،زیر کنترول دولت
قرار دارند ،و البته ،امکانات و تسهیالتی برای جذب آنها وجود ندارد.54
در جنوب شرق افغانستان به تنهایی در  ۳۰۰هزار هکتار زمین های سابق
دشتی خانواده ها بین سال های  2003الی  ۲۰1۳میالدی اسکان گزیدند.
در این منطقه با توجه شرایط اقلیمی دشوار آن ،به طور بالقوه بیشتر گرایش
به تولید تریاک بوده ،و در عین حال این دهقانان و خانواده های شان برای
تامین اقتصادی خود به شیوه های رایج معیشتی مانند مهاجرت به شهرها،
کشور های همسایه و حتا ممالک دورتر نیز متوسل شده اند.

“من از این منطقه [ دشتی] دو باره به مناطق
پایینی [هلمند] می روم .دهقانان سهمگیر
دیگر نیز از این جا خواهند رفت .اگر میزان
برداشت به همین شکل باقی بماند ،بهتر است
که از این کشور برویم”.
دانم که کجا بروم .اگر زمین در قسمت های پایین پیدا کنم دیگر به دشت نخواهم آمد ".اشنه جامه ۱۰ ،#۸
جریب زمین ،کرایه ده(یک ششم محصول) ،امسال ،تارک ناوه ،اسحاق زی.
 " 52دو باره از اینجا به قسمت پایین برخواهم گشت .سایر دهقانان اجاره گیر نیز چنین می کنند .اگر هر سال
وضعیت کشت و برداشت همین باشد ،باید از این کشور برویم ".دشت آب پاشک  ۱۵ ،#۲جریب زمین ،سهم
گیر(یک پنجم محصول) ۵ ،سال ،نادعلی ،اسحاق زی.
 53مثال ،تحقیقات ساحوی در منطقۀ بکوا نشان داد که تعدادی از مسکن گزینان( )settlersجدید در سال
های  ۲۰۰۶و  ۲۰۰۷میالدی پس از ممنوعیت کوکنار در مناطق اطراف مرکز والیت فراه به این ساحۀ
دشتی آمدند .در این ارتباط به این پژوهش دیوید مانسفیلد مراجعه شود" :آمادۀ یک انفجار؟ بررسی نقش
عامل "تاثیر بالونی" در توسعۀ کشت کوکنار در مناطق دشتی سرحدی افغانستان"(این مقاله که در چارچوب
پروژه لینکش( ،)LINKSCHتمویل شده از سوی کمیسون اروپا ،در  ۲۰۱۵میالدی به رشته تحریر در
آمد ،انتشار نیافته است).
 54این محاسبه بر اساس میزان تراکم جمیعتی که در کارساحوی قبلی در بکوا( ۰.۵۱)۱۷۰ Nنفر در جریب
زمین و شمال کانال بغرا ( ۰.۹)۶۰۲ Nنفر در هر جریب تعیین شده بود ،استوار است .ماخذ قبلی.
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5 .5نتیجه گیری
به صورت کلی وضعیت امنیتی در مناطق مرکزی هلمند به طور نسبی ثبات
دارد؛ به خصوص اگر وسعت جنگ را در این مناطق در سال های  ۲۰۰۸الی
 ۲۰۱۱میالدی در نظر بگیریم .حتا وضعیت اقتصادی این مناطق تغییر چندانی
نیافته است (البته به هیچ وجه همانند دوران اعزام نیروهای اضافی خارجی
نیست) ،و آن طوری که برخی پیش بینی می کردند ،به صورت کامل سقوط
نکرده است .به هر حال ،اقتصاد محلی نفع زیادی برای کسانی که در مناطق
نزدیک به مرکز هلمند زندگی کرده ،و همچنان برای زمین داران بزرگتری که
به فرصت های اقتصادی غیر زراعتی دسترسی دارند ،در بر دارد .به صورت
عمومی ،تهدید بازگشت وسیع کشت کوکناردر سال  ۲۰۱۵میالدی ،با توجه به
تالش های بازیگران محلی و والیتی ،فرصت های موجود اقتصادی ،و برداشت
پایین تریاک برای چند سال متوالی ،به واقعیت نپیوست.
در عوض ،مشکالت اصلی نه در مناطق مرکزی هلمند که بیشتر در مناطق
دشتی سابق شمال کانال بغرا نهفته است .در واقع ،در اثر یک رشته رویدادها،
به خصوص بعد از سال  ۲۰۰۸میالدی با توجه به تولید گسترده تریاک،
تحوالت چشمگیری در این منطقه در جریان یک دهه گذشته اتفاق افتاده
است .در این منطقه سابق صحرایی ،پنج سال حاصل ندهی مزارع کوکنار
تاثیرات چشمگیری باالی مردم محلی که وابستگی زیادی به تولید تریاک
