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ه

پیشگفتار

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان افتخار دارد که به خوانندگان خویش تحقیقی را تحت 

در  تریاک  تولید  ظرفیت  افزایش  چگونه  هلمند  غذایی  زون  پیشینه:  بی  "واقعًا  عنوان 

این والیت را تقویت منوده است." تقدیم می مناید. این تحقیق توسط کارشناس واحد 

تحقیق و ارزیابی افغانستان داکرت دیوید منسفیلد و به کمک سخاومتندانه اتحادیه اروپا 

تهیه گردیده است. باید متذکر شد که این تحقیق جزء پروژه بزرگرتی که توسط اتحادیه 

اروپا متویل میگردد می باشد: تحقیق سه جانبه در مورد مدیریت منابع طبیعی.  

این تحقیق ارزشمند توسط داکرت منسفیلد که بیش از یک دهه تجربه در زمینه تحقیق 

توانسته  خاص  مهارت  با  وی  است.  گردیده  تهیه  دارد،  افغانستان  در  کوکنار  کشت 

تکنالوژی مدرن را با فرشده مصاحبه های رو در رو که با صد ها تن از باشنده گان هلمند 

صورت گرفته یکجا با تجارب چندین ساله خود بافت دهد و یک تحلیل عمیق از عوامل 

افزایش کشت کوکنار امسال در افغانستان را ارائه دهد. 

این تحقیق نه تنها در قسمت عرضه یک تصویر وسیعرت عوامل و اسباب ازدیاد غیر مرتقبه 

کشت کوکنار در افغانستان کمک می مناید، بلکه با درک و فهم به هدر رفنت مقدار قابل 

مالحظه منابع روی پروژه های که دقیق برنامه ریزی نشده بودند و غیرموثر ثابت شدند 

که باالخره هیچ دست آورد قابل مالحظه ای هم نداشتند، کمک می مناید. بررسی چنین 

برنامه ها و پالیسی های که قباًل در افغانستان آزمایش شده اند برای طراحان پالیسی ها 

و برنامه ها و همچنان برای ادارات متویل کننده  بسیار ارزشمند می باشد تا از این تجارب 

بیاموزند و در جهت پالیسی های موثر و بهرت کوشش منایند.

پالیسی سازان، سیاستمداران، رسانه ها و حتی مردم عام که عالقمند به معلومات جامع 

و  موثرتر  های  شیوه  شناسایی  در صدد  و  کوکنار هستند  کنونی کشت  مورد وضعیت  در 

استفاده از انکشاف بدیل در پاسخ به چالش کشت کوکنار می باشند، می توانند از این 

تحقیق به عنوان یک منبع بسیار خوب و معترب استفاده منایند. مطالعه این تحقیق می 

تواند ممد طرح پروژه های بیشرت واقع بینانه مبنی بر نیازمندیهای متداول جمعیت مورد نظر 

و مانع برنامه های بلند پروازانه در آینده شود. 

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از زحامت و همکاری های بی شایبه اداره توسعه پایدار 

را  این تحقیق  آنهایی که منت   از  انجام تحقیقات ساحوی، همچنان  و تحقیق بخاطر 

بازنگری منوده اند وبا پیشنهادات شان به غنای بیشرت این تحقیق افزوده اند و به ویژه از 

داکرت منسفیلد بخاطر سعی و کوشش پایدار شان در راستای ادامه تحقیق منظم و مرتب 

در این زمینه اظهار سپاس و امتنان می مناید. 

 با احرتام

داکرت اورځال نعمت

رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
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مقدمه. 1

هدف ایجاد زون غذایی هلمند کاهش رسیع و قابل مالحظۀ کشت کوکنار بود. این برنامه بطور مستقیم از جانب حکومت های انگلستان و 

ایاالت متحده با فراهم کردن مبلغ 12 تا 18 ملیون دالر ساالنه در خالل خزان سال های 2008 و 2012 متویل میگردید.  این برنامه موازی با 

افزایش گسرتدۀ تعداد نیرو های نظامی بین املللی و افغان که در هلمند میجنگیدند و افزایش کمک های انکشافی تحت عنوان"  موج بزرگ/

خیزاب"، تطبیق گردید. در دوران فعالیت زون غذایی و خیزش متذکره، پیامن اتالنتیک شاملی یا ناتو به حکومت جمهوری اسالمی افغانستان 

مساعدت کرد تا حاکمیت خود را در رسارس هلمند مرکزی گسرتش دهد؛ پایگاه های نظامی در رس هر دوراهی تأسیس گردید، دسرتسی به 

خدمات حکومتی مانند صحت و معارف بطور اساسی بهرت شد، سطح کشت کوکنار بشکل دراماتیک از 103590 هکتار در سال 2008 به 

53307  هکتار در سال 2012 کاهش پیدا کرد. ولی این مسایل فعال در کدام وضعیت قرار دارند، یعنی پنج سال بعد از پایان یافنت زون غذایی 

هلمند و سه سال بعد از خروج نیرو های نظامی از هلمند؟ این گزارش با استفاده از کار عمیق ساحوی و با استفاده از تصاویر بسیار واضح در 

خالل سال های 2008 و 2017 این موضوع را آشکار ساخته است که زون غذایی هلمند و خیزش متذکره چقدر غیر پایدار ثابت گردیده است. 

این گزارش به پنج بخش بیشرت تقسیم گردیده است. بخش بعدی یک طرح مخترص میتودولوژی را ارائه مینامید، و توضیح میدهد که ترکیبی 

از اطالعات جغرافیایی و کار ساحوی خوب و متمرکز در طی چند سال چگونه  میتواند یک گزارش قوی ای  راه های تأمین معیشت را  حتی 

در ساحات بسیار نا امن مانند هلمند مرکزی فراهم سازد.  بخش سوم ریشه ها و منشاء زون غذایی هلمند را مستند سازی کرده و این موضوع 

را ثابت میسازد آنانیکه مسئولیت طرح و دیزاین آنرا به دوش داشتند در امر انعکاس درس های آموخته شده از بخش دیگر مداخالت تدارکاتی 

در افغانستان و همچنان درس های آموخته شده از کشورهای دیگری که محصوالت غیر قانونی مواد مخدر در آنجا کشت میشود،چگونه ناکام 

گردیده است. بخش چهارم چالش های تطبیق و کاهش قابل مالحظۀ کشت کوکنار را که هردو یعنی زون غذایی هلمند و خیزش را در میان 

سال های 2008 و 2012 همراهی میکرد، بررسی میکند. بخش پنجم با استفاده از کار ساحوی که اخیرا در هلمند مرکزی صورت گرفته و 

همچنان با استفاده از تصاویر بسیار واضح، ظهور مجدد کشت کوکنار را در زون غذایی هلمند و عوامل آنرا مستند سازی میکند. این بخش 

همچنان گزارش مفصل مبدل شدن ساحات دشتی پیشین در شامل کانال بغرا را به ساحات قابل زرع ارائه میکند و اینکه نو آوری های تخنیکی 

چگونه به دهاقین کمک کرد تا بر محصوالت ضعیف طی سال های پی در پی غلبه کرده و کشت کوکنار را در سال 2017 گسرتش دهند.  

