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د لیکوال  په اړه

د  کې  ژوند  کلیوال  په  افغانستان  د  یې  فصلونو  کرهڼیزو  پسې  پرله   ۱۸ تیرو  له  چې  دی  سالکار  خپلواک  منسفیلډ  دیوید 
دي. کړې  څېړنې  اهمیت  پر  کر  د  کوکنارو 

مننې

سخت  له  همکارانو  د   )Sustainable Research and Development( ټولنې  د  پرمختیا  او  څېړنې  دوامداره  د  څېړنه  دا 
په  او  ټیم  دې  د  کې  کابل  په  ورکړ.  دوام  ته  څېړنو  کې  شرایطو  سختو  خورا  په  توګه  پسې  پرله  په  دوی  وه  ناممکنه  پرته  زیاره 

ده. وړ  ستاینې  د  ژمنتیا  همکارانو  د  یې  کې  سیمو 

نه  پامه   له  مالتړ  معلوماتي  او  تخنیکي  ټیم  د  واګ  دلیپ  او  انجل  مت  بکلي،  بریتون،ټیم  ریچارډ  د  تېره  په  شرکت  الیس  د 
تصویر  ته  موندنو  څېړنې  د  یوازې  نه  کړ  وړاندې  دوی  چې  تولید  معلوماتي  او  تخنیکي  او  نقشې  کومې  غورځېدای.  شي 
د  یې  مځکه  پر  او  کړل  نخښه  په  یې  ځایونه  مناسب  ځایونو  د  څېړنې  د  چې  ده  هم  برخه  بنسټیزه  کار  شنونکي  د  بلکې  ورکړ 
شوې  ترالسه  الرې  له  سروې  د  مځکه  پر  او  اټکل  د  لیرې  له  چې  کې  حال  داسې  په  وشنلې.  پسې  پایلې  معلوماتو  شویو  ټولو 
دواړو  د  وخت  پر  څېړنې  ټولې  د  ورکوي،  معلومات  مهم  باب  په  پرمختګ  اوسني  د  کې  سیمو  کلیوالو  په  افغانستان  د  ډېټا 

کېږي. ترسره  چارې  دغه  ولې  چې  وموندل  معلومات  ډیر  ال  کولو  یوځای  بڼو 

سلطان  دوی  د  وې.  کړې  تبصرې  یې  متن  لومړني  یوه  په  رپوټ  دې  د  چې  منننې  نورې  هم  ډلې  یوې  له  همکارانو  محترمو  د 
محمد احمدي، راس باېلي، ریچارډ بریتون، پییر آرناود چووی، پاول فیشستین او غالم رسول دي. کوم وخت چې دوی دې 
د  هم  نه  له  ان بوکس باوم  وای.  نه  بشپړه  څېړنه  دا  به  پرته  الرښوونو  مهمو  له  دوی  د  ستایم  ډیر  نظر  دوی  د  او  ورکړی  ته  کار 
هغې د زغم او مهارت له امله مننه چې د رپوټ له ترالسه کولو وروسته یې ایډیټ کړ او لوستل یې اسانه کړل. یادونه به یې 

نه وي چې که په رپوټ کې تېروتنې پاتې وي نو خپله د لیکوال دي. بې ځایه 

ژوند  کلیوال  د  افغانستان  د  چې  کوم  مننه  وزارته  له  چارو  بهرنیو  د  برتانیا  د  او  کمیسیون  له  ټولنې  اروپایي  د  کې  پای  په 
چې  پرته  مالتړ  مالي  له  دوی  د  دی.  کړی  مالتړ  پسې  پرله  کار  تحلیلي  اوږده  دې  د  ونډې  پر  کوکنارو  د  یې  کې  ستراتیژۍ  په 
او چاپېریالیز  باب زموږ پوهه، سیاسي  په  ټولنیزواقتصادي توپیرونو  د  به ګرانه وای چې  لپاره یې کړی دی ډیره  د دې کار 
کیلې  کر  پر  کوکنارو  د  اغېز  واقعیتونو  دې  د  او  جوړوي  واقعیتونه  ګڼ  کې  سیمو  کلیوالو  په  افغانستان  د  چې  فکتورونه 
باندې څرګند شي. که دغه مرسته نه وای نو موږ به له هغه ډول مثالي ډېټا او اندازو سره پاتې وای چې ډېر کله مخدره توکو 

زیانمنوي. اترې  خبرې  تګالرې  دقیقې  د  ضد  پر 

منسفیلډ دیوید 

۲۰۱4 می 



د افغانستان د څېړنې او ارزونې  واحد په اړه

څرنګوالې  لوړ  د  دنده  ادارې  ددې  ده.  موسسه   څیړنیزه  خپلواکه  یوه  میشته  کې  کابل  په  واحد  ارزونې  او  څیړنې  د  افغانستان  د 
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 
د  ددوی  سره  کوونکو  زده  او  څیړونکو  ټولنې،  مدني  جوړوونکو،  پالیسي  له  موخه  په  دترویج   اخیستنې   ګټې  د  څخه  کتابتون   او 
څیړنېزې وړتیا د پیاوړي کولو  په موخه  ښکیل ده څو په  دې توګه وکړای شي  شننو،  غبرګونونو او خبرو اترو ته الره هواره کړي.

جوړ  همکارۍ  په  ټولنې  مرستندویې  نړیوالې  د  کې  افغانستان  په  کې  کال   ۲۰۰۲ په   )AREU( بنسټ  ارزونې  او  څېړنې  د  افغانستان  د 
ټولنو  نادولتي  او  ادارو  اړخیزو  ګڼ  نورو  او  ملتونو  ملګرو  لکه:  ادارو،   مرستندویو   د  چې  لري  بورد  یو  مشرتابه  د  بنسټ  دغه  شو. 
له سفارته، د سویډن د بهرنۍ پرمختیا د مرستندویه  AREU اوسمهال د خپلو مرستو ډېره برخه د  فیلینډ   استازي پکې ګډون لري. 

