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کبله ،په مرستو کې کموالی ښايي د خلکو اقتصادي فرصتونه اغېزمن کړي .دغه اټکل دا وېره ښودله چې د امنیت
لېوالتیا ښکارندويي کوله.

خو دا چې نړیوال ځواکونه وتلي ،د هلمند د خلکو حالت اوس څنګه دی؟ د نړیوالو پوځیانو وتلو ،په حقیقت کې
د مرکزي هلمند د ګڼو او بېال بېلو قومونو او کورنیو پر ژوند څه ډول اغېز لرلی ،او په بدل کې ،دغې چارې افغان
حکومت د خلکو په ذهنونو کې څنګه انځور کړی او د دوی پر اقتصادي حالت یې څه اغېز لرلی؟ په دې برخه کې
یوه د پام وړ موضوع د افغان امنیتي ځواکونو د قدرت اندازه ده او دا چې دغه قدرت د کوکنارو پر کر څه ډول اغېز

درلودلی ،د کوکنارو فصل هغه څه دي چې په تېرو څو لسیزو کې یې د هلمند په اقتصاد کې مهم رول لوبولی ،ان
د ایساف ځواکونو په حضور کې هم ،او اټکل دی چې د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د کوکنارو اهمیت ال زیات
شي .په دغه لیکنه 1کې دې ته کتنه شوې چې د ایساف او افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو له پای ته رسېدو

د لیکوال په اړه

وروسته به د افغانانو له خوا د امنیت ټینګولو مسوولیت په غاړه اخیستل د مرکزي هلمند په مختلفو سیمو څه ډول

ډېوېډ منسفیلد یو خپلواکه سالکار دی چې

لسو مرکزونو کې ترسره شوې دي .په مرکو کې له نورو هر اړخیزو او هغو سیمه ییزو څېړنو هم ګټه اخیستل شوې

پرله پسې په پرله پسې توگه یې تر  ۱۹فصلونو

پورې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د

اغېز ولري .لیکنه د  ۱۴۰تفصیلي مرکو پر اساس چمتو شوې ده .دغه مرکې د  ۲۰۱۵کال د مې میاشت کې د څېړنې په
چې د  ۲۰۰۸کال د مې میاشت کې په همدغو سیمو کې ترسره شوي دي.
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اپینو او کوکنارو پر رول ساحوي کارونه او
څېړنې ترسره کړې دي.

دا سند د اروپايي ټولنې په مالي مالتړ جوړ
شوی دی .د دغه سند محتویات یوازې د
 AREUمسولیت دی او په هېڅ حالت کې د
اروپايي ټولنې د دریځ استازیتوب نه شي
کولی.

 1د پایښت لرونکې پراختیا او څېړنې له ادارې (او ایس ډي ار) څخه په مننې چې په هلمند والیت کې یې فعالیت کړی او هم له السیز شرکت څخه
مننه چې د لرې واټن انځورونو او شننو ته یې زموږ السرسی اسانه کړ.
 2په دغه ساحوي کار او څېړنه کې  ۳،۳۲۰مرکې شاملې دي چې د اوو پرله پسې کلونو په اوږدو کې او په هرو شپږو میاشتو کې ترسره شوې دي.
دغې څېړنې د  ۲۰۱۱کال مې میاشت کې د څېړنې  ۲۸بېال بېلې ساحې تر پوښښ الندې راوستې چې د بوغره کانال شمال لور پخوانۍ دښتې
اووه سیمې هم په کې شاملې دي .د څېړنې لومړی پړاو د  ۲۰۰۷کال په نومبر/دسمبر میاشتو کې ترسره شو خو یوازې اووه ساحې په کې شاملې
وې ،دوهم پړاو د  ۲۰۰۸کال نومبر/دسمبر میاشتوو کې وو چې لس سیمې یې وپوښلې ،دریم پړاو د  ۲۰۰۹کال نومبر/دسمبر میاشت کې چې
 ۱۱ساحې یې تر پوښښ الندې راوستې ،څلورم پړاو د  ۲۰۱۰کال په اپریل/مې میاشتو کې چې  ۱۱سیمې یې پوښلې او پنځم پړاو د  ۲۰۱۰کال په
نومبر/دسمبر میاشتو کې چې  ۲۳ساحې یې وپوښلې .د  ۲۰۱۱کال په اپریل/مې میاشتو کې له شپږم پړاو راهیسې او د  ۲۰۱۳کال تر نومبره،
 ۲۸ساحې وپوښل شوې .اووم پړاو د  ۲۰۱۱کال په نومبر/دسمبر میاشتو کې و ،اتم پړاو د  ۲۰۱۲کال په اپریل/مې میاشتو کې ،نهم پړاو د ۲۰۱۲
کال په نومبر/دسمبر میاشتو کې ،لسم پړاو د  ۲۰۱۳کال په اپریل/مې میاشتو کې او یوولسم پړاو د  ۲۰۱۳کال په نومبر میاشت کې ترسره شو.

د افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد
په مرکزي هلمند کې ،لکه د افغانستان د نورو کلیوالو سیمو په څېر ،اوبو او

څا ګانو له الرې السته راوړي .په پخوانۍ دښته کې هغه قومي ډلې پیاوړې دي

شي .دا سیستم د هلمند والیت د خلکو د مېشتېدو ،جغرافیوي او سیاسي

الکوزي او علیزي چې ډېرو ته یې ځمکې د ډالۍ په توګه ورکړل شوې او یا یې

ځمکو ته د کورنیو او قومونو د السرسي له سیستمه ډېر معلومات الس ته راتلی
دریځونو او د کورنیو د معیشت د الرو چارو (په ځانګړې ډول کروندو) په اړه

ډېر څه په ډاګه کوي .دې سره په تړاو ،مرکزي هلمند کې د وګړو درې عمده ډلې

موجودې دي.

لومړی د هلمند سیند تر څنګ پرتې ټولنې دي .دغه سیند له شماله د سوېل

په لور د ګریشک ښار ته ،بیا د والیت مرکز لښکرګاه ته اوپه پای کې نور هم
د سوېل په لور ناوه بارکزیي ته رسېږي .دا د مرکزي هلمند اصلي اوسېدونکي

دي چې د بارکزیو قوم په کې تر نورو ځواکمن دی .دوهم ،هغه ټولنې دي چې په
 ۱۹۵۰او  ۱۹۶۰لسیزو کې د افغان حکومت د سترو اوبو رسولو پروژو په مرسته

مېشتې شوې دي .دغه ټولنې چې د ناد علي او مارجه په پخوانیو دښتو کې پرتې

دي ،مختلفې قومي ډلې لري چې ډېری یې له نوروسیمو راغلي او" ناقلین"
بلل کېږي .دغه ناقلین تر ډېره د افغانستان د ختیځو او شمالي سیمو پښتانه،

کوچیان او د شمالي هلمند بې ځمکې خلک دي .دریم ،هغه نوي مېشت شوي
خلک دي چې په تېره لسیزه کې یې د بوغره کانال د شمال لوري دښتې نیولې دي.

دغه ټولنې د څښاک ،فصلونو او څارویو لپاره د اړتیا وړ اوبه د ژورو یا کوچنیو

چې ځانونه د سیمې اصلي اوسېدونکي بولي ،بارکزي ،اسحاقزي ،نورزي،
خپله له پخوانیو جهادي قومندانانو پېرلې دي .په پیل کې یې یوازې یو څو

ځانګړې ټولنې درلودې چې په وشیر کې د وچکالۍ له وېرې تښتېدلې وې .په
دغه ډله کې څه له پاسه  ۱۶۰زره خلک وو او هغو سیمو کې مېشت دي چې په
قانوني ډول"د حکومت ځمکې" 3بلل کېږي.

دغه لیکنه په څلورو نورو برخو وېشل شوې ده :لومړۍ درې برخې یې په دې بحث
کوي چې د ایساف ځواکونو له وتلو وروسته په مرکزي هلمند کې د مختلفو
ټولنو د ژوند وضعیت څنګه دی .وروستۍ برخه پایله ده چې د ښيي د مرکزي

هلمند په غوره خړوبو سیمو کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته څومره
محدود بدلونونه راغلي دي .د لیکنې دغه برخه استدالل کوي چې اوسمهال
اصلي ننګونه او ستونزه د بوغره کانال شمال لور د پخوانۍ دښتې په سیمو کې

ده چې په کې د کوکنارو پرله پسې پنځم ناکامه فصل پر کلیوالو خلکو د پام وړ

اغېز کړی او د کډوالۍ المل شوی چې ښايي د مرکزي هلمند پاتې برخې او نورې

سیمې بې ثباته کړي.

لومړی انځور :د هلمند په بوالن کې له فصل/سیزن وتلې سابه چې (تر پالستیک الندې) کرل شوي.

 3دغه اټکل په هر جریب کرنیزه ځمکې کې د  ۰،۹کسانو د منځنۍ کچې وګړو پر اساس السته
راغلی .ډېوېډ منسفیلد( ،دوی له بدو ،بدتر کړ :په جنګ ځپلو سیمو کې د کوکنارو د کښت
زیاتوالی)( .کابل.)۲۰۱۴ ،AREU:
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2 .2له ستونزو سربېره د هدف تعقیبول:
د والیت مرکز ته نږدې سیمو کې د ژوند حالت
د  ۲۰۱۵کال تر دوبي د مرکزي هلمند په عمده خړوبو سیمو کې د اورپکو
فعالیتونو ډېر محدود پرمختګ لرلی دی .دلته ،بزګر نه غواړي  ۲۰۱۰کال څخه
مخکې حالت ته ور وګرځي چې په کې د افغان امنیتي ځواکونو ،ایساف او
اورپکو تر منځ جګړې کېدې او حکومتي خدمتونه محدود وو .اوسمهال ډېری
ځمکوال د خپل ژوند له حالته نسبتا قانع او خوښ ښکاري او د حکومت او
اربکیانو واک مني ان که دا چاره ځینې وخت د اپینو پر تولید د بندیز په معنا هم
وي .خو د هغو حالت مختلف دی چې د کانال تر پوښښ الندې ځمکې په شراکت
کري یا یې ځمکې په اجاره اخیستې دي .د دوی ژوند اسانه نه دی او پر اپینو له
بندیر وروسته یې په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
دا به واقعا ناسمه وي چې و انګېرل شي په مرکزي هلمند کې د کانال تر پوښښ
الندې د ټولو سیمو حالت یو ډول دی .په حقیقت کې ،امنیتي او اقتصادي حالت
پېچلی دی او ځايي وضعیت پرې اغېز لري .په عمومي ډول ،امنیتي وضع،
اقتصادي فرصتونو ،قومي جوړښتونو ،د ځايي مشرانو واک اوپه دې پورې اړه
لري چې سیمه د والیت مرکز لښکر ګاه ته څومره نږدې پرته ده .د بوالن او قلعه
بست په څېر سیمو کې چې لښکرګاه ته نږدې موقعیت لري ،د حکومت او افغان
امنیتي ځواکونو واک ټینګ دی .افغان حکومت په ټیټو پرتو درو کې په تاریخي
ډول خلک تر کنترول الندې ساتلي دي .دا هغه سیمې دي چې ټولنې او حکومت
په کې د یو ډول ټولنیز تړون اوږده مخینه لري .د دغه تړون پر اساس ،د روغتیا او
تعلیم په څېر خدمتونو ته د خلکو غوره السرسی ډاډمنېږي او تر څنګ یې د کار
روزګار زمینه هم برابرېږي.
بله مهمه چاره دا ده چې په دغو سیمو کې اقتصادي حالت هم نسبتا ثابت پاتې
شوی دی .که څه هم د کارګر ورځنی معاش او نور فرصتونه د پخوا په پرتله په
کمېدو دي خو د والیت د مرکز شاوخوا بزګر وايي دوی د ایساف ځواکونو له وتلو
سربېره د خپل ژوند سطحه او کیفیت ثابت ساتلی دی .ډېری یې په بریالیتوب
سره له کرنیزو او غیر کرنیزو عایداتو څخه ګټه پورته کوي .د مثال په توګه په