باالخره نتیجه گیری نقشی را که زون غذایی هلمند در امر کشت بی سابقۀ کوکنار در هلمند در سال 2017  بازی کرد برجسته میسازد و نشان 

میدهد که این امر برای حکومت جمهوری اسالمی افغانستان چقدر دشوار خواهد بود تا کنرتول خود را دوباره بر هلمند مرکزی بدست بیاورد، 

البته منحیث بخشی از نتیجۀ زون غذایی هلمند و تالش حکومت برای منع تولید تریاک. 
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میتودولوژی. 2

این مقاله مبتنی بر کار ساحوی عمیق و تصاویر با وضاحت عالی که در ماه های اپریل و می 2017 در 20 ساحۀ تحقیقاتی در هلمند مرکزی 

صورت گرفته است، میباشد. در مجموع 300 مصاحبه با خانواده های روستایی صورت گرفته است: 180 مصاحبه در 12 ساحۀ تحقیقاتی در 

داخل زون غذایی هلمند و 120 مصاحبه در 8 ساحۀ تحقیقاتی در شامل کانال بغرا انجام داده شده است ) شکل 1 را ببنید(. اطالعات مکمل 

همچنان از آنانیکه به این محالت خدمات فراهم میسازند مانند تجار ادویه جات  ضد گیاه هرزه، تخته های انرژی آفتابی و تیل دیزل، جمع 
آوری گردیده است.  این مقاله همچنان از کار ساحوی در عین همین ساحات تحقیقاتی که به سال 2008 بر میگردد، استفاده کرده است. 1

تصاویر بسیار واضح و تصاویر  تحلیلی از راه دور اساس طرح این تحقیق بوده است. اطالعات جغرافیایی بخاطر شناسایی ساحات تحقیقات 

به اساس تاریخ این ساحات در کشت کوکنار، تخریب مزارع کوکنار و مساعدت های انکشافی مانند توزیع تخم گندم و کود کمیاوی که تحت 

برنامۀ زون غذایی هلمند فراهم ساخته شده بود، مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور مجسم کردن این امر که  پاسخ ها به زون غذایی 

این دسته از اطالعات بطور مجموعی شامل مصاحبه های  3460 تن به شکل انفرادی میباشد، که این مصاحبه ها هر شش ماه برای هفت سال متوالی صورت میگرفت و در ماه می 2011، 28 محل   1

مشخص را تحت پوشش قرار داد که شامل هفت محل در ساحات دشتی در شامل نهر بغرا میگردید. دورۀ اولی کار ساحوی در نومرب/دیسمرب 2007 براه انداخته شد، ولی فقط هفت ساحه را تحت 

پوشش قرار داد، و دور دوم تحقیق در نومرب/دیسمرب 2008 براه انداخته شد که ده محل را تحت پوشش قرار داد، دور سوم در نومرب/دیسمرب 2009 براه انداخته شد که 11 محل را تحت پوشش قرار 

داد و دور چهارم در اپریل/می 2010 براه انداخته شد و 11محل را تحت پوشش قرار داد، دور پنجم در نوامرب/دیسمرب 2010 براه انداخته شد و 23 محل را تحت پوشش قرار داد، دوره ششم در اپریل/ 

می 2011 براه انداخته شد تا نومرب 2013 و 28 محل را تحت پوشش قرار داد، دور هفتم در نومرب/دیسمرب 2011 براه انداخته شد و دور هشتم در اپریل/می 2012، دور نهم در نومرب/ دیسمرب 2012، 

دور دهم در اپریل/می 2013 و دور یازدهم در نومرب 2013 براه انداخت شد. آخرین کار ساحوی که شامل 140 مصاحبه عمیق میگردید در ده محل در می 2015 انجام داده شد.
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هلمند از طریق موقعیت اقتصادی ـ اجتامعی، گروپ و اعطای منابع فرق میکند، اطالعات جغرافیایی در مورد شاخص گیاه پروری، نزدیکی 

به مارکیت ها، و فصل های محصوالت نیز بخاطر انتخاب ساحات تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته است. 

تصاویر  تحلیلی از راه دور بعدا حضور کارگران ساحوی در ساحات مشخص شده و همچنان بررسی نتایج ابتدایی جمع آوری اطالعات توسط 

آنها را تصدیق می منود. تصاویر بسیار واضح زمینه بیشرت یافته های ابتدایی تحقیقات را مساعد میسازد:  شناسایی محصوالت گیاهی تحت 

کشت و شناسایی زیر ساخت های فیزیکی جدید و صدمه دیده، و اندازه گیری تغییرات در ساحۀ تحت کشت. باالخره، تحلیل جغرافیایی از 

نتایج یافته های تحقیقات روی یک ساحۀ وسیع جغرافیایی در ماورای ساحات تحقیقات، حامیت مینامید. 

یک تیم از محقیقین محلی کار ساحوی را به عهده گرفتند. این تحقیق مشکالت طبیعی ای را که با جمع آوری ابتدایی اطالعات در هنگام 

تحقیقات روی یک فعالیت غیر قانونی یا پنهانی از طریق متمرکز کردن تحقیق ایشان روی اسرتاتیژیهای معیشت خانواده ها، همراه است، 

مورد مالحظه قرار داده است. فشار روی اقدام علیه کشت کوکنار و تجارت آن، مواد مخدر غیر قانونی را به یک موضوع بسیار حساس برای 

گفتگو با دهاقین و سایر سهم داران نسبت به سالهای 1990 و 2000 مبدل ساخته است. به هرصورت، خانواده روستایی هنگام نگاه کردن به 

اقتصاد تریاک در افغانستان، واحد بسیار قابل دسرتسی برای تجزیه و تحلیل باقی مانده است؛  خانوار روستایی اساس مطابقت یافته ها را با 

هردو یعنی با کار های دیگر روی معیشت روستایی در افغانستان و با سایر تحقیقات روی نقش مشخص تولید تریاک در اسرتاتیژیهای معیشت 

روستایی در افغانستان و جا های دیگر، ارائه میکند. گفتگو ها در ساحه بیشرت روی تجربۀ پاسخ دهنده گان و خانواده های شان متمرکز اند 

نسبت بر آنکه روی ساحۀ جغرافیایی وسیع تر متمرکز باشد، جائیکه پاسخ ها بطور فزاینده گامنه پردازانه میشود.2 

مصاحبه های انفرادی با خانواده های کشاورز در رس مزرعه جائیکه دهاقین از کشتزار هایشان مواظبت میکردند صورت میگرفت، زیرا مصاحبه 

کردن در محوطۀ خانواده ها  توجه سایر مردم را جلب میکرد که باعث اخالل و انحراف مکرر میگردید. از گفتگو های گروپی با دهاقین 

خوداری میگردید، زیرا این گفتگو ها زیر تأثیر متنفذین محلی قرار میگرفت؛  گفتگو های گروپی برای بحث کردن روی موضوعات حساس 

مناسب نبوده و بطور فزاینده مناینده گی از یک تهدید امنیتی در روستا های افغانستان، خصوصا در جنوب مینامید. 