ادارې )SIDA( او د پرمختیا او همکارۍ لپاره د سویس له ادارې )SDC( څخه تر السه کوي.

ادارې  سوېس  د  لپاره  همکارۍ  او  پرمختیا  د   ،)EC( کمېسیون  اروپایي  د  مالتړ  پروژو  ځانګړو  د  بنسټ  دغه  د  کې  کال   ۲۰۱4 په 
اسیا  منځنۍ  د  بانک،  نړیوال   ،)UNDP( ادارې  پرمختیایي  ملتونو  ملګرو  د   ،)ODI( انسټیټیوټ  پرمختګ  نړیوال  د   ،)SDC(
فیلینډ  د  او   )GIZ(، )GmbH( ټولنې  الماني  لپاره  همکارۍ  نړیوالې  د   ،)USIP( انسټیټیوټ  سولې  د  امریکا  د   ،)UCA( پوهنتون 

کېږي.   سره  تر  لخوا  سفارت  د 

 )AREU( واحد  د  ارزونې  او  څیړنی  د  افغانستان  د  یوازی  متن  رپوت  دی.  جوړشوی  مرسته  مالی  په  اتحادیې  اروپایی  د  څیرنه  دغه 
کیږی. ګڼل  نه  څرګندوی  موقف  د  اتحادیي  د  اروپا  د  توګه  هیڅ  په  او  دی  مسئوولیت 

  
                       د افغانستان د څیرنی او ارزونی واحد



  

خالصه

کتل  سترګه  په  ناکامۍ  او  کامیابۍ  د  ځلو  هلو  د  ضد  پر  توکو  مخدره  د  ته   والي  څومره  کرکیلې  د  کوکنارو  د  وخته  ډېره  له 
او  اقتصادي  ټولنیز  په  لپاره  ایستلو  را  د  بزګرانو  د  کرکیلې  له  کوکنارو  د  به  دا  نو  کېږي  تکیه  کچه  دغه  په  که  خو  کیږي. 
د  او  یادیږي  نامه  په  مبارزو«  ضد  پر  توکو  مخدره   « د  چې  مداخلو  محدودو  هغو  د  لپاره  اوس  د  ورسره  او  بهیر  سیاسي 
نړیوالې ټولنې او د افغانستان د اسالمي جمهوریت د حکومت له خوا کټګوري او مالي مالتړ یې شوی دی، نه پوهېدل وي.

د افغانستان په هلمند او ننګرهار کې شواهد ښیي چې که شرایط اجازه ورکړي نو بزګران د کوکنارو له کرکیلې وتلی شي او 
وتلي هم دي۱  خو دغه لېوالتیا تش په هغو مداخلو پورې څوک نه شي تړلی چې دم ګړۍ د »مخدره توکو پر ضد« هڅې بلل شوي: 
یا  او ټولنیزو پایلو  اپیمو د تولید قانوني  او د  د زراعتي توکو لکه غنمو او سرې مهیا کولو،د کروندو د ویجاړولو ګواښ، 
دي  روانې  پروسې  سیاسي  او  اقتصادي  ټولنیزې،  بنسټیزې  ډیرې  ال  چې  دی  دا  حقیقت  خپرول.  معلوماتو  د  باب  په  عواقبو 
چې له بزګرانو سره مرسته وکړي چې کوکنار ورته د کورنۍ د ښېرازۍ او اړتیا ځای ناستی نه وي او دوی پرې تکیه ونه کړي.

سربېره پر دې د ځینو رپوټونو خالف شواهد ښیي هغو بزګرانو چې د کوکنارو کرکیله پرېښې، نه یې عاید د پام وړ کم شوی 
او نه هم د افغان دولت پر ضد له تاوتریخوالي ډک مقاومت کې بوخت شوي. دغه بزګر عمومآ والیتي مرکز ته نژدې اوسیږي 
ته  اسانتیاوو  ښو  روغتیا  او  تعلیم  د  اوس  دوی  پرتله  په  پخوا  د  دي.  موندلي  موقع  ګټلو  پیسو  د  یې  دباندې  کرهڼې  له  او 
السرسی لري. د  سړکونو د جوړېدا او په سیمه کې د امنیت د ښه کېدو له امله دوی بازار ته تر پخوا ښه الر موندلې چې هم یې 
د سفر وخت او هم یې کرایه کمه کړې ، دغه راز یې دولتي او خصوصي سیکتورونو ته اسانه کړې چې فعالیت وکړي. دوی له 
فزیکي پلوه هم ال خوندي چاپېریال لري او تر بل هر وخت اوس  د اوږدمهال پانګونو په برخه کې بیالبیلې پرېکړې کولی شي.

کړی  دی  نه  اغېز  ډېر  خلکو  دغو  پر  سرې   او  تخم  غنمو  د  لکه  توکو  کرهڼیزو  بنسټیزو  د  لپاره   اوس  د  سره  شرایطو  دغو  له 
ځکه چې بڼوالۍ یا باغوانۍ سره تړلیو فصلونو او ال ډیر له بزګرۍ دباندې عاید باندې تکیه ورته لوی ارزښت لرلی دی.دغه 
بزګر هڅول شوي او فشار پرې راوستل شوی چې له کوکنارو الس واخلي او دا چې دوی د والیت مرکز ته نژدې و دا خبره ال 

ممکنه وه چې کروندې یې ویجاړې شي خو فصلونه یې ډېر کم ورخراب شوي دي.