قلعه بست کې ،بزګر عموما د ژمي فصل چې تر ډېره غنم یا نور مختلف او لوړ
ارزښت لرونکي فصلونه 4لکه میوې له څارویو (او د هغوی له تولیداتو) 5سره
يوځای کوي .د دې تر څنګ دوی له سوداګرۍ او د کار له نورو فرصتونو هم ګټه
اخلي .په بوالن کې ،چې د لښکرګاه لوېدیځ لور ته پروت دی ،پام پر دې راغونډ
وي چې څنګه د والیت په مرکز کې د پسرلي او دوبي د فصلونو پر مهال د سبو له
موجودې تقاضا او په ښار کې د کار روزګار له فرصتونو ګټه واخیستل شي .په
دې برخه کې ،د دوبي پر مهال د غنمو ،جوارو او میوو ځای تر ډېره یو شمېر سابه
نیسي .په ژمي کې ،تر ډېره بریده له فصله وتلي سابه کرل کېږي "تر پالستیک یا
پولي تونل الندې" .د ژمي او پسرلي پر مهال سابه عموما تر پولي تونل الندې
کرل کېږي او بزګر کولی شي چې د کر له دې الرې ډېر عاید السته راوړي (لومړی
انځور وګورئ) .د مثال په ډول ،په عادي حاالتو کې د بادرنګو د پسرلي حاصل
په یو جریب 6کې له  ۴۰زرو تر  ۶۰زرو افغانۍ ګټه لري خو په اوړي کې یې ګټه له
 ۲۵زرو تر  ۳۵زرو افغانیو پورې رسېږي.
په دواړو ،بوالن او قلعه بست کې ،بزګر نه یوازې د والیت د نورو سیمو په پرتله
زیات فزیکي او اقتصادي خوندیتوب لري بلکې حکومتي خدمتونو ته هم غوره
السرسي لري او له دغو خدمتونو اعظمي ګټه پورته کوي .په څېړنه کې د ګډون
کوونکو لوی شمېر راپور ورکړی چې ماشومان یې ښوونځي ته ځي ،روغتیايي
خدمتونو ته السرسی لري (دولتي او شخصي ،پاکستان کې هم) او د خپلو
کورنیو لپاره کافي اندازه خواړه لري 7.دا یوازینۍ سیمه ده چې بزګر په کې ال
هم د پراختیايي پروګرامونو لکه کرنیزې مرستې او کوچنیو بنسټیزو پروژو د
پلي کېدو راپور ورکوي .د دې تر څنګ ،په دغه سیمه کې د نورو سیمو په څېر
د حکومت په اړه هېڅ جدي شکایت نشته 8.تمه ده چې اقتصادي وضعیت به یې
ال ښه شي او دا ډاډ شته چې حکومت 9په چې امنیت یې ټینګ کړی ،بریالی شي.

 4په قلعه بوست کې له هغو  ۱۳کسانو چې مرکې ورسره شوې وې ،اوو یې د انګورو باغ درلود چې
دوه یې نوي جوړ شوي وو .د انګورو د باغونو عاید په هر جریب کې له  ۵۵زرو څخه تر  ۱۱۰زرو
پاکستانیو کلدارو پورې رسېده.
 5په مرکو کې یوه ګډون کونکي راپور ورکړ چې په لشکرګاه کې یې د مستو او شیدو د پېر له الرې
د کال تر اتو میاشتو هره ورځ  ۴۰۰افغانۍ السته راوړې دي (قلعه بوست اووم ،پنځه جریبه ،د
ځمکې څښتن ،بارکزی).
 6جریب د ځمکې د اندازه کولو مقیاس دی چې یو جریب له یو پر پنځه هکتارو سره برابر دی.
 7بوالن نهه ،پنځه جریبه ،د ځمکې څښتن ،بارکزی ،قلعه بوست پنځه ،اته جریبه ،د ځمکې څښتن،
اڅکزی ،قلعه بوست نهه ،اته جریبه ،د ځمکې څښتن ،اڅکزی ،قلعه بوست  ،۱۱درې جریبه ،د
ځمکې څښتن ،اڅکزی ،قلعه بوست  ،۱۲څلور جریبه ،د ځمکې څښتن ،اڅکزی ،قلعه بوست ،۱۳
شپږ جریبه ،د ځمکې څښتن ،اڅکزی
8

که څه هم ،د مرکزي هلمند د نورو سیمو په څېر ،د هغه مهال پر والي نعیم بلوڅ ال هم نیوکې
کېږي ،تر ډېره دغه نیوکې قومي عوامللري .د مثال په ډول( :والي مو خوښ نه دی خو نور
چارواکي ښه خلک دي ).بوالن نهه ،پنځه جریبه ،د ځمکې څښتن ،بارکزی( ،موږ له حکومت
سره والړ یو ،دا ښه حکومت دی .خو له حکومته دا غوښته لرو چې یو ښه والي راولېږي چې
د خلکو لپاره ښه کارونه وکړي ).بوالن  ،۱۱درې جریبه ،د ځمکې څښتن ،بارکزی( :والي ډېر
کمزوری سړی دی .دی د خلکو لپاره کار نه کوي ،یوازې د خپل جیب غم وړی دی) .بوالن ،۱۳
درې جریبه ،د ځمکې څښتن ،بارکزی.

( 9دلته د حکومت چلند ښه دی .خلک ترې خوشاله دي او زه هم خوشاله یم ).بوالن  ۱۰ ،۱۰جریبه ،د
ځمکې څښتن ،بارکزی( :،دلته طالبان نه شته .د دې سیمې ټول خلک د حکومت مالتړ کوي) .قلعه
بوست اووه ،پنځه جریبه ،د ځمکې څښتن ،بارکزی.

3

د افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد

3 .3ماتېدل نه بلکې چاودل :د کانال تر پوښښ
الندې سیمه کې له حاالتو سره ځان برابرول
په لرې پرتو سیمو کې حالت دومره مثبت نه دی لکه څومره چې په بوالن او قلعه
بست کې دی .له دغو سیمو ور اخوا چې د هلمند سیند یې خړوبوي او د والیت
مرکز ته نږدې پرتې دي ،او د لښکرګاه شمال لوېدیځ او د ګریشک سوېل لوېدیځ
لور د کانال په واسطه خړوبېدونکې سیمې ،امنیتي او اقتصادي حالت په پرتلیز
ډول ننګوونکی دی .دا هغه سیمې دي چې خلک په کې د افغان حکومت د ۱۹۵۰
او  ۱۹۶۰لسیزو د هلمند او ارغنداب درې پروژې په مټ مېشت شوي دي .د
پروژې په پیل کې په ناد علي او مارجه کې خورا ډېرې ځمکې ووېشل شوې چې
د خاورې کیفیت ته په پام سره یې اندازه په هر کور له  ۲۵تر  ۳۰جریبو وه 10.خو د
مېشتېدو له ګڼو نورو پړاوونو وروسته ،دغه ځمکې څو ځلې ووېشل شوې چې
له امله یې اوس د ډېرو کورنیو د ځمکو اندازه له لسو جریبو هم کمه ده او نادره ده
که د یوې کورنۍ ځمکې له  ۱۵جریبو زیاتې وي .کورنۍ عموما له لسو تر  ۱۲کسو
غړي لري او یوازې دوه یا درې کسه یې کار کوي ،خو د لوړ ارزښت فصلونو او د
ورځنۍ مزدورۍ فرصتونه خورا کم دي.
له هغه مهاله چې پر اپینو د بندیز لګولو هڅې د  ۲۰۰۸کال پای کې د والي ګالب
منګل په واکمنۍ کې پیل شوې ،ډېرو بزګرو د دغه فصل پر ځای د غنمو کروندې
او په پسرلي کې د پنبې ،هندواڼې او خټکیو کروندو ته مخه کړې ده .د دوبي په
میاشتو کې په زیاترو ځمکو کې ال هم تر ډېره د کم خطر او کم عاید فصلونه لکه
جوار ،مۍ او په ځینو سیمو کې پنبه او چارمغز کرل کېږي .دا هغه سیمې نه دي
چې د بوالن یا بست په څېر په کې د لوړ ارزښت کلني یا موسمي فصلونه کرل
شوي وي بلکې یوازې یو څو بزګر لري چې تقریبا د یو جریب ځمکې په اندازه
بادرنګ یا رومیان کري.
د مزدورۍ فرصتونه هم محدود دي او په وروستیو کلونو کې د پراختیايي
پانګونې د کمېدو له کبله دغه فرصتونه ال کم شوي دي .هغه کورنۍ یو څه ګوزاره
کولی شي چې له کروندو پرته د عاید نورې سرچینې لري لکه دوکان ،موتر،
ټرکټور یا یو څه سوداګري ،چې له الرې یې دوی  ۷،۰۰۰تر  ۱۶،۰۰۰پاکستاني
کلدارې السته راوړي .د عاید دغه سرچینې په دې معنا دي چې ځینې کورنۍ
کولی شي په اوونۍ کې دوه ځلې غوښه یا میوه وخوري ،شخصي روغتیايي
خدمتونو ته السرسی ولري ،ښايي ان په پاکستان کې ،یا داسې خواړه ولري چې
پر خپلو ځمکو له کروندو السته راغلي وي او که ځايي درملتون ته نه نو لږترلږه
حکومتي روغتون ته السرسی ولري.
او دا هغه سیمې دي چې د مرکزي حکومت او د حکومت د استازو ولسوال،
سیاسي-پوځي مشرانو تر منځ په کې د قدرت
افغان امنیتي ځواکونو او ځايي
ٍ
تله نازک انډول لري .دغه انډول د محلي پولیسو له جوړېدو وروسته ال نور بې
ثباته شوی دی .محلي پولیس یا اربکیان تر ډېره د ځايي مشرانو له الرې ګومارل
کېږي او له همدې امله دغو مشرانو په ځايي کچه ډېر مالتړ او قدرت السته
راوړی دی .په ځینو سیمو لکه مالګیر ،شین کلی او لوی باغ کې ،محلي پولیس
یوه اندازه درناوی لري ،دغلته دوی تر ډېره حکومت سره په همغږۍ فعالیت کوي
او ډېر احتیاط کوي چې خپل غوره دریځ ،ګټې او دندې له السه ور نه کړي.
په نورو سیمو کې محلي پولیسو ټینګ دریځ خپل کړی او د اداري فساد او
سرغړونو تورونه پرې لګول شوي دي .په مارجه کې د باز ګل او باباجي کې د
حمید ګل په څېر قومندانانو تر مشرۍ الندې ،محلي پولیس د مرکزي حکومت
له نیمګړتیاوو خبر دي ،او پوهېږي چې حکومت اړ دی د نظم ساتلو او د اورپکو
د بیا پرمختګ د مخنیوي په خاطر ځايي مشران خوشحاله وساتي .په دغو سیمو
 10غالم فاروق( ،د افغانستان په هلمند دره کې د مېشتېدو ټولنیزـاقتصادي اړخونه)( .بیروت :د
بیروت امریکايی پوهنتون ،څېړنه ،د  ۱۹۷۵کال جون میاشت).۷۱ ،
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کې د سیاسي واک پر سر د مرکزي او ځايي مشرانو او خلکو تر منځ جوړجاړی
ترسره کېږي ،په دې معناچی قدرت تحمیل شوی نه دی .محلي پولیس د خلکو
له اقتصادي اړتیاوو او له خپل نازک دریځه هم خبر دي .څرګنده ده چې له کلونو
کمزورو فصلونو او اقتصادي زیانونو وروسته ،د محلي پولیسو خپل خپلوان
هڅه کوي چې د کوکنارو بیا کر ته مخه کړي.
د مارجه او باباجي په څېر سیمو کې د ایساف 11ځواکونو له وتلو وروسته ،په
پراخه کچه کوکنار کرل شوي دي .د کوکنارو له بیا کر سره ،محلي پولیسو ته
او تریوه ځایه افغان ملي پولیسو ته هم پیسې ورکول کېږي .که څه هم د دغو
پیسو ورکړه په ظاهره سیستماتیکه بڼه لري ،او د راپورونو پر بنسټ د هر جریب
کوکنارو پر سر محلي پولیسو ته  ۱،۰۰۰کلدارې او ملي پولیسو ته  ۵۰۰کلدارې
ورکول کېږي ،د پیسو د اخیستلوپه بهیر کې تر ډېره جوړجاړی مهم وي ،لکه
څرنګه چې په شمال کې د بوغره تر څنګ طالبانو ته پیسې ورکول کېږي .بزګر
وايي محلي پولیس "د خپلو ځواکونو او کورنیو د مالي مالتړ په خاطر" پیسې
غواړي او دوی د فصل پر مهال له خپلو پوستو راوځي او پر کروندو له بزګرانو
پیسې غواړي .دا چې په حقیقت کې څومره پیسې اخیستل کېږي ،تر ډېره
نامعلومه ده ،خو کله چې په یوه سیمه کې د پیسو اندازه وټاکل شي ،نو ډېری
بزګر په هماغه اندازه پیسې ورکوي ،یا لږترلږه له نورو سره د خبرو پر مهال وايي
چې همدومره پیسې یې ورکړي.12
د دې ترڅنګ ،پیسې ضمانت نه لري .لکه څرنګه چې په مارجه (دوه اې)2A-
کې یو شمېر بزګران شکایت کوي" ،ما اربکي ته پیسې ورکړې خو سره له دې
هم حکومت زما فصل ویجاړ کړ" .دا د قدرت د نازکه انډول ښکارندويي کوي
او په دغه ډول سیمو کې ځايي قومندانان اړ دي دغه انډول ثابت وساتي ،او د
والیت او ولسوالیو په کچه د حکومتي چارواکو د غوښتنو تر څنګ د ځايي
خلکو اړتیاوې هم په نظر کې ونیسي .د قومندانانو لپاره د ځايي خلکو مالتړ
مهم دی خو ان په مارجه کې چې د باز ګل په څېر قومندان په کې په ظاهره ټینګ
واک لري ،داسې نه ښکاري چې ګنې دی د خلکو د خوشحالولو په خاطر د والیتي
چارواکو پر وړاندې مخامخ مقاومت وکړي او په بشپړ ډول د کوکنارو د له منځه
وړلو د کمپاین مخه ونیسي ،په ځانګړې ډول د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په (دوه
اې )2A-بالک کې .پر ځای یې ،د له منځه وړلو کار په داسې ډول تنظیم شوی
چې په یوه کلي کې لږترلږه وخت نیسي او د پاتې فصل د ویجاړولو لپاره بله ورځ
چارواکي هماغه سیمې ته بیا نه راګرځي ،او په دې ترتیب په ډرامه کې ښکېلې
ټولې غاړې داسې انځوروي چې ګنې د له منځه وړلو له کمپاین سره همکاري لري
او په ورته وخت کې د مقاومت د ګواښ مخه هم نیسي.