کمیتۀ سویدن برای افغانستان، "سیستم های کشاورزی در ولسوالی ناد علی"، والیت هلمند، در رسوی زراعتی افغانستان، گزارش 15 ) پشاور:کمیته سویدن برای افغانستان، 1992(،1.  2
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زون غذایی هلمند: ریشه ها و هدف آن. 3

زون غذایی هلمند: برای دستیابی به  کدام هدف ایجاد گردیده است؟  3 .1

زون غذایی هلمند در خزان سال 2008 براه انداخته شد.3 این برنامه توسط تیم بازسازی والیتی هلمند و والی آن وقت ـ محمد گالب منگل ـ 

رهربی میگردید و خواهش آنان این بود تا کاهش قابل مالحظۀ تولید تریاک را در هلمند مرکزی مشاهده منایند. 4 5 هردو یعنی تیم بازسازی 

والیتی هلمند و والی گالب منگل استدالل کردند که محو کشت کوکنار امکان دارد که گسرتش حاکمیت دولت را در داخل ساحات تحت آب 

کانال در هلمند مرکزی متثیل مناید، و به کاهش متویل طالبان6 کمک کند،  زیرا طوریکه دفرت مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد ادعا 
مینامید طالبان مساوی به ارزش ده فیصد از محصوالت تریاک در رس مزرعه را بدست میآورند.7

ریشه های تصور ایجاد زون غذایی هلمند به دو مشاور بین املللی بر میگردد که یکی در تیم باز سازی والیتی حضور داشت و دیگرش در دفرت 

والی والیت هلمند. این هر دو نظامیان پیشین  بدون داشنت تجربۀ قبلی در رابطه به کنرتول مواد مخدر و افغانستان یا انکشاف روستایی، 

برنامۀ را پی ریزی کردند و به والی گالب منگل و رهربی بلند پایۀ تیم بازسازی والیتی تقدیم کردند. پالن زون غذایی هلمند شامل تضمین 

های سنتی برنامۀ کنرتول مواد مخدر میگردد به شمول یک ترکیب از پالیسی " مکافات" و " مجازات" و عقالنیت متعارف بسیاری از آنانیکه 

در تالش کنرتول مواد مخدر بودند بر پیش رشط های برای دهاقین جهت ترک کشت کوکنار استوار بود.  دیوید یک دولتی بر ریگ ساخته 

.  مینسفیلد، داوید. یک دولتی که بر ریگ ساخته شده است: تریاک چگونه به افغانستان صدمه وارد کرد. )شهر نیویارک: نرشات دانشگاه اکسفورد، 2017، 237.  3

دفرت ولی هلمند، »اسرتاتیژی کوتاه مدت والیتی برای مبارزه با مواد مخدر« ) مسودۀ دوم پیشنهاد، 6 جوالی 2008(  4

منسفیلد، دولت بر ریگ ساخته شده است، 227.  5

کارتر مالکیسیان، جنگ به گرمسیر آمد، سی سال جنگ در رسحد افغانستان ) شهر نیویارک : نرشیات دانشگاه اکسفورد، 2013(، 140.  6

http://www.understandingwar. )2011 کارتر مالکیشین، " ضد شورش هلمند: پیرشفت و چالش های متباقی" ) گزارش افغانستان 8، واشنگنت دی سی: انستیتیوت مطالعۀ جنگ، جنوری  7

.emailopt.pdf_8_8/9*org/sites/default/files/Afghanistan_Report
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شده است: تریاک چگونه به افغانستان صدمه وارد کرد. )شهر نیویارک: نرشات دانشگاه اکسفورد، 

.237 ،2017

این پالن ساده بود؛ محالت در هلمند مرکزی مشوقاتی بدست خواهند آوردـ  مکافاتی بشکل مواد اولیه 

انکشافی، همچنان دهاقین به عدم فراهم کردن این مکافات و تنفیذ قانون تهدید گردیدند تا آنان را از 

کشت کوکنار باز دارد. در رشوع ایجاد زون غذایی هلمند به تقریبا 40000 تن از دهاقین زمیندار یک 

بستۀ از تخم های اصالح شدۀ گندم و کود کمیاوی یوریا و دایموند فاسفید داده شد. در کمپاین های 

بعدی تحت برنامۀ زون غذایی هلمند تخم های اصالح شدۀ فصل بهاری با کود کمیاوی به دهاقین 

فراهم گردید. بطور مثال، در سال 2009 و 2010 در فصل کشت یک بسته از تخم های سبزیجات 

برای کشت در فصل بهار و تابستان همراه با کود کمیاوی از طرف نهاد ایاالت متحده برای انکشاف 

به دهاقین توزیع گردید. در خزان سال 2010  دهاقین یک بستۀ ابتدایی 50 کیلوگرام تخم اصالح 

شدۀ گندم، 10 کیلوگرام یوریا و 100 کیلوگرام دایموند فاسفید را همراه با یک "بسته از تخم علوفه" 

یا یک "بسته از تخم های سبزیجات برای فصل زمستان" را دریافت منودند. برنامۀ زون غذایی هلمند 

همچنان توسط توزیع تاک و نهال های انگور و همچنان تخم های سبزیجات، کود کمیاوی و تونل 

های پالستیکی تحت برنامۀ کوپن افغانستان برای افزایش تولیدات زراعتی که از جانب سازمان بین 
املللی توسعه و کمک تطبیق میگردید، حامیت میگردید.8

 دهاقین این مواد اولیۀ زراعتی را به این رشط بدست میآوردند که در پای یک توافقنامه ترک کشت 

کوکنار امضاء کنند.9 10 این یک نوع توافقنامۀ است که بنام "مرشوطی بودن" یاد میشد ولی درین 

اواخر از جانب دفرت مقابله با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد به عنوان "قرارداد اجتامعی" یاد 

گردید است.11 در رابطه به غیر مشوقات پالن ابتدایی برای زون غذایی هلمند این بود تا یک سلسله 

تالش های تنفیذ قانون را که شامل اقدام علیه قاچاقربان و تسهیالت پروسس مواد و همچنان تخریب 

مزارع کوکنار میگردید، را شامل این پالن سازند.12  13به هرصورت، این ثابت گردید که هآمهنگ کردن 

و هدفمند کردن تالش های پراگندۀ مقامات رسمی تنفیذ قانون افغانی و خارجی یک امر مشکل است. 

که این امر آنانی را که مسؤلیت مدیریت برنامۀ زون غذایی هلمند را بدوش داشتند با انتخاب گزینۀ 

تخریب مزارع کوکنار منحیث یگانه راه برای جلوگیری از تولید تریاک، قرار داد. 