حقیقت دا دی چې د کوکنارو له کرکیلې د راوتو پر وخت له دغو بزګرانو سره هیڅ یوې پروژې یا هڅې مرسته نه ده کړې. دا 
کې  لسیزه  تېره  په  کې  برخو  ځینو  په  او  شوی  یې  مالتړ  چې  کوي  ښکارندویي  فکټورونو  ګڼو  د  بهیر  پراخ  د  دبدلون  پرېکړه 

شوي. شوني  امله  له  پانګونو  لویو  د  کې  اقتصاد  کلیوال  په 

دافغانستان  )کابل:  کنټرول«   مخدارتو  د  کی  بهیر  په  انتقال  د  کې  ننګرهار  او  هلمند  په  او  ننداره  درسیدلو  ته  توافق  دی!  منع  تړل  شرط  منسفیلد»ټول  دیوید     ۱

د څیرنی او ارزونی واحد،۲۰۱۳(، دیوید منسفیلد او پاول فیشستین  »سترګې پټول او مسامحه:د انتقال په دوره کې له مخدره توکو سره مبارزه« توضیح پاڼه 

او ارزونی واحد،۲۰۱۳(. ،)کابل: دافغانستان د څیرنی 

پاملرنه         ته  کر  کوکنارو  د  کې  ننګرهار  او  هلمند  والیتونو  په  نښتو  د  کړ«  بدتر  یې  بدو  له 
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واحد ارزونی  او  څیرنی  د  افغانستان  د 

د  له کرکیلې  پر هغو وګړو غور کوي چې د کوکنارو  بلکې  نه کوي  پر دې پیاوړي دریځ غور  خو دا څېړنه د کلیوالو ولسونو 
په  کوکنارو  د  ډېر  چې  کوي  غور  هغو  پر  وو.څېړنه  نه  شرایط  ډول  دغه  هیڅ  خو  کې  مواردو  ځینو  په  او  لري  نه  شرایط  راوتلو 
کروندو تکیه لري او نه یوازې یې د مخدره توکو پر ضد د مبارزې هڅې یا منلي نه دي او یا یې ځواب نه دی ورکړی  بلکې 
ناڅاپي شاک سره  له کوم  یا هغه ولس چې  او   نه ده ښوولې  په افغانستان کې د دولت جوړولو پراخو پروژو سره یې هم مینه 
مخدره  د  څیر  په  پي(    سي  ډي  )یواین  ملتونو  ملګرو  د  کې  برخه  په  جرمونو  او  توکو  مخدره  د  چې  ښیي  دا  شوی.  مخامخ 
د  او  ناامنۍ  کړکېچ،  د  کې  سیمو  کلیوالو  په  افغانستان  د  خالف  هغه  د  کیږي  ویل  څه  چې  کې  لیکنو  باب  په  کنترول  د  توکو 
دغو  د  چې  امني  نا  اقتصادي  کومه  او  تولید  د  اپیمو  د  چې  ښیي  حالت  دا  بلکې  دي.  نه  حتمي  اړیکي  ترمنځ  تولید  د  اپیمو 

امله  له  تګالرو  حکومتي  نورو  او 

ترمنځ  امنیو  نا  او  توکو  مخدره  د  څېړنه  دي.دا  کړي  جوړې  اړیکي  ترمنځ  توکو  دغو  د  یې  څرنګه  دي  مخامخ  ورسره  کلیوال 
ننګرهار سویلي ولسوالۍ  د  او هغه  تېرو څو کلونو کې شته  په  په کې  او بغاوت  اړیکي د دوو سیمو چې د کوکنارو کرکیله 
۲۰۱۳ کال پورې څووم پرله پسې کال و چې د دغو  تر  نهر شمالي برخې دي، د ژور تحلیل په مټ جوتوي.   بغرا  او د هلمند د 
ډېره  یې  سابقه  خو  کېده  پاتې  مځکه  لږ  لپاره  سبو  او  دانې  غلې  د  او   کېدل  کرل  کوکنار  یوازې  سر  په  سر  مځکو  پر  سیمو 
کوکنار  یې  ترمنځ  کلونو   ۲۰۱۰ او   ۲۰۰۸ د  خو  شوي  کرل  کوکنار  وخته  ډېره  له  کې  ولسوالیو  سویلي  ننګرهار  د  وه.  مختلفه 
تر ډېره شاړ وی. د کرهڼې مځکه  تر جوړېدو پورې  ۲۰۰۲ کال کې د کرزي د ادارې  نهر  په شمالی سیمې په  پراښي وو.  دبغرا 

له وچکالیو ځان وساتي. لږ شمېر خلک په کې اوسېدل چې په شمال کې د واشېر او نوزاد  یې تر زر هکتاره کمه وه او  

حکومت ضد عناصر چې ډېر ځله طالبان بلل کېږي په دغو دواړو سیمو کې  البته په ډېرو مختلفو شرایطو کې » اوسېدل«.  د 
ننګرهار په اچین کې د ۲۰۱۰ کال تر وروستیو پورې ځایي خلکو د دوی د فعالیتونو په وړاندې مقاومت کاوه خو د دې برعکس 
۲۰۰۸ کال پورې خلک په کې لږ وو او تر ډېره بزګر انو، د خپلې مځکې څښتن وو  د هلمند په پخوانیو شاړو سیمو کې چې تر 
او تر یوه ځایه د سیاسي پوځي نظام لوبغاړي وو چې د پخواني والي شیر محمد اخوندزده له والیتي ادارې سره یې تړاو الره.

په ننګرهار او هلمند دواړو کې څېړنې وښوده چې د مخدره توکو پر ضد هلې ځلې چې پر هغو ولسي ډلو متمرکزې شي چې 
ده  دا  پوښتنه  خو  کړي.  کم  لپاره  لنډمهال  د  کرکیله  دا  ښایي  نو  ویني  نه  هم  بدیل  ښکاره  کوکنارو  د  او  لري  نه  سرچینې  ډیرې 
ډلو  ځانګړو  د  کې  سیمو  دواړو  دې  په  کمېدلو  کرکیلې  د  کوکنارو  د  چټکۍ  په  چې  ښیي  شواهد  یي  بېلګه  بیه؟  کومه  په  چې 
په  هغه  کېږي  اغېزمن  ډېر  خلک  کوم  بندیزه  له  کرکیلې  پر  کوکنارو  د  چې  کې  ننګرهار  په  راکښله.  خبره  ته  امنۍ  نا  اقتصادي 
موقع  کار  د  دباندې  بزګرۍ  له  او  اوسیږي  کې  ځای  لږ  خلک  ګڼ  ده،  لږ  مځکه  خلکو  د  دغلته  دي  دېره  کې  ولسوالیو  سویلي 
په کې تل  ترمنځ اړیکې  او ولس  او د دولت  لرلی  نه دی  محدودې دي. دا هغه سیمې هم دي چې دولت پرې مخامخ واک کله 
کمزورې وې. بالعکس په هلمند کې له کله چې د نهر پر سیمو د والي ګالب منګل له خوا کوم بندیز لګېدلی هغه پر بې وزلو 