 11له هغو  ۱۴بزګرو څخه چې په مارجه دوه اې کې مرکې ورسره شوې وې ،نهو یې د  ۲۰۱۵/۲۰۱۴کال
فصل پر مهال کوکنار کرلي وو .مارجه دوه اې د مارجې ولسوالۍ مرکز تر څنګ موقعیت لري او
ورسره د افغان ملي اردو د مخ پر وړاندې عملیاتي اډه هم پرته ده (چې تر دې مخکې د ایساف او
د افغان امنیتي ځواکونو اډه وه).
 12په دغو سیمو کې له اوږد مهاله اړیکو څرګنده ده ،که د مشتري او مالتړي له سیستمه کار
واخیستل شي نو په بشپړ ډول د پیسو د نه ورکولو شونتیا شته.

هلمند د خوځښت په حال کې :د فصل د ناکامۍ له کبله کډوالۍ ته مخه
مارجه او باباجي یوازینۍ هغه سیمې نه دي چې د  ۲۰۱۵ -۲۰۱۴کال د فصل دکر
پر مهال په کې کوکنار کرل شوي دي .په ،مالګیر 13او شین کلي 14کې او تر یوې
اندازې په لوی باغ 15سیمه کې هم د کوکنارو د کر راپورونه ورکړل شوي دي .خو
په دغو سیمو کې نه محلي پولیسو په ظاهره د پیسو غوښتنه کړې او نه یې هم د
فصل د نه ویجاړېدو ضمانت ورکړی .په حقیقت کې ،داسې تور دی چې په دغو
سیمو کې د محلي پولیسو قومندانانو بزګرو ته ویلي چې کوکنار دې نه کري او
دا یې ورته ویلي که کوکنار یې وکرل او والیتي چارواکو یې پر وړاندې د له منځه
وړلو کمپاین پیل کړ نو محلي پولیس به د دغه کمپاین مالتړ کوي .په دغو سیمو
کې محلي پولیس د ځايي خلکو په پرتله والیتي چارواکو ته ډېر وفاداره دي .د
مثال په ډول په شین کلي کې د محلي پولیسو قومندان" ،نثار" 16تر دې هم جدي
شو او په سیمه کې یې بزګر اړ کړل چې د والیتي چارواکو له خوا د له منځه وړلو
کمپاین له پیل نه مخکې د خپلو کوکنارو فصلونه پخپله ویجاړ کړي.

بلې خوا یې مرض هم اغېزمنوي 22".د ګوزارې په خاطر ،ډېرو بزګران په اوړي کې
د رېحان د کرلو خبرې کوي او هیله من وو چې له اوازو سره سم به ډېره او معجزه
23
يي ګټه وکړي.
په ظاهره ،د کانال تر پوښښ الندې سیمو کې د کوکنارو کرل بې ګټې ښکاري،
داسې فصل چې اوسمهال یې د لوړ حاصل چانس کم دی او ان ښايي د تولید
لګښت هم پوره نه کړي .خو وضعیت تر ډېره په راتلونکو میاشتو کې له اقتصادي
او امنیتي حالت سره هم تړاو لري ،او لکه څرنګه چې د فصل په راتلونکې برخه
کې ښودل کېږي ،دا هم مهمه ده چې تر بل فصله د بوغره کانال شمال لوري په
پخوانۍ دښته کې څه پېښېږي.

خو ځايي خلک په پخوانۍ دښته او د بوغرا کانال 17شمال لور سیمو کې د له
منځه وړلو کمپاین سره له همکارۍ او د خپلو فصلونو د ناکامېدو له کبله
ناخوښه دي .په حقیقت کې ،په دغو سیمو کې د له منځه وړلو له کمپاین وروسته
یوازې یو محدود شمېر بزګرو د خپلو فصلونو د نه ویجاړېدو راپور ورکړی او
شکایت یې کړی چې محلي پولیسو د دوی کروندو ته د السرسي په برخه کې له
چارواکو سره مرسته کړې او دوی ته یې د جوړجاړي فرصت نه دی ورکړی 18.هغو
خلکو چې فصلونه یې نه وو ویجاړ شوي ،په هر هکتار کې 19د نږدې  ۵،۶۲۵کیلو
ګرامه فصل راپور ورکړ .ځینې ان تر دې هم د کم فصل راپور ورکوي ،لکه په لوی
20
باغ کې یو بزګر چې ادعا لري په نیم جریب ځمکه کې یې یوازې څلور خورده
اپین السته راوړي (په یو هکتار 21کې نږدې  ۴،۵کیلوګرامه) .په ځینو سیمو کې
د فصل ساتنه و نه شوه او خپله له منځه والړ (دوهم انځور وګورئ) .ډېری یې د
امریکا حکومت پړ بولي چې پر فصلونو یې سپرې یا کیمیاوي مواد کارولي او
ځینې خو ان وايي چې د سپرې له کبله یې نور فصلونه هم اغېزمن شوي دي.
په دغو سیمو کې ډېر بزګر په دې اند دي چې د کوکنارو د فصل له ناکامۍ
وروسته او د ځايي چارواکو د نشه يي توکو ضد هڅو له کبله دوی د راتلونکي
کال لپاره ډېر غوراوي نه لري .لکه څرنګه چې یو بزګر وايي" ،راتلونکی کال به
خلک کوکنار و نه کري ځکه له یوې خوا به یې حکومت فصلونه ویجاړ کړي او له

 .۱۳ 13له هغو  ۱۴بزګرو سره چې په ملګی کې ورسره مرکې شوې وې ،نهو یې د  ۲۰۱۵/۲۰۱۴کال فصل
پر مهال کوکنار کرلي وو ،او ټولو یې د تېر کال په پرتله کوکنارو ته لږه ځمکه ځانګړې کړې وه .د
دوو بزګرو په استثنا ،نورو ټولو یې راپور ورکړ چې فصل یې ویجاړ کړای شوی دی خو دا څرګنده
نه وه چې د دوی فصلونه د والیتي له منځه وړلو کمپاین پر مهال د ټکټرو په مټ ویجاړ کړای شوي
یا د مرضونو له کبله .بزګرو مرضونه هم د (سپرې یا دوا شیندلو) المل ګاڼه.
 14له هغو  ۱۴بزګرو سره چې په شین کلي کې ورسره مرکې شوې وې ،دوو یې د  ۲۰۱۵/۲۰۱۴کال فصل
پر مهال د کوکنارو کرلو راپور ورکړی و .د دې تر څنګ په کورونو کې دننه (محوطه) کې د باغونو
تر منځ هم د کوکنارو کرل کېدو راپور ورکړل شوی و.
 15له هغو  ۱۴بزګرو سره چې په لوی باغ کې ورسره مرکې شوې وې ،دوو یې د  ۲۰۱۵/۲۰۱۴کال فصل
پر مهال د کوکنارو کرلو راپور ورکړی و .د دې تر څنګ په کورونو کې دننه (محوطه) کې د باغونو
تر منځ هم د کوکنارو کرل کېدو راپور ورکړل شوی و.
( 16نثار) د مشهور ځايي مشر وکیل سفر زوی دی.
( 17حکومت زما کور او کورنۍ ویجاړ کړل ،زه به دوی ویجاړ کړم ).ملګیر پنځه ۱۵ ،جریبه ،په
شراکت ځمکه (یو پر پنځمه برخه) ،چنجیر ،درې کاله مخکې ،اسحاقزی( :زه به د دغه دوس
والي مور بې عزته کړم ).ملګیر  ۱۲ ،۱۱جریبه ،د ځمکې څښتن ،بارکزی( ،دغه دوس والي زموږ
فصل ویجاړ کړ) .موږ بې وزلي یو ،حکومت د کافرانو غالم دی) .ملګیر  ۱۲ ،۱۳جریبه ،په شراکت
ځمکه (یو پر پنځمه برخه) ،چنجیر ،تورغی ،درې کاله مخکې ،بارکزی( ،د ولي ،ځايي مشر،
ښځه دې بې عزته شي! هغه ښه سړی نه دی .په یوهسیمه کې یې پر کوکنارو بندیز لګولی او په بله
سیمه کې یې خلک کري) .شین کلی څلور ۱۲ ،جریبه ،د ځمکې څښتن ،خروټی( ،زه تل خدای ته
دعا کوم چې د هلمند دغه والي بدل شي .له راتلو راهیسې یې والیت لپاره هېڅ کار نه دی کړی).
شین کلی  ۱۷ ،۲۳جریبه ،د ځمکې څښتن ،خروټی.
( 18د له منځه وړلو کمپاین هېچا ته فرصت ور نه کړ چې جوړجاړی وکړي ،دوی پرته له خبرو اترو،
زموږ فصلونه ویجاړ کړل) .ملګیر شپږ ،اته جریبه ،د ځمکې څښتن ،بارکزی.
 19من د وزن یو واحد دی او د افغانستان په سوېل کې له  ۴،۵کیلو ګرامو سره برابر دی.
 20خورد د افغانستان په سویل کې د وزن یو واحد دی او له  ۱۱۲،۵ګرامو سره برابر دی .یو من ۴۰
خورده دی.
 21لوی باغ اووه ،لس جریبه ،د ځمکې څښتن ،علیزی.

 22ملګیر څلور ۱۲ ،جریبه ،د ځمکې څښتن ،بارکزی.
 23نږدې  ۳۲بزګرو ویل چې سږ کال به ریحان کري ،خو هغوی چې مرکې ورسره شوې وې ،یوه یې هم
تر دې مخکې دغه فصل نه و کرلی .دغه فصل په مې میاشت کې کرل کېږي او په سپتمبر کې یې
حاصل السته راځي ،او په ادعا شوي ډول پر هند د طبي فصل په توګه پلورل کېږي .په دودیز ډول،
دا د باغ فصل دی چې په کورونو کې دننه کرل کېږي خو سږ کال یې د سوداګریزې کرنې راپورونه
هم ورکړل شوي دي .په ځايي کچه ،داسې ادعاوې شته چې په هر جریب کې  ۷۰منه حاصل لري او د
هر من بیه یې له  ۱۵۰۰تر  ۲۶۰۰کلدارو ده ،چې په دې توګه یې ګټه په جریب کې له ۱۰۵۰۰۰تر ۱۸۲۰۰۰
زرو پورې رسېده .داسې راپورونو هم وو چې په ځینو مواردو کې خلکو د دغه فصل د حاصل
السته راوړلو لپار مخکې له مخکې پیسې ورکړې وې ،چې دغه سیستم سالم نومېږي او په تېر
وخت کې یوازې د اپینو د حاصل لپاره ترې خلکو کار اخیست او پر یو من خلکو  ۵۰۰کلدارې
مخکې له مخکې ورکولې.
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د افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد

دوهم انځور :د ناد علي په چاجیر کې ناکامه فصل

لومړی نقشه :له  ۲۰۰۲تر  ۲۰۱۳کاله د بوغره کانال په شمال لور سیمو کې د کرنې وړ ځمکو وده.