برای مغلق کردن بیشرت امور، تخریب مزارع از جانب دو واحد جداگانه با مشوقات و خطوط فرمان  

منحرص به خود شان، تطبیق گردید. واحد اولی برنامۀ تخریب مزارع کوکنار به رهربی والی بود که 

مستقیام به والی والیت هلمند پاسخگو بود و بستۀ مورد نظر خویش را از کمیسیون فرعی محو کشت 

کوکنار والیتی بدست میآورد. واحد دومی نیروی محو کوکنار بود که با وجود دریافت هدایات از وزارت 

داخله در کابل، در انتها از یگانه متویل کنندۀ خود یعنی از اداره امور انفاذ قانون و مواد مخدر بین 

املللی مربوط وزارت خارجه آمریکا، هدایت میگرفت. 

بستۀ علوفه شامل 10 کیلوگرام تخم رشقه و بستۀ سبزیجات زمستانی شامل 500 گرام تخم پالک، 100 گرام تخم گلپی، 100 گرام تخم   8

کرم، 500 گرام تخم باد رنگ و 400 گرام تخم ملی سفید، بود.

دفرت ولی هلمند، »اسرتاتیژی کوتاه مدت والیتی برای مبارزه با مواد مخدر« )پیشنهاد، 28 می 2009(.  9

دریسلر، »ضد شورش هلمند،" 29.   10

بطور مثال، برنامۀ تقویت و متنوع کردن معیشت قانونی دفرت مقابله با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد از طریق دخالت های انکشاف   11

بدیل در سپتمرب سال 2016 با 20 ملیون دالر بودجه که از جانب بیروی بین املللی مواد مخدر و تنفیذ قانون وزارت خارجه فراهم شده بود، 

آغاز گردید. این پروژه شامل آنچه بود که دفرت مقابله با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد به آن من حیث یک قرار داد اجتامعی مراجعه 

میکند، که "میان مستفید شونده گان و مناینده گان محلی امضاء گردیده است تا اطمینان دهند که مستفید شونده گان بار دیگر کشت 

کوکنار و فعالیت های مرتبط به آنرا رشوع منیکنند."  علی الرغم شواهد متضاد، این طرح بیان میدارد که " این فعالیت های طرح شده مبتنی 

بر درس های آموخته شده و بهرتین اجراات که از طریق پروژه های قبلی شناسائی گردیده اند صورت گرفته است. این فعالیت ها یک بهبود 

پایدار در کیفیت زنده گی محالت مورد هدف را به منایش گذاشته بود و این را ثابت ساخته است که در مبارزه علیه مواد مخدر در سطح محله 

تأثیر دارد." طرح پروژۀ برنامۀ 3 دفرت مقابله با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد را ببنید ـ توسعۀ بدیل، تقویت و متنوع کردن معیشت 

قانونی از طریق دخالت های توسعۀ بدیل، سپتمرب 2016 ـ اگست 2010، طرح به بیروی بین املللی مواد مخدر و تنفیذ قانون وزارت خارجه.

دفرت ولی هلمند، »اسرتاتیژی کوتاه مدت والیتی برای مبارزه با مواد مخدر« )2008(.  12

منسفیلد، دولت بر ریگ ساخته شده است، 262.  13
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برای یکجا منودن اجزاء مختلف زون غذایی هلمند یک کمپاین ارائه معلومات تحت رهربی والی گالب منگل در خزان هر سال براه انداخته 

میشد. این کمپاین شامل مواد تبلیغاتی مانند پوسرت ها و ستیکرها، و یک برنامۀ گسرتش جلسات با محاسن سفیدان و رهربان محلی که اکرثا 

والی والیت و رهربی ارشد تیم باز سازی والیتی هلمند نیز دخیل میبودند، میگردید. در نتیجۀ  سطح بلند اغتشاش و نا امنی در هلمند مرکزی 

در سال های 2008 و 2009 این جلسات معمواًل رضورت به نیروی هوایی انگلستان داشت تا والی گالب منگل را به مراکز ولسوالی ها انتقال 

دهند.  

هدف این ابتکار این بود تا سطح آگاهی دهاقین و محالت روستایی را در مورد زون غذایی هلمند و اهداف آن به این امید بلند بربند تا از 

کشت کوکنار امتناع ورزند، عمدتا از طریق افزایش تهدید به محو کشت کوکنار در فصل بهار درصورتیکه دهاقین با این برنامه ها موافقه نکنند. 

زون غذایی هلمند: یک قدم به عقب؟ 3 .2

به نظر کسانیکه با تالش های کنرتول مواد مخدر و انکشاف در افغانستان آشنا بودند زون غذایی هلمند از هامن ابتداء یک قدم رو به قهقرا 

بود. در ظاهر زون غذایی هلمند همه تضمین های برنامه های معرفی بدیل محصوالت گیاهی را که بنام کنرتول مواد مخدر در کشور هائیکه 

در سال های 1980 تریاک و کاکاو تولید میکردند، تطبیق شده بود، با خود داشت. اینگونه برنامه ها معموال  شامل مساعدت های کوتاه مدت 
زراعتی و پول های انکشافی به محالت ـ حتی دهاقین انفرادی ـ در صورت موافقه به ترک تولید تریاک، میگردید.14

با این حال، معرفی بدیل محصوالت گیاهی یک دهه قبل از براه انداخنت زون غذایی هلمند از توجه افتیده بود ـ حتی در میان جامعۀ  ای که 

در آن مواد مخدر تحت کنرتول بوده و همیشه در رابطه به عملیۀ انکشاف، خوب آشنا نبوده اند.15 تجربه در جنوب رشق آسیا نشان داده است 

که تعویض گیاه رضوریست ولی برای دهاقین به منظور انتقال از تولید تریاک  رشط کافی نیست. حاال این موضوع روشن شده که تخم های 

اصالح شده و محصوالت بهرت گیاهان مرشوع در عدم موجودیت رسک های قابل عبور و مرور، عدم موجودیت حامیت مارکیت،  عدم دسرتسی 

بهرت به صحت و تعلیم و تربیه و فرصت درآمد غیر زراعتی، ضایع گردیده است.16 

از سال های 1990 بدینسو سازمان های کنرتول مواد مخدر مانند دفرت مقابله با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد از "توسعۀ بدیل" که 

یک منونۀ بسیار آشنا با توسعۀ جامعه روستایی است، حامیت کرده است. برنامه های انکشافی  در حالی شامل حامیت از یک سلسلۀ وسیع 

سکتور ها جهت تقویت و تنوع عواید دهقان میگردد که از کشت گیاه مواد مخدر از طریق داشنت ارتباط با نهاد های انفاذ قانون به شمول 

محو مزارع جلوگیری مینامید.17 به هرصورت، این برنامه ها در راستای ارتباط با متویل کننده گان مانند حکومت ایاالت متحده و دفرت مقابله 

با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد در طرح و تطبیق فرق میکند، زیرا این نهاد ها تأکید بیشرت روی تخریب مزارع کرده و مساعدت های 

انکشافی را مرشوط به زمانبندی کاهش کوکنار و کاکائو  مینامیند و احیانا ارصار میورزند تا قبل از دریافت هر نوع کمک باید مزارع مواد مخدر 

محو گردد. سایر متویل کننده گان، مانند تصدی فدرالی جرمنی برای همکاری بین املللی بطور واضح میان توسعۀ بدیل و توسعۀ روستایی فرق 