کړیږي. ستونزو  اقتصادي  سختو  له  کله  ډېر  خلک  دغه   ، لری  اغېز  لوی 

بندیز  له امله دې خلکو د  ته د مخامخ مرستو د کمښت  بزګرانو  لږو اقتصادي مواقعو په شته والي کې او د خوارو مځکو  د 
کوکنارو  د  بزګرانو  کې  ولسوالیو  سویلي  په  ننګرهار  د  پوهېږي.  پرې  دوی  چې  کړې  غوره  الر  یوازینۍ  هغه  وړاندې  په 
افغان  د  یې  توګه  دې  په  او  وایستله  درو  لروبرو  له  یې  زیربنا  امنیتي  دولت  د  وکړه.  مخه  بیرته  کچه  لویه  په  ته  کرکیلې 
کې  امنیت  په  ننګرهار  د  کې  کال   ۲۰۱۳ په  ورکړه.  موقع  ننوتلو  او  نیولو  ځای  د  کې  دره  په  کابل  ته    مخالفینو  حکومت 
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دروماتیک بدلون چې دولت په کې اوس اړ و چې له ولس سره خبرې وکړي چې الر ورکړي او لږ اپیم ویجاړ کړي د ۲۰۰۸ کال 
ایاالتو  متحدو  د  چې  درلود  حضور  کوم  قوت  د  دولت  د  شیرزي  اغا  ګل  والي  وخت  هغه  د  چې  لري  توپیر  ډېر  حالته  هغه  له 
پوځ یې هم مالتړ کاوه. په هلمند کې د خوارو مځکو خلک دبغرا نهر شمال ته ولېږدېدل او دولت یې رد کړ، مځکه یې اجاره 
به  فصل  دوی  د  او  وپېري  مځکه  بیا  به  خپله  چې  وکرل  کوکنارو  همدا   پسې  پرله  هیله  دې  په  بزګرو  دارو  اجاره  او  ورکړه 
ناقلو  کړه  ګټې  بې  لپاره  ډیرو  د  یې  کرکیله  کوکنارو  د  چې  وخت  پر  حاصالتو  کمو  د  کال   ۲۰۱۳ د  ان  کوي.   خوندي«   « طالبان 
پاتې  دلیل  دې  په  کې  دښته  په  کړه  جوړه  مځکه  کې  وروستیو  دې  په  چې  هغو  ومنل.  کېدل  پاتې  کې  دښته  په  ولسونو  شویو 
نه الره او هغو چې مځکه په اجاره ورکړې وه هغوی بیا ځکه پاتې  شول چې همدا یې اوس کور و او بل ځای یې د تګ لپاره 
شول چې تر هغو پر کوکنارو بندیز وای نو د نهر د اوبو په سیمو کې دوی نه مځکه او نه کور درلوده. اقتصادي ننګونې چې  
د   ، دي  مسوول  ناروغیو  د  کروندو  د  یې  مالتړي  بهرني  او  دولت  چې  شوی  پیدا  امله  له  باور  دې  او  حاصالتو  کمو  دغو  د 

کړ. ډېر  ال  مخالفت  یې  وړاندې  په  حکومت  د  او  مالتړ  مخالفینو  د  حکومت  افغان 

دا څېړنه ښیي چې دا به سمه نه وي چې د کوکنارو کرکیله د مخالفینو د عمل له کبله او د دولت د زورور د  واک د ختمېدو 
د  طالبانو  یا  باغیانو  د  اسانۍ  په  دي  شوي  متمرکزه  ډېر  کوکنار  چې  کې  سیمو  کومو  په  والیتونو  دغو  د  شي.  وبلل  معنا  په 
چې  ده  سیمه  بدلېدونکې  پلوه  سیاسي  له  پیچلی،  یوه  چې  وښوده  څېړنې  ځای  پر  دې  د  کېدای.  بلل  شي  نه  سیمې  کنترول 
خصوصي  په  چې  بزګر  هغه  اړولی:  را  ګټه  خپله  په  یې  قوت  زور  د  چې  ښیي  ولس  داسې  څېړنه  دي.  ګڼ  کې  په  ګروپونه  ځایي 
جوړوي  ګډوډي«   « داسې  کې  حال  عین  په  او  اخلي  ګټه  روزګاره  له  کې  ډګر  په  تعلیم  او  روغتیا  د  کې  سکتورونو  دولتي  او 

وغوړیږي. کې  په  کرکیله  کوکنارو  د  چې 

د  چې  ده  دا  غوره  شي  وکتل  سترګه  په  عمل  یوه  د  یاغیانو  د  کې  افغانستان  په  ته  کوکنارو  چې  دې  د  ځای  پر  توګه  دې  په  نو 
او په دې  ته وګورو، پر دې غور وکړو چې د ټولنې د خلکو په ښه والي څه اغېز ښایي ولري  بندیز ځانګړو شرایطو  لګیدلي 
د  چې  وایي  نه  دا  څېړنه  دا  ډیریږي.   کې  سیمو  ځینو  په  هېواد  د  بغاوت  او  کړکېچ  کې  شرایطو  کومو  په  چې  وشي  پام  باید 
افغانستان د کوکنارو د تولید په سیمو کې دې هیڅ نه کېږي، د کوکنارو د کرکیلې ډیرو ته د شتمنو په سترګه نه کتل کیږي 
لپاره ښکاره نخښې دي. د دغو دوو سیمو شواهد استدالل کوي چې پر مختلفو اقتصادي ټولنیزو  او د پرمختیایي مرستې 