6

هلمند د خوځښت په حال کې :د فصل د ناکامۍ له کبله کډوالۍ ته مخه

 4 .4دوزخ ته په الس ګاډي کې :د پخوانۍ دښتې په سیمو کې د حاصل د
ناکامۍ اغېزې
ښايي دا د حیرانتیا خبره نه وي چې د ناټو ځواکونو د جګړه ییز ماموریت له
پای څخه وروسته ،اورپکو د پخوانۍ دښتې په سیمو کې چې د بوغره کانال
شمال لور ته پرتې دي ،خپل دریځ ټینګ کړ .په دغو دښتو کې د افغان حکومت
محبوبیت ال له وړاندې کم و .دا هغه سیمه ده چې اورپکو په کې د  ۲۰۰۸کال پر
مهال په مرکزي هلمند کې د جګړې له پیلېدو سره سم اغېز او واک السته راوړ.
طالبانوپه دغه سیمه کې خپل دریځ هغه مهال ال ټینګ کړ چې د  ۲۰۱۰او ۲۰۱۱
کلونو پر مهال په دغو سیمو کې لوېدیځو هېوادونو د پام وړ پوځیان ځای پر
ځای کړل او طالب جنګیالي له مارجې ،ناد علي او په مرکزي هلمند کې د کانال
تر پوښښ الندې نورو سیموڅخه وایستل شول.
په پخوانۍ دښته کې د اورپکو مالتړ داسې مهال نور هم ډېر شو چې زیات
شمېر کورنۍ د تاوتریخوالي او د کانال تر پوښښ الندې ساحه کې د حکومت او
نړیوالې ټولنې له خوا د کوکنارو د له منځه وړلو په کمپاین له کبله دغو سیمو ته
کډه شوې .د کوکنارو پر ضد دغه کمپاین د "هلمند د خوړو زون" په نامه ونومول
شو .په حقیقت کې ،د  ۲۰۰۸او  ۲۰۱۳کلونو تر منځ په پخوانۍ دښته کې د وګړو
د شمېر له زیاتېدو سره ،د کرنې وړ ځمکې نږدې  20،000هکتاره زیاتې او له
 ۱۶،۳۵۲هکتارو څخه  ۳۵،۵۰۵هکتارو ته زیاتې شوې ،تر څنګ یې د طالبانو
مالتړ هم زیات شو (دریم انځور وګورئ) .24دا خلک له حکومته ناخوښ وو او
اړ شول چې په مرکزي هلمند کې د کانال تر پوښښ الندې غوره خړوبې ځمکې
خوشې او د کانال شمال لور ته کډه شي .خلک په دې اند وو چې حکومت د ولس
پر وړاندې د خپلو مسوولیتونو پر ځای له لوېدیځو مالتړو سره خپلو اړیکو ته
ډېر ارزښت ورکوي.
د  ۲۰۱۵کال تر پسرلي ،طالبانو او هغو چې د حکومت مخالفت یې کاوه ،د
پخوانۍ دښتې په سیمو کې خپل دریځ ټینګ کړ .دغو ډلو نور د هغو بهرنیانو
د جنګي الوتکو له هوايي بریدونو وېره نه درلوده چې شمال لور ته په پوځي اډه
(لیدرنیک  /بسشن اډه) کې ځای پر ځای شوي وو .طالبانو په پخوانۍ دښته کې
د دشت اب پاشک او شنه جمه سیمو تر څنګ دایمي مرکزونه جوړ کړل .ځکه نو
طالب جنګیالیو په ښکاره خپلې وسلې ګرځولې ،په داسې حال کې چې تر دې
مخکې دوی له ډېر زیات احتیاطه کار اخیست.
د پخوانۍ دښتې په سیمو کې ،طالب قومندانان او محکمې د خلکو مسلو ته
په داسې ترتیب د حل الرې لټوي چې د حکومت د سیستم په پرتله لږې پیسې
او وخت نیسي او همدا چاره د خلکو تر منځ د طالبانو د ال زیات محبوبیت المل
کېږي .د دغه نظم د پلي کولو په خاطر طالبان د کوکنارو د کروندو پر هر جریب له
بزګرو دوه خورده (په یوه هکتار کې نږدې  222 .77امریکايي ډالره) او د غنمو په
یوه جریب  ۳۰۰پاکستانۍ کلدارې ( 14.55ډالړه) اخلي .څرګنده ده چې د پیسو
اندازه په پای کې د "جوړجاړي او خبرو" له الرې ټاکل کېږي او دا د اشخاصو
روابطو ،اقتصادي حالت او په سیمه کې د طالبانوپه واک پورې اړه لري .په لنډ
ډول ،د پیسو اندازه کمه ګڼل کېږي ځکه نو بزګر هم ډېر شکایت نه کوي او په
عمومي ډول دغه پیسې د جهاد لپاره [کومک] نوموي ،په داسې حال کې چې که
حکومتي چارواکو ته د خپلو فصلونو نه ویجاړولو لپاره پیسې ورکړي نو هغه
رشوت بولي.

لومړی جدول :د هلمند د دښتې په سیمو کې د ځمکو څښتن ته د هر جریب کوکنارو ثابته ګټه ،د  2015کال
مې میاشت
مجموعي
مجموعي لګښت
واحدونه د هر واحد مجموعي
اندازه
لګښت
(افغانۍ)
لګښت
لګښت
(امریکايي
(پاکستانۍ (پاکستانۍ
ډالر)
کلدارې)
کلدارې)

الف :کلني مصارف
تخم

۴

کیلو ګرامه

۱۱۱

۴۴۴

۲۵۳

4 .40

ټرکټور

۲

ساعتونه

۲،۵۰۰

۵،۰۰۰

۲،۸۵۰

49 .50

سره

۱

ټرېلر

۳،۵۰۰

۳،۵۰۰

۱،۹۹۵

۳۴.۶۵

۰.۳۳

په هر جریب

۲،۲۰۰

۷۲۶

۴۱۴

۷.۱۹

ډیزل

۸۰

په هر جریب

۱۲۰

۹،۶۰۰

۵،۴۷۲

۹۵.۰۴

سره /ډي ای پي

۲

سره /یوریا

۲

هربیسایډ /
کیمیاوي مواد

ګومارل شوي
کارګر
د کارګرو
خواړه

بوجۍ۵۰
کیلو
بوجۍ ۵۰
کیلو

۵،۰۰۰

10،000

۵،۷۰۰

۹۹

۲،۴۰۰

۰۰۸۴

۲،۷۳۶

۴۷.۵۲

۰.۲۵

د حاصل

۲،۲۵۰۰

۵،۶۲۵

۳،۲۰۶

۵۵.۶۹

۲۸

ورځې

۲۵۰

۷،۰۰۰

۳،۹۹۰

۶۹.۳0

۴۶،۶۹۵

۲۶،601

۴۶۲.28

فرعي
مجموعه

ب :د وسایلو کارونه او زړېدل
د اوبو پمپ

۰.۵

۸۰،۰۰۰

۴۰،۰۰۰

۲۲،۸۰۰

396 .00

جنراتور

۰.۵

۵۰،۰۰۰

۲۵،۰۰۰

۱۴،۲۵۰

۲۴۷.۵0

پیپونه

۰.۵

۵۵،۰۰۰

۲۷،۵۰۰

۱۵،۶۷۵

۲۷۲.۲۵

92،500

52،725

915. 75

فرعي
مجموعه
ج :له حاصل وروسته پیسې
مال

۰.۵

د حاصل

۲۲،۵۰۰

۱،۱۲۵

۶۴۱.۲۵

۱۱.۱۴

طالبان

۰.۰۵

په هر جریب

۹۰،۰۰۰

۴،۵۰۰

۲،۵۶۵

۴۴.۵۵

فرعي
مجموعه

5،625

3،206

55 .69

د اپینو سرېښ
یا ژاوله

حاصالت

تخم

۰.۲۵

من

۹۰،۰۰۰

۲۲،۵۰۰

۱۲،۸۲۵

222 .75

۷

سېر

۶۶

۴۶۲

۲۶۳

۴.۵۷

22،962

13،088

227 .32

د وسایلو د زړښت او کارونې په ګډون

-121،585

-69،459

-1206 .40

د وسایلو د زړښت او کارونې له
لګښت پرته

-29،358

-16،734

-290 .65

فرعي
مجموعه

خالصه ګټه

 24دا یوازې د بوغره کانال شمال لور او د لویې الرې سوېل لور ته د کرنیزې ځمکې اټکلي کچه ده.
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د افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد
دا چې اوس د ایساف ځواکونه له سیمې وتلي ،خلک د پخوانۍ دښتې په سیمو
کې د افغان امنیتي ځواکونو له پرمختګ سره مخامخ نه دي .د بهرنیانو له مالتړ
پرته ،د کانال شمال لور سیمو کې افغان امنیتي ځواکونه له طالب جنګیالیو سره
د جګړې په اړه له ال زیات احتیاطه کار اخلي .د پخوانۍ دښتې له ټریک ناوه
او دشت سیستاني 25سیمو پرته ،په نورو ځایونو کې اوس مسوولیت تر ډېره
د افغان امنیتي ځواکونو په غاړه دی .د افغان حکومت د کوکنارو فصلونو د
له منځه وړلو کمپاین هم بزګرو ته ډېرې ستونزې نه وې جوړې کړې .په تېر کې
حکومت د له منځه وړلو کمپاین پلي کولو لپاره د پسرلي په موسم کې د کانال
شمال لور سیمو ته ټرکټورونه لېږل .باالخره ،د دښتې سیمو کې د حکومت
کمپاین د بزګرو ژوند ته کوم ګواښ نه و متوجه کړی بلکې دا یوازې یوه کوچنۍ
ستونزه ګڼل کېده ځکه خلکو باور درلود چې حکومتي چارواکي د کوکنارود
فصلونود ویجاړولو هڅه نه کوي بلکې غواړي له دې الرې مالي ګټه السته
راوړي .خو سره له دې هم ،دا حالت د هغو خلکو لپاره د ناخوښۍ المل و چې له
حکومته تښتېدلي وو او غوښتل یې چې څوک ورسره کار او غرض و نه لري.
په حقیقت کې ،د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو او د له منځه وړلو کمپاین
په نشتوالي کې ،د ځايي بزګرو پر وړاندې عمده ننګونه د کوکنارو د فصل
سیستماتیکه ناکامي ده .له  ۲۰۱۱کال راهیسې او تر  ۲۰۱۵کال پورې دهر کال،
حاصل د درې منو له اعظمي حده په هر جریب کې یو تر دوه چارکو 26ته لوېدلی
دی .ځینو بزګرانو ان تر دې هم کم حاصل السته راوړی دی .د مثال په توګه،
یوه بزګر په پنځه جریبه ځمکه کې یوازې د  ۳۶خوردو حاصل راپور ورکړ .نور
بیا له خپلو فصلونو په بشپړ ډول الس په سر شول تر هغو چې فصلونه خپله له
منځه والړل.
اوس د تېر په څېر ،د فصل د ناکامۍ په اړه بحثونه نه کېږي .ایا دا د مالګینو
موادو د رسوب المل دی چې ځمکې یې خرابې کړې دي؟ یا یې المل د مغزي او
ګټورو موادو کموالی دی ځکه دغه ځمکې خو یو وخت دښتې وې؟ آیا دلیل یې
د بوټو ناسمه پالنه ده ،لکه د مرضي تخمونو بیا کارونه او په وروستیو کلونو
کې د واحدو فصلونو اندازه؟ 27دا هغه دالیل دي چې یو مهال یو محدود شمېر
بزګرو هم مطرح کړي وو .اوسمهال سپرې او دوا شیندنه د کوکنارو د فصلونو
د ناکامې المل بلل کېږي ،او په عمومي ډول د امریکا حکومت پړ بلل کېږي
چې ګواکې د افغانستان او د دغه هېواد د خلکو 28پر وړاندې بد نیت لري .لکه
چې یو بزګر وايي" :زما فصل ویجاړ شو ،امریکایانو پرې دوا وشیندله .دوی د
29
مسلمانانو دښمنان دي".