میگذارد. فرق میان این دو رویکرد کامال متفاوت منجر به رسدرگمی گردیده است، در حالیکه واحد ارزیابی مستقل دفرت مقابله با مواد مخدر و 

جرائم سازمان ملل متحد میگوید: تعریف قبول شدۀ جهانی از توسعۀ بدیل که در اطراف جهان در رسارس نهاد ها و نویسنده گانی که فعالیت 
مینامید وجود ندارد، برخالف تعریف جلسۀ ویژۀ اسمبلۀ عمومی سازمان ملل متحد روی مواد مخدر در سال 18.1998

در افغانستان تالشی صورت گرفت تا رویکرد توسعه در رابطه به کشت غیر قانونی مواد مخدر از طریق انتقال توسعۀ بدیل به آنچه که منحیث 

"معیشت بدیل" شناخته شده است، اصالح گردد. انتقال معیشت بدیل از جانب حکومت انگلستان در آن دوران که این کشور منحیث متصدی 

و پیشتاز کنرتول مواد مخدر  در افغانستان تحت برنامۀ اصالحات سکتور امنیتی که در سال 2002 طرح گردیده بود، عمل میکرد، به پیشربده 

دیوید منسفیلد، " توسعۀ بدیل در افغانستان: ناکامی عمل باملثل" ) مقالۀ غیر منترشه که برای جی آی زی فراهم گردیده بود، اگست 2001(، 7.   14

ابتکار رشق و غرب " قاچاق تریاک افغانستان: پیدا کردن یک بدیل برای توسعۀ بدیل" ) گروپ کاری مشرتک امریکا ـ روسیه در مورد قاچاق مواد مخدر، جوالی 206(.   15

/http://www.unodc.org/documents/wdr2015  79  ،  )2015 متحد،  ملل  ویانا:  جهانی،  مخدر  مواد  )گزارش  بدیل«  انکشاف  متحد،«  ملل  سازمان  جرم  و  مخدر  مواد  با  مقابله  دفرت   16

 .pdf.2_Chapter_WDR15

دفرت مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، »ارزیابی موضوعی ابتکارات بدیل انکشافی دفرت مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل« متحد ) گزارش برای واحد مستقل ارزیابی، نومرب 2005(.    17

.alternativedevelopment.pdf-2005/2005-https://www.unodc.org/documents/evaluation/ProjEvals

این ارزیابی بیشرت پیرشفت و استدالل میکرد که " بعد از 30 سال این طور به نظر میرسد که جامعۀجهانی موافقه خواهد کرد که توسعۀ بدیل چیست، بد بختانه، مصاحبه ها با عملی کننده گان بدیل   18

توسعۀ و پالیسی سازان، یک امتحان از مواد تحریری که بسیاری از منابع این موضوع را تصدیق مینامید که روی اینکه توسعۀ بدیل چیست و چگونه باید عملی گردد، و اینکه کدام نتایج باید از توسعۀ 

بدیل باید توقع گردد، وجود ندارد. استفاده از اصطالحات مختلف، "توسعۀ بدیل"،  " پروسه" و "معیار ها" بسیار زیاد وابسته به نظریۀ نویسنده در مورد تیوریست های پالیسی، متویل کننده گان، 

حکومت های ملی، مقامات محلی ) به شمول مامورین نظامی و پولیس( و حتی ده نشینان، دارای دیدگاه های متفاوت در مورد معنای توسعۀ بدیل است.  " ارزیابی موضوعی ای دفرت مقابله با مواد 

مخدر و جرائم سازمان ملل متحد را ببنید" ای ایکس، 5 8.
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شد، ولی بعدا حامیت اتحادیۀ اروپا19، بانک انکشاف آسیایی20 و بانک جهانی21 را بدست آورد. 

معیشت بدیل قسام در نتیجۀ رد تعویض محصول نهاد انکشافی و بعدا رد توسعۀ بدیل به مثابۀ یک مودل از جانب جامعۀ توسعه، و همچنان 

در نتیجۀ نگرانی ها از ظرفیت دفرت مقابله با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد منحیث یک نهاد تطبیق کنندۀ برنامه های توسعۀ روستایی،  

مبیان آمد. بازنگری دیپارمتنت انکشاف بین املللی نتیجه گیری کرده است که پروژه های انکشافی دفرت مقابله با مواد مخدر و جرائم سازمان 

آبیاری، مراکز صحی و غیره( که از جانب سازمان های غیر حکومتی و سایر نهاد های  از اکرث پروژه های کوچک )مکاتب،  ملل متحد22 

انکشاف محور سازمان ملل متحد ساخته شده است، متامیز به نظر منیرسد. نهاد هائیکه در اخیر از آنها ذکر بعمل آمد حد اقل تجربه و یک 

اندازه منفعت مقایسوی در انکشاف و توسعه دارند.  فراهم کردن وجوه مالی به برنامه بین املللی کنرتول مواد مخدر سازمان ملل متحد منحیث 

یک میانجی جهت اعامر مکاتب و تاسیسات سبب کاهش هزینه نه میشود ، زیرا آنها به آسانی با دیگران بخاطر ساخت این تأسیسات قرار داد 

مینامیند. ما همچنان نگران هستیم که توجه بسیار زیاد برنامۀ بین املللی کنرتول مواد مخدر سازمان ملل متحد به یک هرِم از پروژه ها توجه 
آنها را از ساحۀ منفعت مقایسوی که مربوط به دستور العمل آنها منحیث یک نهاد کار شناس مواد مخدر میشود، دور میسازد. 23

ناکامی پروژه های دفرت مقابله با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد در سال های 1980 و 1990 به این معنا بود که برای آنان بسیار دشوار 

بود تا این پروژه ها را به جامعۀ بین املللی توسعه و حکومت افغانستان که در خط مقدم ارائه خدمات در ساحات روستایی بعد از سقوط رژیم 

طالبان قرار داشت بفروشند. بطور مثال، بازنگری خود دفرت مقابله با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد از برنامۀ کنرتول مواد مخدر و باز 

سازی این دفرت در افغانستان که از 1989 تا 1996 دوام داشت، اینطور نتیجه گیری کرده است "این یک واقعیت نا آرام کننده است که هنوز 

شواهد ناکافی وجود دارد تا بطور مثبت اظهار نظر منایم که برنامۀ توسعۀ بدیل کدام کاهش در تولید تریاک بوجود آورده باشد... پروژه هائیکه 

در والیات بعهده گرفته شده بود پراگنده اند و به کدام کاهش مشخص ارتباط داده شده منیتواند." 24 25عالوه برین، این تصور منفی که این 

پروژه ها  شامل  یک سلسه امور بیشرت نسبت به تعویض محصوالت میباشد در میان هردو نهاد یعنی نهاد های توسعۀ ملی و بین املللی وجود 
دارد در حالیکه دفرت مقابله با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد به توسعۀ بدیل رو آورده است. 26

به هرصورت، معیشت بدیل نیز منحیث عنوان تغییرات در نگرش توسعه با آغاز قرن بیست و یکم ظهور کرد.27 در پایان سال 2001 هنگامیکه 