در فقدان فرصت های اقتصادی دارند ،داشته است.
یکبار دیگر دهقانان بی زمین و کم زمین راه دیار دیگر در پیش گرفته اند.
این فشار برای رفتن و جستن شدید بوده و بسیاری از دهقانان بی زمین
در مناطق دشتی تمام فصل تابستان را به دنبال زمینی برای کشت وکار
و کاشانه یی برای زندگی در فصل کشت  ۲۰۱۵/۲۰۱۶میالدی در مناطق
اطراف کانال هلمند بر آمده اند .اما در غیاب کشت کوکنار ،نه زمین کافی
برای کشت و نه بازار کاری و تقاضایی برای دهقان مزدور کار و جذب این
جمعیت مهاجر است.
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به همین خاطر جای تعجب نیست که تنها امید دهقانان بی زمین خراب
شدن وضعیت امنیتی در مناطق مرکزی هلمند است تا کشت کوکنار در
جریان فصل کشت  ۲۰۱۵/۲۰۱۶میالدی افزایش یابد .اما با توجه به آفات
کشت کوکنار و حاصل دهی پایین این محصول در مناطق مرکزی هلمند در
 ۲۰۱۵میالدی ،و همچنان احتمال تخریب مزارع از سوی نیروهای حکومتی،
زیاد روشن نیست که آیا زمین داران خطر کشت کوکنار و استخدام دهقانان
اجاره گیر و سهم گیر را به دوش می گیرند و یا خیر .البته ،گزینه هایی در
برابر زمینداران قرار دارد .مثال ،در کنار کشت مشروع ،بخشی از زمین خود را
به کشت غیر قانونی چون کوکنار نیز اختصاص داده تا در کنار غذای کافی
برای خانواده به لحاظ مالی نیز به قدری تامین شوند .و یا زمین خود را در
بدل سهمی از تریاک در اختیار دهقانان مهاجر از شمال کانال بغرا قرار دهند
که البته این را نمی شود با اطمینان پیش بینی کرد.
تنها آنانی که صاحب بیشتر از  ۲۰جریب زمین ،درآمد غیر زراعتی ،و یا نفوذ
باالی مقامات امنیتی به منظور محافظت از مزارع کوکنار شان اند ،خطر
کشت کوکنار را به عهده گرفته می توانند .بدون موجودیت چنین زمیندارانی
که قادر به تغییر مناسبات و واقعیت های سیاسی بوده و رابطه نیروهای
امنیتی محلی در قالب پولیس محلی با مقامات والیتی (لشکرگاه) و مرکز
(کابل) را به نفع خود تغییر بدهند ،به نظر نمی آید که مناطق اطراف کانال
هلمند فرصت های زیادی را در اختیار دهقانان مناطق دشتی که به طور
ناامیدانه به دنبال زمین برای کشت و کار اند ،قرار داده بتوانند.
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درباره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

مترجم :خالد خسرو

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ،موسسه مستقل پژوهشی مستقر در شهر کابل است که هدف آن انجام و عرضه پژوهش با کیفیت مرتبط به پالیسی و طرزالعمل و انتشار نتایج حاصله
از آنها جهت آگهی دهی و تاثیر گذاری روی پالیسی ها و فعالیت های گوناگون؛ و تقویت فرهنگ پژوهش و مطالعه میباشد .این اداره سعی مینماید تا با دخیل ساختن پالیسی سازان،
جامعه مدنی ،محققین و دانش آموزان زمینه های استفاده از تحقیقات و کتابخانه این اداره را جهت تقویت ظرفیت پژوهشی آنان ،و ایجاد فرصت ها برای بازتاب اندیشه ها ،مناظره ها
و مباحث علمی در کشور فراهم سازد.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال  2002با همکاری موسسات امدادی فعال در افغانستان بوجود امد که نماینده های آن متشکل از هیآت مدیره ،تمویل کنندگان ،ملل متحد و
دیگر دفاتر و موسسات غیر دولتی می باشد .ودجه اصلی این واحد از سوی سفارت فنلند ،سویدن و سویس پشتیبانی مالی میشود.
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