د غه حالت د هغو لپاره ډېر د اندېښنې وړ دی چې ځمکې لري .د اپینو ګټه د
دغه فصل د تولید لګښت نه پوره کوي او که د اوبود پمپونو ،30جنراتورونو
او پیپونه د کارولو مصرف هم په نظر کې ونیول شي نو بزګر تر دې هم ډېرې
پیسې لګوي (لومړی جدول وګورئ) .د ډیزلو لوړې بیې (چې د فصل په پیل
کې له لیټر پر  ۱۲۰پاکستانۍ کلدارې څخه په مارچ میاشت کې  ۶۰پاکستانۍ
کلدارې ته ولوېدې) 31لګښت ال زیات کړی او ځینې بزګر یې اړ کړي چې لمریزه
برېښنا وکاروي .بزګرو په هر جریب کې لږترلږه د  ۳۰زرو پاکستانیو کلدارو
تاوان منلی او که دوی د کوکنارو د (ګټې په کلونو کې) کورونه نه وای جوړ
کړي او نور وسایل یې نه وای پېرلي نو د بوغره کانال شمال لور سیمو کې به یې
د ژوند د دوام توان نه وای درلودلی .دوی په دې هیله شپې ورځې سبا کوي چې
ښايي یوه ورځ یې فصلونه ورغېږي او دا چې د اوس لپاره دومره غنم کري چې
کورنیو ته یې بسنه کوي او خپل نور لګښتونه لکه غوښه ،جامې ،روغتیايي
او نور خدمتونه د ذخیره شویو اپینو له الرې پوره کوي.
په حقیقت کې ،هغه بزګر چې د پخوانۍ دښتې په سیمه کې ځمکې لري ،د
اپینو فصل د ناکامۍ له کبله الس په الس ناست نه دي .دوی یې په غبرګون کې
د غنمو تولیدات زیات کړي دی .د  ۲۰۱۱او  ۲۰۱۲کلونو تر منځ د پخوانۍ دښتې
په ډېره برخه کې یوازې کوکنار کرل کېدل خو اوس نادره ده چې د کوکنارو تر
څنګ بل فصل تر سترګو نه شي او د  ۲۰۱۴او  32۲۰۱۵کلونو تر منځ د کوکنارو
کر نور هم کم شو .د  ۲۰۱۵-۲۰۱۴کلونود فصل پر مهال ،په څېړنه کې د ګډون
کوونکو یوازې یوه کوچني شمېر خلکو د خپلو ځمکو له  ۴۰سلنې نه پر ډېرې
برخې کوکنار کرلي وو .د دوی پر ځمکو تر ټولو ډېر د غنمو فصل کرل شوی و.
دا ښايي په پخوانۍ دښته کې د کورنیو له مېشتېدو وروسته لومړی ځل وي
چې د کوکنارو کښت دومره کم شوی ځکه تر دې مخکې په عمومي ډول هر کال
د دغو سیمو  ۶۰تر  ۸۰سلنه کرنیزه ځمکه کوکنارو نیوله.
د کوکنارو فصل د ممکنه ټیټ حاصل خطر ته په پام سره ،ډېرو بزګرو د غنمو
کر ته مخه کړې ده .په داسې حال کې چې پخوا به د غنمو فصل ته دومره پام نه
کېده ،په  ۲۰۱۵کال کې ورته سره ورکول کېږي ،په غوره ډول خړوبېږي او ان د
ضرر رسوونکو بوټو د له منځه وړلو لپاره کیمیاوي مواد هم کارول کېږي .له
امله یې حاصل تر حیرانوونکې کچې زیات شوی دی او په  ۲۰۱۰کال کې په هر
جریب کې له  ۶۰تر  ۷۰منو څخه په  ۲۰۱۴کال کې په هر جریب کې  ۱۰۰تر  ۱۲۰منو
لوړ شوی دی .د غنمو ډېر کښت زیاترو ځمکوالو ته فرصت ورکړی چې د خپلو
کورنیو د اړتیا وړ غنم له خپلو ځمکو السته راوړي ،او دا ښايي لومړی ځل
دی چې دوی د غنمو پېرلو لپاره خپل اپین نه پلوري.
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د اپینو فصل د ناکامۍ له کبله او د کمې ګټې د جبران لپاره ،هغه چې د بوغرا
کانال شمال لور ته ځمکې لري ،په دې غور کوي چې د اوړي په موسم کې ریحان
وکري .دا د پخوانۍ دښتې سیمې لپاره په ځانګړې ډول ناعادي چاره ده ،ځکه
د اوړي په میاشتو کې ګرمې هوا ،لوړ لګښت او د جوارو او میو په څېر د ټیټې
 30په عمومي ډول ،بزګر ادعا کوي چې دغه وسیله باید په دوو یا دریو کلونو کې یو ځل بدله کړای
شي.

 25ناوه پخوانۍ دښته ده چې د ناد علي سیمې سوېل لور ،د مارجې ختیځ لور او د ناوه بارکزي
لوېدیځ لور موقعیت لري .د سیستاني دښته د مارجې شمال لوېدیځ لور پرته ده.
 26چارک د وزن یو واحد دی او د افغانستان په سوېل کې له  ۱،۱۲۵کیلوګرامو سره برابر دی .یو من
څلور چارکه دی.
 27د مثال په ډول ،بزګر په عمومي ډول د تېر کال فصل تخم کاروي او په هماغه ځمکې کې یې کري
چې ورسره د ګڼو مرضونو خطر زیاتېږي.
( 28د ژوند حالت نور هم خراب شوی ځکه بهرنیانو له سپرې کار اخیستی .دوی زما او زما د وطن
دښمنان دي ،دوی نه غواړي چې زموږ وطن جوړ شي) .دشت آب پاشک څلور ،اووه جریبه ،د
ځمکې څښتن ،لس کاله ،وطن (د کانال تر پوښښ الندې سیمه) ،بارکزی( ،د ژوند حالت خراب
شوی ځکه کافرانو زموږ پر فصلونو سپرېکارولې .کافران دلته د افغانانو د ژوند ویجاړولو لپاره
راغلي) .شنه جمه یو ،لس جریبه ،د ځمکې څښتن ،لس کاله ،وشیر ،نورزی.
 29دشت آب پاشک نهه ۱۲ ،جریبه ،د ځمکې څښتن ،یو کال ،ناد علي ،نورزی.
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 31له  ۲۷کورنیو چې مرکې ورسره شوې وې ،دوو یې د خپلو څاه ګانو د چلولو پخاطر د ډیزلو پر
ځای له لمریزې برېښنا کار اخیست .په داسې حال کې چې پخوانیو څېړنو ښودلې چې په بکوا او
کندهار کې د لمریزې برېښنا په مټ څاه ګانې چلول شوې (منسفیلد  ،)۲۰۱۵خو دا لومړی ځل دی
چې له دغې ټکنالوژۍ څخه د هلمند د پخوانۍ دښتې په سیمو کې هم کار اخیستل کېږي.
 32له  ۲۷کورنیو چې د  ۲۰۱۵کال مې میاشت کې د بوغره کانال شمال لور پخوانۍ دښتې کې مرکې
ورسره شوې وې ۱۸ ،یې د غنمو د کښت لپاره د ځانګړې شوې ځمکې اندازه لوړه کړه او په دې
ترتیب یې د کوکنارو د فصل اندازه کمه شوه ،پنځو کورنیو د غنمو او کوکنارو د کښت اندازه د
تېر کال په اندازه وساتله او څلورو کورنیو د تېر کال پر مهال کښت نه درلود ځکه دوی دغې سیمې
ته یوازې د  ۲۰۱۵/۲۰۱۴کال فصل په پیل کې راغلي وو.
 33پخوانیو څېړنو ښودلې چې د بوغره کانال شمال لور پخوانۍ دښتې کې یوه عادي کورنۍ چې
 ۹،۶غړي لري ،پر  ۱۱،۹جریبه ځمکه کښت کوي (این  .)۶۰۲د کورنۍ یو عادي غړی هره ورځ ۵۰۰
ګرامه او هر کال  ۱۸۲،۵کیلو ګرامه د غنمو وړه خوري .دا په دې معنا ده چې د منځنۍ کچې یوه
کورنۍ هر کال  ۱۷۵۲کیلوګرامه یا  ۳۹۰منه د غنمو وړه خوري چې د لږترلږه  ۳،۲جریبه ځمکې
له تولید سره برابر دی .په دې شمېره کې له حاصل وروسته تاوان (لس سلنه) ،د ژرندې لګښت
(لس سلنه) یا د مال پیسې (پنځه سلنه) او د طالبانو پیسې (په جریب  ۳۰۰کلدارې) شاملې نه دي.