شي. وکتل  دقت  په  باید  ته  اغیزو  بیالبیلو  بندیز  بریالي  ،د  دي  بوخت  کې  کرکیله  په  کوکنارو  د  چې  ډلو 

دا خبره عامه ده چې د پرمختیایي ټولنې غړي وایي » تر څه نه کولو یو څه کول ښه دي« خو دا څېړنه ښیي چې دغه خبره سمه ده. 
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واحد ارزونی  او  څیرنی  د  افغانستان  د 

یله پا

چې  کېږي  کرل  کې  سیمو  ارامه  نا  هغو  ۲په  افغانستان  د  ډول  پسې  پرله  په  کوکنار  وایي  چې  شوې  بدله  کلیشه  په  نوره  خبره  دا 
یاغیان په کې پیاوړي دي. همدا د یو این او ډي سي او د افغانستان د اسالمي جمهوري حکومت  عام نظر دی. ۱ خو طبعآ اصلي 
موضوع دا نه ده چې  د کوکنارو او باغیانو ترمنځ اړیکی شته بلکې د دغې اړیکي څرگندول په کار دي چې هغه مهمه الره باید 

معلومه شي چې د کوکنارو او بغاوت ترمنځ شته. 

دودیزه پوهه دا وایي چې د کوکنارو د کرکیلې او د افغانستان د حکومت ضد عناصرو ترمنځ اصلي اړیکي مالي  اړیکي دی. 
د  ته  موږ  کړي.  ډېره  مالیه  کلیواله  دول  دې  په  چې  وکري  کوکنار  چې  باسي  اړ  ښایي  یا  هڅوي  کلیوال  طالبان  چې  دی  دا  تصور 
د  او  لروبره  له  والیتونو  سویلي  د  استازي  طالبانو  د  لسنه  لس  فصل  د  چې  ده  بڼه  هغه  مالیې  د  چې  شوی  وړاندې  سیستم  عشر  
کوي.  ساتنه  فصل  د  لري  هوډ  خرابولو  د  چې  وړاندې  په  ځواکونو  ولتی  د  طالبان  کې  حالت  دې  ټولوي۳.په  برخو  ځینو  له  ختّی 

عواقب یې دا دي چې د کوکنارو کرکیله په دې دلیل ناامني راولي چې باغیانو ته  لږ تر لږه تر یوه ځایه مالي مرسته ورکوي. 

هغه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې د کمولو د هلو ځلو پر اغېز پوښتنې کوي هغوی د افغان حکومت ضد عناصرو 
او د کوکنارو د کرکیلې ترمنځ د مالي اړیکو خبره هم کوي. دوی استدالل کوي چې د دې فصل ختمول خپله تاوتریخوالی ډېر 
وي،د باغیانو مالتړ زیاتوي او د کوکنارو.د بیو په لوړېدو ان د طالبانو عاید زیاتوي.نو په همدې دلیل د کوکنارو کرکیله، د 

ختمولو هلې ځلې یې او کړکېچ یو تر بله سره اړیکه لري.

په دې کې یو څه حقیقت شته خو تجربوي کار لکه دا څېړنه ښیي چې د کوکنارو د کرکیلې او نا امنیو ترمنځ خورا ډېره پېچلې 
افغان  د   او  کېږي  یې  استدالل  چې  دي  نه  ژورې  هغومره  اړیکي  مالي  کچه  په  کروندو  د  چې  ده  جوته  دا  خو  لومړی  شته.  اړیکه 
له  مخالفین  حکومت  افغان  د  ومنو.  یې  موږ  چې  ده  نه  سیستوماتیکه  هغومره  هم  مالیه«   « کلیواله  خوا  له  مخالفینو  حکومت 
وګړو کامآل جال خلک نه دي. ځینې ښایي بهرني عناصر وي چې کلیوالې سیمې ته له ګاونډي هېواد یا والیته راغلي خو ډېر یې 

ځایي خلک دي: د بزګرانو خپل خپلوان چې یا کوکنار کري او یا خپله بزګران دي.

او  ښکاره  نه  کې  ولسوالیو  سویلي  په  ننګرهار  د  لکه  سیمو  ځینو  په  مخالفین  حکومت  افغان  د  وښوده   چې  څېړنې  دغې  لکه 
نه یو موټی غورځنګ دی بلکې د الچاره ډلو یو بانډ دی او داسې ګروپ دی چې اغېز غواړي او د سیمه ییز سیستم له الرې د 
مالیې  د  کی  سیمه   یوه  په  چې  دي  نه  غوندې  ادارې  د  ټولو  مالیې  د  حکومت  د  برتانیا  د  دوی  بیایي.  مخ  پر  چارې  ټولوو  مالیو 
ټولولو چارې په زور عملي کړي. نه هم کلیوال خلک او د دوی د عاید الرې هغسې تر سترګو الندې دي لکه د برتانیا یا امریکا 
لږه ورکړي او د  تر  لږ  له وسه یې پوره وي، د مالتړ په کارولو هڅه کوي چې  د استوګنو چې دي.  بزګران » هغه څه ورکوي چې 
برخه  ته چې د خپل تولید ډېره  لوېدیځو هېوادونو د ډېرو خلکو غوندې هڅه کوي چې خپل اصلي عاید پټ کړي« دا کار هغو 

خپله خوري تر هغو اسانه ده چې معاش یې په بانکي چیک کې ښکاري.
 ،۲۰۱۳ UNODC او د افغانستان د مخدره توکو پر ضد د مبارزې وزارت، د کوکنارو سروې     ۲ 

۳  د افغانستان د مخدره توکو جګړه: د مخدره توکو د قاچاق کوونکو او باغیانو ترمنځ د اړیکې شکول ) واشنګټن ډي سي: د بهرنیو اړیکو د کمېټې رپوټ، 