جامعه بین املللی برای پاسخگویی خود در افغانستان برنامه ریزی میکردند، برنامه های وسیع سکتوری در بخش های صحت، تعلیم و تربیه، 

توسعۀ روستایی و امنیت را اولویت بندی میکردند. در تیوری، برنامه ها باید در ماهیت شان ملی باشند، از طریق وزارتخانه های حکومت و 
بخش های مربوطه اجراء شوند، موازی با سایر مداخالت در عین ولسوالی ها و قریه جات تطبیق گردد. 28

.en.pdf_13-07_https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/csp_afg »2013 کمیسیون اروپایی، » اسرتاتیژی کشور جمهوری اسالمی افغانستان، 2007 ـ  19

فلپین:  مانیال،  منسفیلد،  دیوید  توسط  منترشه  غیر  گزارش   (  »2006 ـ   2002 افغانستان،  در  آسیایی  انکشاف  بانک  های  فعالیت  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  »تلفیق  آسیایی،  انکشاف  بانک   20

/1202156207051-4638255/1202156192201-223546/http://siteresources.worldbank.org/SOUTHASIAEXT/Resources  )2007 آسیایی،  انکشاف  بانک 

fullreportAfghanistanOpiumIncentives.pdf

http://siteresources.worldbank.org/ ابتکارات توسعۀ بخاطر کاهش تولید تریاک« ) فربوری 2008(.  ـ مشوقات اقتصادی و  افغانستان  املللی، »  بانک جهانی، دیپارمتنت توسعۀ بین   21

     .fullreportAfghanistanOpiumIncentives.pdf/1202156207051-4638255/1202156192201-223546/SOUTHASIAEXT/Resources

جهت سهولت مرجع این مقاله از مخفف UNODC استفاده میکنند. این نیز مهم است که بدانیم که قبل از سال 2002 که UNODC  بنام  ODCCP  یعنی دفرت کنرتول مواد مخدر و جلوگیری ازجرم   22

یاد میگردید شامل برنامۀ کنرتول مواد مخدر سازمان ملل متحد بود  UNDCP و بخش جلوگیری از جرم و جنایت میگردید.   

مکیشکپیال، گی تیمپلر و الیزابیت وینرت، » بازنگری کمک بریتانیا به افغانستان« ) دیپارمتنت کمک عاجل/ دیپارمتنت آسیای غربی، ادارۀ توسعۀ خارجی، جون 1995(، 52.  23

UNDCP، " اسرتاتیژی بررسی و ماموریت برنامه سازی در افغانستان" ) می ـ جوالی 1995( ، 24 ـ 24. بازنگری برنامۀ بعدی، برنامۀ آزمایشی افغان که میان سالهای 1997 و 2000 تطبیق گردید،   24

بطور مساویانه مهم بود. 

مبنظور جزئیات بیشرت ابتکار رشق و غرب را ببنید، " قاچاق مواد مخدر افغان،" 17 ـ 18.   25

UNODC، "توسعۀ بدیل"،84، 18.  26

ابتکار رشق غرب، " قاچاق مواد مخدر افغانستان،" 20.   27

Ibid  28
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به اساس همین دالیل معیشت بدیل مقصد اش این بود تا پروژه های توسعۀ بدیل مبنی بر یک ساحه را که در گذشته معمول بود، رد کند. 

پروژه های توسعۀ بدیل مبنی بریک ساحه از جانب دفرت مقابله با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد در یک منطقۀ مشخص ایجاد میگردید 

و مساعدت های انکشافی را مستقیام به کاهش کشت محصوالت مواد مخدر وابسته میساخت. ) جدول 1 دیده شود(.29 در عوض، معیشت 

بدیل از همه برنامه های انکشافی مربوطه تقاضا منود تا عوامل تولید، استعامل و قاچاق تریاک  را در داخل متام جهات دوران برنامه هایشان 

شامل سازند. این موقفی است که از جانب چهار چوب انکشاف ملی حکومت افغانستان در سال 200630  31، و از از جانب بانک جهانی در 

انکشاف رهنمود  تلفیق مبارزه با مواد مخدر آن اداره حامیت گردید .

Ibid  29

 .I ،)2008 ( »)2013 حکومت جمهوری اسالمی افغانستان، » اسرتاتیژی ملی انکشافی افغاستان: یک اسرتتیژی برای امنیت، حکومتداری، انکشاف اقتصادی و کاهش فقر ) 2008 ـ  30

حکومت جمهوری اسالمی افغانستان، » اسرتاتیژی ملی برای کنرتول مواد مخدر: یک اسرتاتیژی پنجسالۀ به روز شده برای مشکل مهار کردن مواد مخدر غیر قانونی« ) وزارت مبارزه با مواد مخدر،   31

جنوری 2006(، 7، 15(. 
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جدول ۱: فرق میان توسعۀ بدیل و معیشت بدیل چه است؟32

معیشت بدیلتوسعۀ بدیل

تلفیق اهداف مبارزه با مواد مخدر در اسرتاتیژی انکشافی ملی و برنامه سازیرویکرد پراگندۀ  پروژه مبتنی بر منطقهُبعد مشخصات

تحلیل مشکل
تعریف مشکل معموال محدودبه موجودیت محصوالت 

مواد مخدر در یک ساحۀ مشخص است
تحلیل پیش برنده گان اقتصاد کوکنار

موضوع
کاهش ابتدایی کشت محصوالت غیر قانونی 

مواد مخدر ـ رسیده گی به عوارض کشت
یک برنامۀ وسیع دولت سازی و توسعه

فعالین
از جانب هردو یعنی سازمان های ملی و بین املللی 

کنرتول مواد مخدر طرح و تطبیق میگردد
از جانب فعالین توسعۀ طرح و تطبیق میگردد، هامهنگی و حامیت 

تخنیکی از جانب نهاد های کنرتول مواد مخدر تأمین میگردد

شیوۀ تطبیق
تالش ها برای تعویض عواید بدست آمده 

از رس مزرعۀ کوکا و کوکنار
رسیده گی به عواملی که در کشت کوکنار از جانب خانوار ها نفوذ میکند

بررسی تأثیرات
در کاهش هکتار زمین هائیکه محصوالت مواد مخدر 

غیر قانونی کشت گردیده است، اندازه میگردد

از طریق هردو یعنی از نقطۀ نظر انکشاف برشی و همچنان 
شاخص های کنرتول مواد مخدر اندازه گیری میگردد، تالش 

میکند تا پروسه هائی را شناسایی کند که بر تغییر خانوار ها 
از معیشت غیر قانونی به معیشت قانونی تغییر کرده اند

نقاط قوت
یگانه طریق ارایۀ مساعدت های انکشافی به ساحات دور 

افتادۀ که محصوالت غیر قانونی مواد مخدر را تولید میکردند
برنامه های توسعه و کنرتول مواد مخدر را شناسایی 

میکند؛ بخشی از اسرتاتیژی انکشاف ملی 

نقاط ضعیف

درک ضعیف پروسۀ تغییر از معیشت قانونی به معیشت غیر 
قانونی ـ اکرثا به تطابق فقرۀ مرشوط بودن کاهش مییابد.