هلمند د خوځښت په حال کې :د فصل د ناکامۍ له کبله کډوالۍ ته مخه

دوهم نقشه :له  ۲۰۱۳تر  ۲۰۱۵کاله د بوغرا کانال شمال لور د سبو د حاصل په شمېرو کې بدلونونه.
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د افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد
ګټې فصلونو ته په پام سره تر ډېره په دغو ځمکو کې هېڅ ډول کرنه نه ترسره
کېږي .دا ال معلومه نه ده چې په دغه ډول حاالتو کې به فصل مثبته نتیجه ورکړي
که څنګه او دا هم څرګنده نه ده چې په بازار کې به بیې په کوم حالت کې وي.
هغه چې یوازې په پخوانۍ دښته کې د ځمکو خاوندان دي او نورو سیمو کې
خړوبې ځمکې نه لري ،خپلو سیمو کې د پاتې کېدو نیت لري .دوی استدالل کوي
چې بل داسې ځای یا سیمه نه شته چې دوی په کې خپل ژوند او روزګار برابر کړي
ان که په خپلو سیمو کې یې کوکنار پایله هم نه لري 34،دا ښيي چې د دوی حالت
څومره ستونزمن دی .ځینو یې د خپلو وسایلو پر پېرلو الس پورې کړی ،نورو بیا
خپلې لوڼې واده کړې او هیله من دي چې په ګډ کښت یا اجاره به ځمکې السته
راوړي خو ورسره په زیاتېدونکې ډول داسې شواهد هم شته چې خلک په بشپړ
ډول د خپلو سیمو د خوشې کولو په فکر کې دي.
انځورونه ال له وړاندې ښيي چې په  ۲۰۱۵کال کې د  ۲۰۱۴او  ۲۰۱۳کلونو په
پرتله کمه ځمکه کرل شوې ،او د حاصالتو کیفیت هم خورا ټیټ شوی دی .دغه
سیمه یوه لسیزه مخکې شاړه او له تیږو ډکه وه او له همدې امله یې د کانال تر
پوښښ 35الندې سیمې په پرتله تولید خورا کم دی .د کرنې شمېرې دغه چاره
تایيدوي .خو ،د کوکنارو د فصل د ناکامۍ له کبله ،په تېرو دوو کلونو کې ال
نوره ځمکه له السه ورکړل شوې ده .د مثال په ډول ،څلورم انځور د بوغرا کانال
شمال لور ته د  ۲۰۱۳او  ۲۰۱۵کلونو تر منځ د کرنې وړ ځمکې کې نه یوازې ۲۲
سلنه کموالی ښيي بلکې دا هم په ډاګه کوي چې د لوړ حاصل سیمو کې د کرنې
وړ ځمکې له  ۳،۰۰۰هکتارو څخه تر  ۵۰۰هکتارو هم ټیټې شوې دي.
څرگنده ده یو بزګر چې له نورو سره په شراکت کروندې ته مخه کوي او د
کوکنارو د کمزوري حاصل یوازې یو پر پنځمه یا څلورمه برخه السته راوړي نو
د بوغره کانال شمال لور سیمه کې یې د ژوند ګوزاره نوره ګرانه ده 36.ان د غنمو
د حاصالتو زیاتوالی هم ډېره مرسته ورسره نه کوي .دوی باید یوازې د خپلو
کورنیو د اړتیا وړ ډوډۍ لپاره لږترلږه په  12 .8جریبه ځمکه کې غنم وکري او
زیاترو بزګرو تر دې لږ غنم کرلي دي (لومړی جدول وګورئ) 37.هغه چې ځمکې
یې په اجاره نیولې ،د تولید لګښت په غاړه اخلي او د ځمکې خاوند ته د حاصل
یو پر شپږمه یا اوومه برخه ورکوي ،تر دې هم ډېر تاوان کړی دی .دواړه ډلې بزګر
له زیاتېدونکو ستونزو سره مخامخ دي چې له کبله یې د دوی د غوښې او میوو
خوراک کم شوی دی .ډېری یې شکایت کوي چې د خوړلو لپاره یوازې ډوډۍ او
ماسته چمتو کولی شي .یوه بزګر چې ځمکه یې په شراکت کرلې وه ،ان دا ادعا
38
وکړه چې د سختو اقتصادي مشکالتو له کبله یې خپله شپږ کلنه لور واده کړه.
( 34سږ کال ما خپله لور په لس لکو کلدارو وده کړه خو ولور مې تر اوسه السته نه دی راوړی .په دې
سیمه کې هېڅوک له حکومته خوشاله نه دي ځکه ټولو په کوکنارو کې تاوان کړی) .دشت آب
پاشک  ،۱۴لس جریبه ،د ځمکې څښتن ،درې کاله ،باباجي ،علیزی.
 35د سبو د نورمال توپیر شمېره ( )NDVIد کلوروفیل د کچې له کبله د نباتاتو د روغتیا اندازه
ده .دا شمېره د ریډ (سور) او انفرا ریډ برېښنايي-مقناطیسي د ارقامو د توپیر له پرتلې وروسته
السته راځي .د  NDVIشمېرې له مثبت  ۱څخه د منفي  ۱تر منځ وي( .په ډبرو پوښلې سیمې ،شګه
یا واوره په عمومي ډول د ټیټې کچې  NDVIشمېرې ښيي (د مثال په ډول  ۰،۱یا تر دې هم لږ).
خال خال کرنه لکه بوټي یا چمن ښايي د معتدلې اندازې  NDVIالمل شي (په تخمیني ډول له ۰،۲
تر  ۰،۵پورې) .د  NDVIلوړې شمېرې هغو ځایو کې لیدل کېږي چې د کرنې اندازه یې ډېره وي،
چې په عمومي ډول په ګرمو سیمو او ځنګلونو کې موندل کېږي یا هغه مهال چې فصلونه د خپلې
ودې اعظمي حد ته رسېدلي وي)( .دا لینک وګورئhttp://phenology.cr.usgs.gov/ :
.)ndvi_foundation.php
( 36ځینې خلک ښايي وطن ته ستانه شي ځکه په کوکنارو کې ګټه نه شته .اوړي کې زه خپل کلي
ته ځم) .دشت اب پاشک  ،۱۰اته جریبه ،په اجاره نیول شوې ځمکه ،سږ کال (د  ۲۰۱۴کال سپتمبر
میاشت) ،وطن ،الکوزی.
 37که څه هم راپورونه شته چې د پخوا په پرتله اوس په شراکت ډېره ځمکه اخیستل کېږي ،چې د
ځمکو د شته والي او موجودیت ښکارندويي کوي او ښيي چې په پرتلیز ډول ډېرو خلکو سیمه
خوشې کړې ،خو دا خبره هم ده چې د کوکنارو په نه موجودیت کې ال ډېرې ځمکې ته اړتیا ده چې
بنسټیز ضرورتونه پوره کړي ،او په عمومي ډول کورنۍ کولی شي چې د کوکنارو په پرتله پر
غنمو ال ډېره ځمکه وکري ځکه د دغه فصل د کارګرو معاش کم وي ،له  ۱۲هغو بزګرو چې مرکې
ورسره شوې وې او په ګډه یې کښت ترسره کړی و ،یوازې دریو یې له  ۱۲،۴جریبو ډېره ځمکه
کرلې وه.
 . 38د مرکې دغه ګډون وال د  ۲۰۱۴کال په مني کې شنې جمې ته راغلی و .هغه په قوم نورزی و ،او
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د دغو خلکو تر منځ غصه څرګنده ده .ډېری یې ال له وړاندې د کانال تر پوښښ
الندې سیمو کې له جګړې په تېښته 39یا د له منځه وړلو40د کمپاین له وېرې او
یا پر کوکنارو له بندیز وروسته د ځمکود نه السته راوړلو له کبله دښتې ته کډه
شوي دي .اوس ،دلته ،دوی په دې باور دي چې د کوکنارو فصلونه یې د لوېدیځو
قدرتونو په غوښتنه ویجاړ کړای شوي دي .لکه چې مخکې یادونه وشوه ،ال هم
دا اوازې شته چې پر فصلونو دوا شیندل شوې ،او د خلکو تر منځ داسې نظر دی
چې افغان حکومت د بهرنیانو د ګټو لپاره کار کړی او د دوی فصلونه یې له منځه
وړي 41.لکه څرنګه چې یوه بزګر غږ وکړ"،حکومت د کفارو امر مني .که کفار هر
څه ووايي ،حکومت یې مني .دوی[حکومت] هېواد پر کفارو خرڅ کړی دی"42.
43
ډېر نور نظرونه تر دې خورا سپکوونکي وو.
هغه چې د پخوانۍ دښتې په سیمو کې ځمکې او شتمنۍ نه لري ،د سیمې له
پرېښودو پرته بله چاره نه لري 44.پوښتنه دا ده چې چېرته به ځي؟ د افغانستان په
سوېل او لوېدیځ کې هم د کمو حاصالتو راپورونه ورکړل شوي دي .ځینو هڅه
وکړه د کانال تر پوښښ الندې د مارجې ،چاجیر او لوی باغ په څېر سیمو ته ستانه
شي خو دغو سیمو کې د کمو حاصالتو له کبله نور ستنېدو ته و نه هڅېدل .د دې
تر څنګ ،د بکوا په ګډون ،د دښتې په نورو سیمو کې هم د کوکنارو د فصل د
ناکامۍ ادعاوې شوې دي .دا هغه سیمه ده چې په  ۲۰۱۳کال کې ځینې هغه بزګر
ورکډه شوي وو چې په شراکت کروندې کوي .دوی تمه درلوده چې حاصالت به
یې د بوغره کانال شمال لور سیمو په پرتله د "مرض" له کبله دومره اغېزمن نه شي.
په تېرو دولسو میاشتو کې ځینې هغه بزګر چې په شراکت کروندې کوي ،ال له
وړاندې له دغو سیمو تللي او د کانال تر پوښښ الندې سیمو لکه مالګیر ،45شین

پخوا په لوی منده کې اوسېده .نوموړي په پخوانۍ دښته کې  ۱۲جریبه ځمکه په شراکت کرلې
وه ،د حاصل  ۵۰سلنه یې السته راوړه او د لګښت او کارګرو نیمه برخه یې په ځان منلې وه ( ۴۱زره
کلدارې) ،سره ( ۷۴۰۰کلدارې) ،ډیزل ( ۵۰۰۵۰کلدارې) ،هربیسایډ ( ۱۶۵۰کلدارې) او د ټکټر
کرایه ( ۲۵۰۰کلدارې) .د  ۲۰۱۵/۲۰۱۴کال فصل پر مهال نوموړي څلور جریبه کوکنار او اته جریبه
غنم کرلي وو .د کوکنارو ټولیز حاصل څلور منه و چې ده یې دوه منه السته راوړل او هر من یې په
 ۸۲۰۰۰کلدارو وپلوره .کورنۍ کې یې  ۱۱نور غړي وو او یوازې دوو یې په ځمکو کې کار کاوه
ځکه نو د کورنۍ د مصرف لپاره یې کافي اندازه غنم نه درلودل او د اپینو د تولید د لګښت د
پیسو ( ۱۰۲۶۰۰کلدارې) له ورکولو وروسته ،نوموړي د کورنۍ د هر غړي لپاره په ورځ کې له ۱۵،۳
کلدارو کمې پیسې درلودې (شنه جمه .)۹
 39یو بزګر چې مرکه ورسره شوې وه د  ۲۰۱۴کال مني کې را ورسېد ،چې په ټرېک ناوه کې له روانې
جګړې تښتېدلی و .هغه د لیکه سند تر مخې لس جریبه ځمکه اخیستې وه ،د دغه سند پر اساس
په اجاره د ځمکې نیونکی د تولید ټول لګښت په ځان مني او تر څنګ یې د حاصل یو پر شپږمه
برخه د ځمکې څښتن ته ورکوي .هغه یو له هغو محدودو کسانو و چې ځمکه یې یوازې اپینو ته
ځانګړې کړې وه او په ټولو لسو جریبو یې کوکنار کرلي وو .هغه په ټولیز ډول یوازې څلور منه اپین
السته راوړل (شنه جمه .)۸
 40دشت اب پاشک  ،۸دشت اب پاشک  ،۱۰شنه جمه .۱۱
( 41زه به د دغه حکومت مور بې عزته کړم .دا حکومت نه دی ،دوی یوازې د امریکایانو غالمان دي .د
دغه حکومت له کبله زموږ ژوند ډېر ګران شوی دی) .دشت اب پاشک پنځه ،لس جریبه ،د ځمکې
څښتن ،اته کاله( ،ښکته برخه) ،بارکزی( :هغه تش په نامه والي دی .ټولې پرېکړې بهرنیان کوي،
هغه هېڅ صالحیت نه لري) .شنه جمه دوه ،اووه جریبه ،په شراکت ځمکه نیونکي (یو پر اوومه
برخه) ،درې کاله ،شپږمه ډله ،ناد علي ،نورزی.
 42شنه جمه پنځمه ۱۵ ،جریبه ،په شراکت ځمکه نیونکي (یو پر څلورمه برخه) ،چنجیر ،څلور کاله،
نورزی.
( 43زه به د دغه حکومت مور بې عزته کړم .دا حکومت نه دی ،دوی یوازې د امریکایانو غالمان
دي .د دغه حکومت له کبله زموږ ژوند ډېر ګران شوی دی) .دشت اب پاشک پنځه ،لس جریبه،
د ځمکې څښتن ،اته کاله( ،ښکته برخه) ،بارکزی( ،سږ کال نږدې ټولو هغو چې په شراکت یې
ځمکه کرلې وه ،هر څه له السه ورکړل .زه د دې حکومت مور بې عزته کوم .د بې وزلۍ المل حکومت
دی!) .دشت اب پاشک  ۱۴ ،۱۱جریبه ،په شراکت ځمکه نیونکي (یو پر څلورمه برخه) ،سږ کال،
سپین مسجد ،بارکزی( ،لومړی به زه د والي ښځه بې عزته کړم ،او بیا د ولسوال) .دشت اب
پاشک  ۱۵ ،۱۳جریبه ،د ځمکې څښتن ،اووه کاله ،سنګین ،اسحاقزی( ،موږ د دغه دوس والي
او حکومت له کبله بې وزلي یو .دا ستونزه دوی جوړه کړې ده) .شنه جمه اته ،لس جریبه ،په کرایه
(یو پر شپږمه برخه) ،ټرېک ناوه ،سږ کال ،اسحاقزی.
( 44ډېری هغه کسان چې ځمکې نه لري ښايي والړ شي) .دشت اب پاشک څلور ،اووه جریبه ،د
ځمکې څښتن ،لس کاله ،وطن (د کانال تر پوښښ الندې سیمه) ،بارکزی( ،که حالت همداسې
وي ،هېڅوک به دښته کې پاتې نه شي ځکه له کوکنارو پرته د ژوند فرصت نه شته) .شنه جمه
شپږم ،پنځه جریبه ،په کرایه ( ۷۰۰منه غنم) ،ناد علي ،څلور کاله ،نورزی.
 45ملګیر  ۱۸ ،۹جریبه ،په شراکت ځمکه نیونکي (یو پر دریمه برخه) ،یو کال ،دشت اب پاشک،
بارکزی.