د متحدو ایاالتو د مشرانو جرګه، د امریکا د حکومت د مطبعې دفتر، ۲۰۰۹( ۱۰،  عتیاد، جرم او بغاوت: د افغان کوکنارو نړیوال ګواښ، ) ویانا یو این او دی سی، ۲۰۰۹، ۲. 
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دا چې ډېر کله خپله له ځایي خلکو دي او د ځایي خلکو مالتړ ته اړتیا لري نو د افغان حکومت مخالف عناصر دا هم غواړي 
سره  ادارې  کلیوالې  شته  له  چې  دي  اړ  دوی  توګه  ځانګړې  په  ورکړي.  ځواب  ته  ستونزو  اقتصادي  خلکو  کلیوالو  د  چې 
کمه  برخه  مال  ځایي  د  کې  پیسو  په  فصل  وروستي  د  که  توګه  په  سارې  د  کوي.  تکیه  مالتړ  پر  هغوی  د  چې  کړي  ونه  سیالي 
کې  لمانځه  په  جمعې  د  چې  غواړي  مالیان  دوی  چې  ځکه  وي  نه  عاقالنه  خبره  دا  به  لپاره  مخالفینو  حکومت  افغان  د  نو  شي 
له ځایي خلکو  یا  او  لپاره وعظ وکړي، د لوی اختر په ورځو کې د څارویو د پوټکو په ټولولو کې مرکزي رول ولري  د دوی 
یا  پیسې  هغومره  عناصر  مخالفي  حکومت  افغان  د  که  وکړي.  منځګړیتوب  کې  ورټولولو  په  پیسو  نغدو  ناوخت  وخت  د 
چې  کې  خوګیاڼو  او  اچین  په  لکه   ، کوي  ترالسه  یې  مالیان  ځایي  چې  واخلي  خلکو  له  توګه  په  سلنی  د  فصل  د  یا  معاش  د 
بغرا  د  کې  کال   ۲۰۱۳ په  چې  ګام   واچوي.دا  بار  مالي  لوی   ، غواړي  خپلول  یې  دوی  چې  بزګرانو  ځایي  پر  به  کار  دا  نو  کیږي 
یې  کال  وړم  چې  ځکه  کړې  لږ  هم  نورې  پیسې  کمې  واردمخه  ته  عناصرو  مخالفو  حکومت  افغان  د  بزګرانو  کې  شمال  په  نهر 
فصلونه ښه نه وو د دې ښکارندویي کوي چې باغي غورځنګ غواړي داسې ښکاره شي چې له چا سره چې اوسیږي د هغوی 

کوي. عمل  وړاندې  په  لومړیتوبونو  د 

له دې ډیتا سره یوه  ښکاره عملي ننګونه هم مله ده چې موږ د دې استدالل مالتړ  سره مخامخ یوو چې د کروندې لسمه برخه 
۱۹۹۷، له خبرې سره سم عشر په افغانستان کې د مالیې لپاره د یوې عمومي اصطالح  طالبان ترالسه کوي. د کرستین نول، 
باید  ترمنځ  پیسو  کېدونکو  سپارل  د  ته  ادارو  بیلو  بیال  دلیل  کې   ځایونو  مختلفو  په  دلیل  همدې  په  دی.4  کاریدلی  توګه  په 
د  مال.؟  که  شوي  ورکړل  پیسې  نغدې  دي.  شوې  ورکړل  پیسې  څومره  او  بنسټ  کوم  په   چې  شي  وکتل  هم  دا  او  وشي  توپیر 
قوانین«   « ځانګړي  کوم  دی؟  سر  په  پټي  هر  د  مځکې  د  یا  او  دي  پیسې  ټاکلې  سر  په  کور  د  که  ده  فیصدي  فصل  وروستي 
او  مرستې  د  کې  پای  په  موسم  زراعتي  هر  د  که  او  کېږي  اخیستل  پیسې  سم  سره  وس  له  بزګر  د  یې  کې  نتیجه  په  چې  شته 
بزګره  له  افغانستان د ډېرو نورو کلیوالو سیمو غوندې دغه ډول برخې دلته کار ورکوي؟ که  یا د  او  خواخوږۍ پیسې دي.؟ 
لس  فصل  وروستي  د  دی  چې  وګڼئ  دا  دې  له  او  وي  هو  یې  ځواب  او  ورکوي  عشر  ته  طالبانو  دی  چې  وکړئ  پوښتنه  ساده 
سلنه ورکوي نو تېروتي یاست.5 د دې خبرې مانا دا نه ده چې د افغان حکومت مخالفې ډلی د اپیمو له تولیده یا له کاروباره 
راشه  د  سره  کلیوالو  له  او  وي  لږ  ښایي  اړخه  مالي  له  کې  کرکیله  دې  په  ګټه  دوی  د  چې  دی  دا  مطلب  بلکې  اخلي  نه  پیسې 

درشه او مالتړ په برخه کې چې له دې امله یې ورسره مومي، ډیر دی.

او په څه ډول ترسره کېږي. کله  ته اشاره کوو  ناامنۍ  ناامني سره تړي خو پوښتنه دا ده چې د چا  او  همدا د کوکنارو کرکیله 
چې یو این او ډي سي نا امنۍ ته اشاره کوي نو دوی د ملګرو ملتونو د خوندي تابه او امنیت څانګې تعریف ته ګوري.6 دوی 
تر ډېره فزیکي نا امنۍ ته اشاره کوي او هغو سیمو ته چې ملګری ملتونه او مرستندویې ټولنې ورتلی نه شي.  دوی د خلکو 

دي. مخامخ  ورسره  خلک  کلیوال  چې  کوي  اشاره  ته  تاوتریخوالي  هغه  هرومرو  هم  نه  او  کوي  نه  اشاره  ته  امنیت  اقتصادي 

برتانیا:    ) ریچمونډ،   »،)۱۸6۳-۱۸۲6 امیر دوست محمد خان واکمني)  د  افغانستان کې:  په  قبیله  او  ۱۹ مه پیړۍ کې دولت  په    « نویل،  4   کرستین 

)۱۹۹۷ مطبعه،  کوزان 

پاڼه،     ۷ لپآره  وزارت  چارو  بهرنیو  د  پاڼه  معلوماتي  شوی  ناچاپ  کابل:   (  ، چارې«  مالیې  د  کې  کندهار  او  هلمند  مرکزي  په   « منسفیلډ،  دیوید     5