ندرتا به اسرتاتیژی وسیع انکشاف ملی ارتباط دارد

از نقش وسیع محصوالت مواد مخدر رصف نظر میکند

توجه کم به مسایل کلیدی انکشاف، فقر، جنسیت و محیط

بدیل عواید به منابع پروژه ها و رصف نظر کردن از مسایل وسیعرت نهادی

تطبیق اش مغلق است

در حالیکه مقصد معرفی معیشت بدیل این بود تا یک تغییر و تبدیل منونه ای را باز تاب دهد، مگر یک  متایل وجود داشت تا از گسسنت از 

گذشته بطور کامل خود داری گردد تا مبادا یکی از برزگرتین متویل کننده گان افغانستان را یعنی حکومت ایاالت متحده را از دست بدهیم. 

طوریکه یکنت از کارمندان عالی رتبۀ انگلستان اینطور تبرصه کرده بود، "اصطالح معیشت بدیل بطور کافی برای فهم و درک حکومت ایاالت 

متحده مشابه به توسعۀ بدیل بود." 33 به همین دلیل یکنوع تداوم در نامگذاری وجود داشت. 

نقش حکومت انگلستان در تجدید نظر در رابطه به پاسخ انکشافی به کشت غیر قانونی مواد مخدر به این معنا بود که این از همه تعجب آور 

بود هنگامیکه مشاورین خود حکومت انگلستان در تیم باز سازی والیتی در هلمند چیزی را تعقیب منودند که باالخره به پالن ساالنۀ تعویض 

محصوالت انجامید. عالوه برین، مترکز زون غذایی هلمند به تخم گندم و کود کمیاوی درس های گذشته را ترک کرد و فقط اوضاع را بیشرت 

وخیم ساخت. برنامه های دیگر تعویض محصوالت، مانند برنامه هائیکه در امریکای التین و جنوب رشق آسیا تطبیق گردید، معموال تالش 

کردند تا تریاک و کاکائو را با یک سلسله محصوالت نقدی مانند کافی، کیله، پنیر خرما، پیاز و گل تعویض کنند.34 در زون غذایی هلمند به 

دهاقین فشار آورده شد تا کوکنار را با یک جزء اصلی محصوالت غذایی تعویض کنند؛  که این محصوالت اساسا برای مرصف کشت منیگردید 

ولی بطور خود رو رضورت به مواد اولیۀ متفاوت داشت، بطور ویژه بسیار کم نیاز به کارگر داشت. این موضوع رضورت به این داشت تا در رابطه 

به اثرات دراز مدت زون غذایی هلمند و تأثیرات آن به شیوه های کشت کوکنار که بعدا ترشیح خواهدگردید، بطور خاص مهم ثابت گردد. 

به هرصورت، این فقط مترکز زون غذایی هلمند روی تعویض محصوالت نبود که سوال بر انگیز بود. برنامه مرشوط بودن کمک دیگر از حامیت 

برخوردار نبود و بطور وسیع از جانب متویل کننده گان انکشافی مانند DFID،35 GIZ و USAID و از جانب کمیسیون ارزیابی انکشاف بدیل مواد 

دیوید منسفیلد، و ای پین، » معیشت بدیل: ماده یا شعار؟« ) کابل: واحد تحیق و ارزیابی افغانستان مقالۀ معلوماتی، اکتوبر 2005( 4.   32

کارمند بلند رتبۀ حکومت انگلستان. دیسمرب 2000.   33

ابتکار رشق غرب، قاچاق مواد مخدر افغانستان،« 15.   34

یکتعداد مقاالت تولید گردید است و این موضوع درجلسۀ گروپ کاری تخنیکی معیشت بدیل نیز مطرح شده بود، جلسه روی » تلفیق مبارزه با مواد مخدر و مرشوط سازی، 22ـ  23 جون 2004. اشرتاک   35

کننده گان شامل  بانک جهانی، GIZ,DFID و دفرت خارجه و مشرتک املنافع و مشاور وزارت احیاء و انکشاف دهات حکومت افغانستان میگردید. 
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مخدر جهانی36 و همچنان سازمان های غیر حکومتی در افغانستان نیز مورد انتقاد قرار گرفت. یک ارزیابی افغان اید چنین نتیجه گیری کرده 

است: »این مهم  است تا قرار داد ها، خواه با افراد و قوماندانان صورت گیرد و یا با شورا ها ، باید رشایط واقعی پذیرش را معین سازد. محو 

کشت کوکنار ظاهر هدف است ولی اگر این کار بطور واقعی در کوتاه مدت صورت گرفته منیتواند پس قرارداد ها رضورت به محو آن ندارد. 

اگر اهداف مورد نظر غیر واقعی باشد پس این اهداف ناگزیر غیر قابل دسرتسی هستند و نهاد های مسئول در موقعیتی قرار میگیرند که باید 

یا برنامه را ترک کنند و یا اینکه از رشایط قرار خود رصف نظر کنند؛ در حالیکه این امر مستلزم نتایج زیان باری است." 37 یک سلسله بازنگری 

های دفرت مقابله با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد از برنامه های خودش در سال های 1990 نیز  کارایی این رویکرد را به چالش کشیده 

است.38 منحیث یک مشاور بین امللی توسعۀ بدیل در وزارت احیاء و انکشاف دهات، یک متخصص با سه دهه تجربه در روستاهای افغانستان، 
در جریان یک ورکشاپ روی این موضوع در سال 2004 یاد داشت کرده است: "رشایط در افغانستان برای مرشوط سازی مساعد نیست."39

حتی در زمان زون غذایی هلمند عدۀ محدودی پیشنهاد میکردند که مرشوط سازی کار خواهد کرد. این امر با در نظر داشت طبیعت محدود 

پوشش انکشافی و مترکز آن روی گندم از اهمیت ویژه برخوردار است. بطور مثال، تحلیل جغرافیایی نشان میدهد که 124156 محوطه در 

رسحدات زون غذایی هلمند در سال 2013 وجود داشت.40 زون غذایی هلمند ساالنه تقریبا 40000 بسته تخم گندم و کود کیمیاوی را که 

تطبیق میگردید، توزیع میکرد. فقط صاحبان زمین واجد رشایط دریافت این مواد اولیه بودند نه کسانیکه زمین را به رشاکت و یا اجاره گرفته 

بودند زیرا اکرثا آنان وابسته به محصوالت مواد مخدر میبودند. عالوه برین، به علتی که دهاقین از طریق شبکه های حامیوی متنفذین قریه 

شناسایی میگردیدند، بسیاری از مستفید شونده گان ساالنه این مواد اولیه را دریافت میکردند. نتیجه  شاید این بوده باشد که تقریبا در حدود 

50 فیصد از آنانیکه در زون غذایی هلمند زنده گی میکردند هیچ چیزی ازین مواد اولیه را در جریان فعالیت زون غذایی هلمند دریافت نکردند.41   