هلمند د خوځښت په حال کې :د فصل د ناکامۍ له کبله کډوالۍ ته مخه
کلي 46،لوی باغ 47،مارجه( 48دوه اې )2A-او زرغون کلي 49په څېر سیمو کې د
خپلوانو تر څنګ چې له وړاندې هلته اوسېږي ،ځای پر ځای شوي دي 50.دغه بزګر
پوهېږي چې د کانال تر پوښښ الندې سیمو کې یې اقتصادي فرصتونه محدود
دي او د دښتې له سیمو څخه د نورو بزګرو د کډه کېدو له کبله به یې ستونزې ال
ډېرې او د ځمکو اجارې او بیې به ال لوړې شي 51.دغه ډله بزګر مني که د کانال تر
پوښښ الندې سیمو کې ځمکې او د اوسېدو ځای و نه مومي نو بیا ښايي بېخي
52
د هېواد پرېښودو ته اړ شي.
که څه هم د نشه يي توکو د کنترول په هڅو کې ښکېل ډېر چارواکي به سږ کال په
هلمند کې په ظاهره د اپینو تولید کې د پام وړ کموالي ته خوښ وي او دا ښايي د
افغانستان سوېل لوېدیځ کې د پخوانۍ دښتې چې د تېرو پنځو کلونو پر مهال
په کې خورا ډېر کوکنار کرل شوي وو ،لپاره د بدلون ټکی وي ،مهمه ده چې دا
په پام کې ونیسو چې په دغه سیمه کې پنځم پرله پسې کال د کوکنارو د فصل
ناکامي د مرکزي هلمند د خلکو لپاره څه ډول پایلې لرلی شي .ښايي تریخ حقیقت
وي خو د تېرې لسیزې پر مهال هلمند کې د بوغره کانال شمال لور د پخوانۍ
دښتې سیمې ،لومړۍ لویه الره او د فراه والیت بکوا او ګلستان ولسوالۍ ،د
نیمروز خاشرود او د کندهار میوند او زېړی ولسوالۍ د خوندیتوب او کنترول

یوازې د افغانستان د سوېل لوېدیځې سیمې په پخوانۍ دښته کې د  ۲۰۰۳او
 ۲۰۱۳کلونو تر منځ په نږدې  ۳۰۰،۰۰۰هکتاره ځمکه کې خلک مېشت شوي .له
 7۰۰،۰۰۰کسانو څخه تر  1 .2میلیون کسانو پورې خلکو ته د کور موندنې امکانیت
(وګورئ پنځم انځور )54 .53پر سختې هوا سربېره د اپینو تولید دغو سیمو کې د
ژوند اسانتیاوې برابرې کړې وې خو د کوکنارو په نشتوالي کې به د هغو خلکو د
ژوند حالت ال نور خراب شي چې په پخوانۍ دښته کې مېشت دي او دوی به غوره
خړوبو ځمکو او سیمو کې کډه کېدو ته وهڅېږي .دغه سیمې اوسمهال تر ډېره د
حکومت تر کنترول الندې دي او د نوو کورنیو د منلو ډېره وړتیا نه لري .د بندیز
او د له منځه وړلو دکمپاین له کبله کورنۍ اړې دي چې د ژوندانه بدیلې الرې
چارې ولټوي .څرګنده ده چې دوی به د اقتصادي پایښت لپاره ښارونو ،ګاونډیو
هېوادونو یا نورو لرې سیمو ته د کډه کېدو په اړه فکر کولو ته اړ شي.

پر مرکزونو بدل شوي وو .د زیاتېدونکو جګړو او تاوتریخوالي او هم د"خوړو
زون" 55او د حکومت تر کنترول الندې نورو سیمو کې پر کوکنارو د بندیز له کبله
د نویو کورنیو په مېشتېدو کې ډراماتیک زیاتوالی ولیدل شو.

“زه له [دښتې] بېرته د[ هلمند ټیټو] سیمو ته ځم.
نور شریک کروندګر به هم والړ شي .که مو فصل هر
کال همدا ډول وي لکه اوس چې دی ،نو بیا باید له
دې هېواده کډه وکړو”.

 46شین کلی یو ،لس جریبه ،په شراکت ځمکه نیونکي (یو پر پنځمه برخه) ،سږ کال ،شنه جمه،
صدرزی.
 47لوی باغ  ۱۸ ،۱۱جریبه ،په شراکت ځمکه نیونکي (یو پر څلورمه برخه) ،سږ کال ،دشت شین کلی،
اسحاقزی.
 48مارجه دوه اې ۱۲ ،۱۲ ،جریبه ،په شراکت ځمکه نیونکي (یو پر څلورمه برخه) ،سږکال ،دشت
سیستاني ،علیزی ،مارجه دوه اې ۱۵ ،۱۴ ،جریبه ،په شراکت ځمکه نیونکي (یو پر څلورمه
برخه) ،سږکال ،دشت (عمومي) ،علیزی ،زرغون کلی ۱۵ ،۱۳ ،جریبه ،په شراکت ځمکه نیونکي
(یو پر څلورمه برخه) ،سږکال ،شنه جمه ،بارکزی.
 49زرغون کلی  ،۱۱لس جریبه ،په کرایه (په کال کې پر هر جریب  ۱۰۰منه غنم) ،یو کال ،مټکه ،کاکړ.
( .۵۰ 50که مې ځمکه پیدا کړه نو بېرته شپږمې ډلې ته ځم) .شنه جمه  ،۲اووه جریبه ،په شراکت ځمکه
نیونکي (یو پر اوومه برخه) ،درې کاله ،شپږمه ډله ،ناد علي ،نورزی( ،ځینې خلک ښايي وطن ته
ستانه شي ځکه دلته کوکنارو کې هېڅ ګټه نه شته .اوړي کې زه خپل کلي ته ځم) .دشت اب پاشک
 ،۱۰اته جریبه ،په کرایه ،سږکال (د  ۲۰۱۴کال سپتمبر میاشت) ،وطن ،الکوزی.
( .۵۱ 51زه پالن لرم چې له دغې سیمې ووځم .زه به وطن ته والړ شم او هلته به ځمکه ولټوم .په اوړي
کې به په مزدورۍ کار وکړم) .شنه جمه څلورم ،اته جریبه ،په کرایه (یو پر شپږمه برخه) ،ناد عالي،
دوه کاله ،اسحاقزی( ،زما فصل ډېر کمزوری و .زه ډاډه نه یم چې پاتې شم که والړ شم ،ځکه د تلو
لپاره هېڅ ځای نه لرم .که په ټیټه پرته سیمه کې مې ځمکه پیدا کړه نو بیا به هېڅکله دښتې ته رانه
شم) .شنه جمه اته ،لس جریبه ،په کرایه( ،یو پر شپږمه برخه) ،ټرېک ناوه ،سږ کال ،اسحاقزی.
( 52زه به له دغې سیمې بېرته په ټیټه پرته ساحې ته والړ شم .نور هغه خلک چې په شراکت یې ځمکې
کرلې به هم والړ شی .که مو فصل هر کال همداسې وي لکه سږکال نو باید له دغه هېواده کډه
وکړو) .دشت اب پاشک دوه ۱۵ ،جریبه ،په شراکت ځمکه نیونکي (یو پر څلورمه برخه ،۹پنځه
کاله ،ناد علي ،اسحاقزی.

 53د مثال په ډول ،په بکوا کې څېړنې وښوده چې یو شمېر کورنۍ په  ۲۰۰۶او  ۲۰۰۷کلونو کې مېشت
شول ،وروسته له هغه چې د فراه والیت مرکز شاوخوا سیمو کې پر اپینو بندیز ولګېد .د ډېوېد
منفیلډ لیکنه وګورئ( :چاودنې ته چمتو؟ په افغانستان کې د (پوکاڼۍ اغېز) رول شننه او دې
ته کتنه چې د افغانستان پر پولو،دښتو کې د کوکنارو کر څرنګه پراخ شو)( .د اروپايي ټولنې په
بودیجه د  LINKSCHپروژې لپاره ،نا چاپ شوې لیکنه .۲۹ ،)۲۰۱۵
 54دا محاسبه د وګړو د شمېر پر اساس شوې چې د بکوا د پخوانۍ دښتې د څېړنې له الرې السته
راغلې (این  ،)۱۷۰په هر جریب کې  ۰،۵۱وګړي او د بوغره کانال شمال لور سیمه (این  )۶۰۲په هر
جریب کې  ۰،۹وګړي .ایبېد.
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دریم نقشه :له  ۲۰۰۳تر  ۲۰۱۳کاله د افغانستان په سوېل لوېدیځ کې د کرنیزې ځمکې پراخوالی.

12

هلمند د خوځښت په حال کې :د فصل د ناکامۍ له کبله کډوالۍ ته مخه

5 .5پایله
په ټولیز ډول ،د مرکزي هلمند په غوره خړوبو سیمو کې امنیتې حالت نسبتا ثابت
دی ،په ځانګړې ډول که موږ په دغو سیمو کې د  ۲۰۰۸کال له پایه تر  ۲۰۱۱کاله
پورې شوې جګړې په پام کې ونیسو .ان ځايي اقتصاد هم مقاومت کړی ،او په
یقیني ډول یې هغو ته ډېره ګټه رسولې چې د والیت مرکز ته نږدې مېشت دي او
یا ډېرې ځمکې او له کروندو پرته نور عایدات لري .اقتصاد لکه څنګه چې یې
ځینو وړاندوینه کړې وه ،په پشپړ ډول له منځه نه دی تللی .په مجموعي ډول ،په
 ۲۰۱۵کال کې ځايي او والیتي چارواکو ،اقتصادي فرصتونو او د فصل پرله پسې
ټیټو حاصالتو د هغې اندېښنې او خطر مخه هم ونیوله چې ښايي بیا په پراخ ډول
کوکنار وکرل شي.
د دې پر ځاي ،په ظاهره د مرکزي هلمند اصلي ستونزې د بوغرا کانال شمال لور په
پخوانۍ دښته کې دي .په تېره لسیزه کې او په ځانګړې ډول له  ۲۰۰۸کال راهیسې
د دغې سیمې حاالتو تر ډېره د اپینو د پراخ تولید له کبله بدلون موندلی دی .د
پخوانۍ دښتې په دغو سیمو کې ،د فصل پرله پسې پنځم ناکامه کال پر ځايي
خلکو د پام وړ اغېز کړی ځکه دوی د نورو اقتصادي بدیلونو په نشتوالي کې تر
ډېره د اپینو پر تولید متکي دي.
یو ځل بیا بې ځمکې کورنۍ په خوځېدو دي .د کډه کېدو فشار زیات دی او ډېری
خلک چې په دښته کې ځمکې نه لري ،ال له وړاندې د اوړي په موسم کې د کانال
تر څنګ د ځمکو او کور په لټه کې دي چې د  ۲۰۱۶-۲۰۱۵کال فصل پر مهال په کې
کروندې وکړي .خو د اپینو د تولید د کموالي له کبله ،نه کافي ځمکه شته او نه
هم د کارګرو تقاضا چې نوې کډه شوې کورنۍ ترې اقتصادي ګټه واخلي .هغه
چې ځمکې نه لري ،په دې هیله دي چې په مرکزي هلمند کې به د کانال تر پوښښ
الندې سیمو امنیتي حالت بدلون ومومي او د  ۲۰۱۶-۲۰۱۵کلونود فصل پر مهال
به د کوکنارو د کرلو چانسونه زیات شي .خو د ناروغیو لوړې کچې او ټیټو
حاصالتو ته په پام سره ،ان د  ۲۰۱۵کال پر مهال د مرکزي هلمند د کانال تر پوښښ

الندې سیمو کې هم ،او د له منځه وړلو کمپاین د ګواښ په نظر کې نیولو سره ،دا
ال څرګنده نه ده چې ځمکوال به په شراکت د خپلو ځمکو کرلو ته زړه ښه کړي که
څنګه .د ځمکې خاوندان دوه غوراوي لري ،یو دا چې د خپلو ځمکو پر یوه برخه
قانوني فصلونه وکري ،چې ښايي له الرې یې دوی د خپلو بنسټیزو اړتیاوود پوره
کولو لپاره خواړه او عایدات السته راوړي ،یا د بوغرا کانال شمال لور کې کډوالو
ته د کوکنارو د حاصالتو د یوې برخې په بدل کې پر خپلو ځمکو د کار کولو اجازه
ورکړي ،خو هېڅوک یې وړاندوینه نه شي کولی چې د دوی غوراوی به څه وي.
یوازې هغه خلک دغه خطر په ځان منلی شي چې له  ۲۰جریبو ډېره ځمکه لري او
له کروندو پرته نور د پام وړ عاید یا پر ځايي امنیتي ادارو اغېز لري چې له الرې
یې خپل فصلونه خوندي کړي .دا چې ډېری ځمکوال دغه امکانات نه لري ،چې پر
ځايي سیاسي ادارو لکه اربکیانو یا کابل او لښکرګاه کې پر حکومتي چارواکو
فشار راوړي ،نو په مرکزي هلمند کې د کانال تر پوښښ الندې سیمې هغو ته ډېر کم
فرصتونه برابروي چې په دښته کې مېشت دي او نویو ځمکو ته سخته اړتیا لري.
دغه بې ځمکې خلک د والي ګالب منګل په واکمنۍ کې پر اپینو د بندیز لګېدو
له امله د کانال تر پوښښ الندې سیموڅخه ووتل او په پخوانۍ دښته کې مېشت
شول او دا یادونه مهمه ده چې دوی د پخوانۍ دښتې د فزیکي او سیاسي جغرافیې
په بدلولو کې مهم رول ولوباوه .دوی بیا هم د دغه ډول کار وړتیا لري .شمېر یې ډېر
دی ،د اپینو په تولید کې مهارت لري او له حکومت او بهرنیو مالتړو سره یې تونده
رویه خپله کړې ،ځکه نو دوی په ممکنه ډول د بې ثباتۍ المل کېدای شي ،نه یوازې
مرکزي هلمند کې بلکې د افغانستان د سوېل او سویل لوېدیځ نورو والیتونو کې
هم .که په لرې پرتو سیمو کې ،د فراه ،کندهار او نیمروز په پخوانیو دښتو کې هم د
اپینو د فصلونو د ویجاړولو پرېکړه وشي ،لکه څرنګه چې په رپوټونو کې یادونه
شوې ،نو ښايي ډېر نور خلک هم د غوره اقتصادي امکاناتو موندلو په موخه له
خپلو سیمو کډه شي.
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دڅرګندونولپارهستاسيغوښتنې
د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد ډیره عالقه لری چې ستاسو څخه اوري .په هر صورت که تاسی د دی واحد خپرونو لوستونکی یاست ،یا مو د افغانستان

د څیړنې او ارزونې واحد کې په لکچر یا ورکشاپ کې ګډون کړی وی ،یا مو له کتابونو څخه استفاده کړی وی ،یا مو د ادارې له کارونو او څیړنو سره آشنایی
پیدا کړی وی ،ستاسي څرګندونی او غوښتنې زمونږ لپاره ډیر د ارزښت وړ دی ،ستاسی وړاندیزونه له مونږ سره مرسته کوی ترڅو خپل هدف په ښه ټوګه
تعقیب او د خپلو کارونو السته راوړنې په ښه څیر د خپلو خبرونو له لوستونکو سره شریکې کړو.