)۲۰۱۳ مارچ 

.4۷ ۲۰۱۳ اپریل( ،  UNODC/MCN د اپیمو سروې ) کابل:     6



6

واحد ارزونی  او  څیرنی  د  افغانستان  د 

دا خبره ډېره مخ په ښکارېدو ده چې ځینې خلک بې له ډېر مقاومت او یا له تاوتریخوالي ډک بغاوت څخه پرته د کوکنارو له 
اسانتیاوې  ښې  ال  تعلیم  او  روغتیا  د  وکړي،  تجربه  کېدو  ښه  د  ژوند  خپل  د  ښایي  دوی  دي.  چمتو  ته  اخیستو  الس  کرکیلې 
ومومي، د عاید الرې یې بېالبېلې شي او داسې مختلف فصلونه وکري چې په یوه کال کې تر کوکنارو  ال ډیرې نغدې پیسې 

نه دي.  بیا په داسې ښه دریځ کې  ورته وگټي. خو په عین حال کې دا هم ښکاره ده چې ځینې نور کلیوال وگړي 

ننگرهار  د  لکه  کې  سیمو  داسې  په  پلوه  جغرافیایي  له  ښایي  دي  نه  کې  دریځ  ښه  امله  په  له  بندیز  د  کوکنارو  په  چې  هغه 
امله  دوی  له  اجارو  ځانگړو  د  مځکو  د  ښایي  یا  او  لري  نه  السرسی  ته  سرچینو  نورو  چې  وي  ایسار  کې  ولسوالیو  سویلي 
دې  په  ده.  ترمنځ  وېشونکو  د  فصل  د  مځکې  د  هلمند  مرکزي  د  قضیه  همدا   ، ولري  السرسی  محدود  ته  سرچینو  او  مځکې 
دوی  د  چې  دی  بندیز  هغه  دا  کړې،  تجربه  امني   نا  اقتصادي   بندیزه  له  تولید  پر  اپیمو  د  خلکو  کلیوالو  کې  قضیو  دواړو 
د  یایی   او  لگولی  امله  له  سیاله  زور  بې  خپل  د  وخت  پر  ورتگ  د  ته  سیمو  کوکنارو  د  ځواکونو  نړیوالو  او  حکومت  باور  په 

لپاره کړی. خپل زور د ښوولو 

نه و چې د افغان حکومت د مخالفو ډلوله خوا پرې تحمیل  بیا کوکنارو ته مخه کړې ده  ډېر ځله داسې  کله چې دغو بزگرانو 
شوي ، هڅول شوي او یا په زور د کوکنارو کرکیلې ته اړ ایستل شوي دي. بزگرانو دا کار د اقتصادي ثبات د اړتیا له مخې 
حکومتي  چې  کړی  مالتړ  نورو  د  یې  یا  او  شوي  اخته  کې  فعالیت  ډک  تاوتریخوالي  له  مخامخ  دوی  چیرې  که  او  دی  کړی 
بندیز  کوکنارو  پر  کې  حالت  په  نشتوالي  د  بدیل  ممکنه  د  کې  مواردو  دغو  په  وي.  یې  به  کړې  نو  وباسي،  سیمې  له  ځواکونه 

ثباتي راوستې. نه دا چې د کوکنارو کرکیلې دا بې  ناامني راشي  د دې سبب شوی چې 

د سارې په توګه د ننګرهار په سویلي ولیوالیو لکه په اچین کې خلک په پیل کې د افغانستان د اسالمي جمهوري حکومت 
بیا  یې  ته  کرکیلې  کوکنارو  د  او  کړل  رد  مخور  کلیوال  وروسته   هغه  تر  یې  باالخره  وو  مالتړي  چارو  د  جوړولو  دولت  د  او 
له  او  لرل  مځکې  لږ  د  وکړ.  پرې  اغېز  بندیز  کوکنارو  پر  او  شوه  نه  سمبال  توګه  ښه  په  یې  النجه  سر  په  مځکې  د  چې  کړه  مخه 
کرهڼې پرته د نور عاید نشتوالی ټولو  خلک وهڅول چې کوکنارو ته مخه کړي او د اوبه شوې مځکې له هرې برخې ال ډیرې 

ګټي. ورته  پیسې 

ال  اړیکي  کلیوالو  د  سره  حکومت  افغان  له  کړی  رد  یې  حضور  ځواکونو  امنیتي  دولتي  د  او  اخیستي  وسلې  یې  چې  کله  له 
د  افغانستان  د  غړي  ډیر  کورنیو  د  او  شته  هم  ال  اسانتیاوې  روغتیایي  او  تعلیم  چې  داسې  شوې،  تمام  ګټه  په  دوی  ډېرد 
اسالمي جمهوري حکومت مامورین دي ان  د افغانستان په ملي امنیتي ځواکونو کې دندې لري.  خو د زور تله بیرته د ولس 
د  کې  دواړو  خوګیاڼو  او  اچین  په  شته.  کې  سیمه  په  یې  ډلی  مخالفې  حکومت  افغان  وال  وسله  چې  شوې  درنه  ځکه  لور  په 
کې  سیمو  کرونکو  کوکنار  ګڼو  په  ننګرهار  د  چې  کوي  ښکارندویي  چارې  ګډې  سیاسي  هغې  د  چارې  پرمختیایي  کال   ۲۰۱۳

یې موندلی شو چې ولس ، دولت او دولت ضد څېرو په کې په ګډه د ژوند کولو الرې پیدا کړي دي.