ترټولوآسانهال ردڅرګندونولپار هستاسيغوښتنیدبریښنالیکلهالری a reu@areu.org.afهمدارنګهتاسيکوال یچېلهمونږسر هپهاړیکهکېشي

+93)0( 799 608 548

تاسيپهخپلواکه توګه نظرورکوالیشی،اماستاسیځوابونهاومعلومات په دیاړهزمونږلپارهډیرارزښناکتمامیږی
•لهد یادار ېا ودد یادار یلهڅیړنوسر هڅنګهاشناشوی (دخپرونولهالری ،یادد یادار یپهغونډ ویامجلسونوکېګډو نلهالری )
•دافغانستا ندڅیړنېا وارزونېدواحدلهڅیړنودڅهلپار هاستفاد هکوی
•دافغانستا ندڅیړنېا وارزونېدواحدڅیړنېڅنګهترالسهکوی
•آیا لهخپرونونه پهبرښنایېیاچاپیڅیراستفاد هکوی
•دخپرونومعلومات تاسو ته څه دول وړاند یشی
•ستاسووړاندیزنه دد یادار یدڅیړنوپهاړ هڅه شی دی
•د افغانستان د څیرنی او ارزونی د واحد کومه خپړونه یا پیښه تاسوته په زړه پوری ده؟
•ستاسيپهباو رپهکوموموارد وکېزمونږکارونهګټو رتمامیږی
•عالقه ،ددند یساحها ویاستاسیدمطالعیځای
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د افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد

د افغانستان د څېرنی او ارزونی د واحد ورستنی خپرونی
نیټه
نومبر 2015

د خپرونی نوم
 ٪ ۹۰سلنه رښتیني ،په یو اجاروي اقتصاد کی پورته والي او
غورځیدنه ،کیسي د کندهار افغانستان نه

اکتوبر 2015

ښځې او ټاکنې :په راتلونکې پارلماني ټاکنې کې اسانتیاوې او پر مخ
پراته خنډونه

اکتوبر 2015

په افغانستان کې کلیوالي جوړښت ته پاملرنه

اکتوبر 2015

په بلخ والیت کې د  ۲۰۱۵کال د می میاشتې د اپيمو او کلیوالي
اقتصاد په تړاو د ساحوي کار یادښتونه

می 2015

د افغانستان په اساسی قانون کی د قواوو جالوالی :یوه موضوعی څیرنه

اکتوبر 2015

د اوج ټکي ته رسېدل :په افغانستان کې له سیاسي پلوه د لوړو
ښوونځیو فعالېدل

په افغانستان کې والیتي سیاست او حکومتولي :دکندهار والیت بېلګه
می 2015

په افغانستان کی د کليو دډول پیژندني دجوړولولپاره د کلستر ډوله
تحلیل څخه ګټه اخیستنه

اپریل 2015

د افغانستان د څیړنو خبر پاڼه  31 -ګڼه

لیکوال

پښتو

دری

جولیا مینویا ،ادم پین

دڅیرنی موضوع

د څیرنی دول

پایښت لرونکی
معیشت

کاري قاعده

اورڅال نعمت اشرف

a

a

حکومتداری

انتونیو جیستازی او علی
محمد علی

a

a

حکومتداری

تحلیلی څیړنه

ادم پین

a

a

پایښت لرونکی
معیشت

پالیسی پاڼه

پالیسی پاڼه

پاول فیشستین

a

a

د طبیعی سرچینو
مدیریت

لندیز

فرید حمیدی او ارونی
جیاکودی

a

a

حکومتداری

موضوعي څیړنه

پایښت لرونکی
معیشت

کاري قاعده

اشلی جکسن

پایښت لرونکی
معیشت

ادم پین او جورجیا سترج
د افغانستان د څیرنی او
ارزونی واحد

کاري قاعده
ځیرنیز خبرپانه

اپریل 2015

په افغانستان کی د قواوو جالوالی:تیوری او عمل

ارونی جیاکودی

a

a

حکومتداری

پالیسی پاڼه

اپریل 2015

په افغانستان کې د اساسي حقونو تدریجي تکامل۲۰۰۴ -۱۹۲۴ :

ارونی جیاکودی

a

a

حکومتداری

پالیسی پاڼه

مارچ 2015

د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود دیارلسمه ګنه 2015

فبروری 2015

په افغانستان کې والیتي سیاست او حکومتولي :دننګرهار والیت بېلګه

د افغانستان د څیرنی او
ارزونی واحد

a

a

اشلی جکسن

a

a

فبروری 2015

د کار بازار،ټولنیزه نابرابری او په کابل کې ګڼدونکي

ریچارد مالت او ادم پین

a

a

جنوری 2015
دسمبر 2014

د پياز ټولنيز اهميت :د افغانستان په ننګرهار كې د پيازو د بازار غير
رسمي قواعد او مقررات
کوچنیان ولی یوازی سفر کوی؟ د کوچنیانو،کورنیو او له افغانستان
څخه د استوونکو ټولنو له نظره اروپا او نورو صنعتی هیوادونو ته د
تګ انګیزې

جولیا مینویا ،ادم پین او
ومیق اهلل ممتاز

a

a

a

a

پایښت لرونکی
معیشت

نوامبر 2014

په افغانستان کې د ښځو او رهبریت :درسونه او وړاندیزونه

آریه نجات

a

a

حکومتداری

پالیسی پاڼه

نوامبر 2014

د خلکو بنسټیزو حقونو ته یو ځغلنده کتنه :ننګوتی او فرصتونه

داکتر رنګین دادفر سپنتا

a

a

حکومتداری

موضوعي څیړنه

آگست 2014

د افغانستان اساسي قانون لس کلن شوکومې ستونزې مطرحی دي؟

داکتر محمد هاشم کمالی

a

a

حکومتداری

تحلیلی څیړنه

آگست 2014

د افغانستان د ټاکنیزو ښخړودحل لپاره د میکانیزمونو وضعیت

ارونی جیاکودی

a

a

حکومتداری

پالیسی پاڼه

آگست 2014

ناهیلیتوب یا امیدواري؟ له ۱۳۹۳م ( )۲۰۱۴کال څخه وروسته په
افغانستان کې د کوکنار کښت

پاول فیشستین او دیوید
منسفیلد

a

a

جون 2014

په افغانستان کې والیتي سیاست او حکومتولي :دننګرهار والیت بېلګه

اشلی جکسن

د طبیعی سرچینو
مدیریت

پالیسی پاڼه

a

a

جون 2014

د ګردی میز بحث :دافغانستان د ټولټاکنو تجربې

پایښت لرونکی
معیشت

جون 2014

له بدو یې بدتر کړ» د نښتو په والیتونو هلمند او ننګرهار کې د
کوکنارو کر ته پام

a

می 2014

افغانستان :د کلیو د جالکولو او ارزوني لپاره د یوې طریقې جوړول

د طبیعی سرچینو
مدیریت

می 2014

افغان ملی پوځ له مالي اړخونو ها خوا د پایښت پروړاندی پرتې ننګونې

اپریل 2014

ټولنیز مالتړ او د کار پروګرامونه څنګه په ټولنیزیوځایوالي کې ونډه
اخلي؟ د افغانستان ،بنګله دیش ،هند او نیپال څخه شواهد

چونا آر .اچاویز
جنیفربگاپورو
لیحه ویلفر داری شکریه
آزادمنش

د افغانستان د څیرنی او
ارزونی واحد
دیوید منسفیلد

بابکن بابا جانیان ،جسیکا
هاګن-زانکر او ربیکا هولمز

پایښت لرونکی
معیشت
پایښت لرونکی
معیشت
پایښت لرونکی
معیشت

حکومتداری

a

ادم پین
انتونیو جیستازی او پیتر
کو ینتن

کتاب

پایښت لرونکی
معیشت

پالیسی پاڼه
پالیسی پاڼه
پالیسی پاڼه
تحلیلی څیړنه

موضوعي څیړنه

د ګردی میز د
بحث جریان

موضوعي څیړنه
کاري قاعده

a

a

حکومتداری

تحلیلی څیړنه

a

a

جندر

ترکیبی څیړنه
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد په اړه
د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد په کابل کې میشته یوه خپلواکه څیړنیزه موسسه ده .ددې ادارې دنده د لوړ څرنګوالې درلودونکو او پالیسۍ پورې اړوندو څیړنو له
الرې پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې دي ،او همدا راز نوموړې اداره په افغانستان کې د څیړنې او زده کړې د کلتور د ودې په موخه  ،د څیړنې پایلې په چټکه توګه خپروي.
دې موخې ته د رسیدو لپاره له خپلو څیړنو او کتابتون څخه د ګټې اخیستنې دترویج په موخه له پالیسي جوړوونکو ،مدني ټولنې ،څیړونکو او زده کوونکو سره ددوی
د څیړنېزې وړتیا د پیاوړي کولو په موخه ښکیل ده څو په دې توګه وکړای شي شننو ،غبرګونونو او خبرو اترو ته الره هواره کړي.
ژباړن :ایمل پسرلی
د نشریه کود1521P :
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ ( )AREUپه  ۲۰۰۲کال کې په افغانستان کې د نړیوالې مرستندویې ټولنې په همکارۍ جوړ شو .دغه بنسټ د مشرتابه یو بورد لري
چې د مرستندویو ادارو ،لکه :ملګرو ملتونو او نورو ګڼ اړخیزو ادارو او نادولتي ټولنو استازي پکې ګډون لري AREU .اوسمهال د خپلو مرستو ډېره برخه د فیلنینډ له
سفارته ،د سویډن د بهرنۍ پرمختیا د مرستندویه ادارې ( )SIDAاو د پرمختیا او همکارۍ لپاره د سویس له ادارې ( )SDCڅخه تر السه کوي.
په  2015کال کې د دغه بنسټ د ځانګړو پروژو مالتړ د اروپايي کمېسیون ( ،)ECد سویډن د بهرنۍ پرمختیا د مرستندویه ادارې ( ،)SIDAد پرمختیا او همکارۍ لپاره
د سویس له ادارې ( ،)SDCد نړیوال پرمختګ انسټیټوټ ( ،)ODIنړیوال بانک ،د امریکا د سولې انسټیتوټ ( ،)USIPد نړیوالې همکارۍ لپاره الماني ټولنې (
 ،Gmbh(GIZ-GOPAد افغانستان لپاره د سویدن کمیته ( ،)SCAد ختیڅ او افریقایی مطالعاتو لپاره د لندن پوهنتون ( ،)SOASد امریکی د متحده ایاالتونو د
نړیوال پرمختیا سازمان ( ،)USAIDد هالند علمی څیرنو دفتر ( ،)NWOد غنمو او جوار د تحقیقاتو بین المللی مرکز ( ،)CIMMYTد حکومتداری د امنیت ګروپ
( ،)SGGپه مرکزی آسیا کی د کړنی او خورلو د پیاورتیا اداره ( )LANSAاو د فیلینډ د سفارت لخوا تر سره کېږي..