په هلمند کې خلکو د نهر په ساحه کې تر یوه ځایه د افغان دولت له خوا د تاوتریخوالي الرې منلي او مخامخ کلیوال بغاوت 
یې نه دی غوښتی. د بغاوت پر ځای هغه چې د کوکنارو پر کرکیلې د بندیز له امله اغېزمن شوي د بوغرا شمال پلو دښتو ته 
ځانونه  ډېر  کې  دوی  په  نشته.  کې  په  ال  اسانتیاوې  بنسټیزې  هغه  ان  چې  غوښتې  پناه  یې  کې  سیمې  وچې  هغې  په  او  اوښتي 

له امله بې ځایه شوي بولي. د حکومت او د هغو د تګالرو 
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پاملرنه ته  کر  کوکنارو  د  کې  ننګرهار  او  هلمند  والیتونو  په  نښتو  د  کړ«  بدتر  یې  بدو  له 

د  چې  کله  ده.   رښتیا  ډېره  تر  دعوه  دا  کرلې  مځکې  شرېکولو  په  فصل  د  یې  کې  سیمو  الندې  اوبو  تر  نهر  د  چې  خلک  هغه 
پر  نورو  د  چې  هغه  راغلل  فصلونه  غوښتونکي  کار  لږ  د  یې  ځای  پر  او  شول  بند  کوکنار  کې  سیمو  تولید  خوراکي  د  هلمند 
نه  نس  یې  عایده  خپل  له  کېده،  پیدا  ګرانه  په  کور  لپاره  اوسېدو  د  یا  او  مځکه  وه.   نه  اړتیا  ورته  نوره  کاوه  کار  یې  کروندو 
ال  بله  وه.  کمه  ګټه  یې  پرتله  په  کوکنارو  د  او  موندل  یې  ماشو  او  جوارو  غنمو،  لکه  فصلونو  قانوني  له  چې  مړوالی  شوای 
کلیوالو  د  چې  یې  الره  سپارلو  د  او  درلوده  یې  مځکه  خپله  چې  و  ښه  لپاره  هغو  د  بدیل  شوی  وړاندیز  خوا  له  دولت  د  چې  دا 

مخورو په الس  کی وه بې وزلو ته ال ګرانوله چې ګټه ترې واخلي.

دغه سناریو ته په پام سره د خوارې مځکې بزگر بې له دې چې قبایلي او کورنۍ اړیکو ته الس اوږد نه کړي او بل ځای مځکه 
پوځي  او  سیاسي  د  سیمې  له  نهر  د  والی،  شته  دښتې  پخوانۍ  د  نژدې  ته  شمال  نهر  بوغرا  د  شي؟  کولی  څه  نور  گوري  ونه 
دښتو  به  ډیرو  چې   وې  مانا  دې  په  ټولې  اړېکې  کلکې  شته  واردمخه  سره  ادارې  والیتي  د  او  ایستل  خلکو  د  خوا  له  مخورو 
ته پناه وړه.  دا چې دې خلکو ځانونه د حکومت د مخدره توکو پر ضد مبارزې او پرمختیا دواړو تگالرو قربانیان بللي او د 
مخامخ  هم  سره  زور  له  پولیسو  افغان  ځایي  د  نامه  په  مبارزې  د  ضد  پر  توکو  مخدره  د  یا  ضد  باغیانو  د  بیا  لروبر  نهر  بوغرا 

شوي نو بې له دې چې د دې وگړو کرکه له حکومت سره زیاته نه شي او  د طالبانو مالتړ ډیر نه شي بل څه شونې نه وو.

نهر په شمالي دښتو دواړو کې وینو دا دي چې کلیوال فعاله  او د بوغرا  ننگرهار په سویلي ولسوالیو  د  باالخر څه چې موږ  
ولري  ونډه  کې  جوړولو  په   بڼې  اقتصادي  او  فزیکي  چاپېریالي،  د  سیمې  هغې  د  چې  کړی  چمتو  ځان  داسې  بزگرانو  دي. 
تیلې  موبایل  یا  گرځنده  لکه  کېدلې  پیدا  کله  چې  کړی  خپلولو  په  تیکنالوژیو  نویو  د  یې  کار  دا  او  اوسېږي  کې  په  دوی  چې 
همدې  په  دي.  شامل  کې  په  کارول  شمسیو  یا  لمرینو  د  او  سرو  ټیوبویلونو،  یا  څاگانو  ژورو  سایکلونو،  موټر  زرنج  فونونو، 
هغه  او  کړی  بدل  ځای  کلیوالو  کې   برخو  ځینو  په  دي.  کړي  جوړ  ځانونه  هم  سره  جوړولو  چاپېریال  سیاسي  د  بزگرانو   ډول 
ځای یې اړولي چې دولت په کې په زور کار نه دی کړی. په نورو سیمو کې د وخت په تېرېدا دوی خپله وسلې رااخیستي او 
اغېز  د  بیرته  ځای  پر  حکومت  د  تله  واک  د  یې  ورسره  چې  کړی  یې  مالتړ  مخالفو  حکومت  افغان  د  او  دی  کړی  یې  مقاومت 

ده. کړې  کږه  ته  مرکزونو  ځایي 

عاید  او  مالتړ  وایي،  ځواب  ښه  اړتیاو  د  دوی  د  چې  کړی  غوره  جوړجاړی  داسې  کلیوالو  کې  سیمې  پېچلې  ډیرې  ال  دې  په 
افغان  د  یې  کې  وخت  عین  په  او  کړي  ترالسه  ځایه  ممکنه  تر  یې  اسانتیاوې  سیکتور   خصوصي  او  حکومت  د  او  موندلی 
باسي  اړ  ته  وفادارۍ  ولس  چې  وکړي  مقاومت  هڅو  هغو  د  حکومت  د  چې  کړی  مالتړ  ان  او  هڅونه  مخالفو   ځایي  حکومت 
د  نه  او  محدودیږي  نه  غوړیږي،  کرکیله  کوکنارو  د  کې  افغانستان  په  امله  له  حالت   سیالي  گډ  همدې  د  کوي.   پرې  زور  او 
ډېر  ال  به  وروسته  کال   ۲۰۱4 له  چې   ښکاري  ډېر  امکان  داسې   تنظیمېږي.  لورې  له  مخالفو  حکومت  افغان  د  نه  او  حکومت 

زیاتیږي. کرکیله  کوکنارو  د  او  توپیرونه 