این وضعیت در نتیجه وضع خراب امنیتی و چالش ها مبنی بر اینکه محو حاصالت و کمک ها هر دو از طریق سیسـتم حامی – مشرتی تطبیق 

میشود هنوز بدتر شد. هر دو هدف روشن منود که پروگرام وابسنت تقلیل در زرع کوکنار به کمک ها موثریت ندارد. نتیجه این بود که تعداد 

زیادی از دهاقین کسانی بودند که نه تخم و نه هم کود کمیاوی دریافت کردند ولی اینعده دهاقینی بودند که بسیار زیاد وابسته به تریاک بودند 

و از جمله کسانی که مجبور گردیده بودند تا کشت کوکنار را ترک کنند یا اینکه مزارع کوکنار شان تخریب میگردید، این درحالی بود که آنانیکه 

مساعدت ها را دریافت کردند به اثر ارتباطات شان به فعالین حکومتی، بویژه در سال های اولی زون غذایی هلمند، از تخریب مزارع شان کنار 

جستند.  علی الرغم همۀ آن مسایلی که در افغانستان و سایر کشور های تولید کنندۀ محصوالت غیر قانونی مواد مخدر به مشاهده رسیده بود، 
زون غذایی هلمند به جلو رفت.42

http://www.unodc.org/pdf/Alternative_Development_Evaluation_ )2005 ،توسعۀ بدیل: یک ارزیابی موضوعی جهانی« ) گزارش آخرین ترکیب، ویانا: ملل متحد « ، UNODC  36

.pdf.05-Dec

افغان اید، » برنامۀ تعویض کوکنار، ولسوالی اچین« ) ننگرهار: گزارش ارزیابی، 1989(، 22 ـ 24.   37

ابتکار رشق غرب،« قاچاق مواد مخدر افغانستان،« 42، اف ان 25.  38

انتونی فیتشیربیرت، » مرشوط سازی: بعض دیدگاه هایی در مورد رشایط مرشوط سازی« ) مقاالت غیر منترشه برای جلسۀ گروپ کاری ای گروپ کاری تخنیکی معیشت بدیل، جون 2004(.   39

تحلیل GIS توسط کمپنی الکس ملیتد، سپتمرب 2017.   40

Ibid  41

گرهم زبیدی، » بازنگری پالن مبارزه با مواد مخدر والیت هلمند، گزارش دوم« ) یک گزارش منترش ناشده از جانب تیم مبارزه با مواد مخدر، تیم بازسازی والیتی هلمند، براه انداخته شده بود، مارچ   42

 .7 ، )2010
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زون غذایی هلمند: تطبیق و نتایج آن. 4

کنرتول مواد مخدر در وسط جنگ 4 .1

در اواخر 2008  هلمند زون نربد بود. سطوح اغتشاش در رسارس هلمند مرکزی بسیار باال بود و هردو یعنی نیرو های نظامی بین املللی و نیرو 

های دفاعی و امنیتی ملی افغانستان به اثر حضور طالبان از تحرک محدودی برخور دار بودند.43 در تابستان سال 2009 هنگامیکه نیرو های 

ایاالت متحده در ساحه افزایش یافت، نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان و نیرو های ناتو توانستند تا طالبان را از ناوۀ بارکزی و گرمسیر 

بیرون رانند. در فربوری 2010 عملیات مشرتک و تالش های متحد 15000 تن از تفنگداران دریایی ایاالت متحده، نیروی های انگلیسی و 
اردوی ملی افغانستان، ولسوالی های نادعلی و مارجه را پاکسازی کردند.44

در خزان سال 2010  نیرو های ائتالف بین املللی و نیرو های دفاعی و امنیتی ملی افغانستان پیرشفت های چشمگیری در رسکوب کردن 

شورشیان در هلمند مرکزی داشتند. شکل نربد تن به تن و خشونت که در سال 2008 بطور با قاعده به وقوع میپیوست به نظر میرسید امریست 

که به گذشته پیوسته است. حضور طالبان در ساحۀ عمدۀ کانال به چند ساحۀ مشخص محدود گردیده بود و توامنندی آنان به جمع آوری 

مالیات از زمین، تریاک و گندم در ساحات تحت آب کانال به شدت تضعیف شده بود. عالوه بر این، عملیات نظامی با افزایش دراماتیک در 

سطح مساعدت های انکشافی حامیت میگردید. در واقع در سال 2009 و 2011 به طور تخمینی در حدود 259 ملیون دالر در هلمند به مرصف 

رسیده بود.45 این خیزش مساعدت های ملکی بود که جزء اسرتاتیژی مبارزه با شورش در هلمند بود.

 زون غذایی هلمند با این دورمنا که "پاک کنید، استحکام ببخشید، آباد کنید"، تطبیق گردید. برای عدۀ در تیم باز سازی هلمند، توزیع تخم 

گندم و کود کمیاوی جزء جدایی ناپذیر تالش های تحکیم ثبات والیتی بود.46 در واقع، در تیم بازسازی والیت هلمند تا اواخر سال 2010 

کسانی بودند که استدالل میکردند که زون غذایی هلمند یگانه مثال حکومت افغانستان برای ارائه خدمات به جمعیت روستایی میباشد.47   

در حالیکه این مواد اولیه توزیع گردید ولی به این رشط که دهاقین باید محصوالتی را ترک کنند که تکیه گاه اقتصادی والیت برای هر فصل 

زمستان در طی دو دهۀ گذشته بوده است به استثنای سال 2001 که طالبان کشت کوکنار را منع قرار داده بودند. توزیع تخم گندم و کود 

کمیاوی به هیچ صورت به این مقصد نبود تا عوایدی را که دهاقین از تریاک بدست میآوردند تعویض مناید.48 در عوض، مشاورین در تیم 

بازسازی والیتی در هلمند به این عقیده بودند که فراهم کردن تخم گندم و کود کمیاوی امکان دارد که نظر جمعیت روستایی را در رابطه به 
حکومت افغانستان بهرت سازد؛ چیزی که آنان عقیده داشتند که عنرص مهم در تقویت تأمین ارتباط میان دولت و مردم میباشد. 49

به هرصورت، در واقع توزیع تخم گندم و کودکمیاوی یک کابوس لوجستیکی بود و دارایی های قابل مالحظۀ نظامی انگلستان را به منظور انتقال آنها به 

مراکز ولسوالی و پایگاه های عملیاتی بخاطر توزیع به دهاقین، شامل میساخت.50 یکعده از الری ها و مراکز توزیع هدف طالبان قرار گرفت.51 عالوه 

بر این، این واقعیت بود که توزیع این مواد عملیات نیرو های نظامی انگلستان بودـ  طوریکه سفر والی گالب منگل به شورا های ولسوالی و محافظت 
اجباری از تیم های محو کشت کوکنارـ  و به این ادعا ها که زون غذایی هلمند به چشم دهاقین برنامه است به رهربی افغان ها، صدمه وارد کرد. 52

توزیع مواد اولیۀ زراعتی نیز از طریق گزارش های فساد از جانب کارمندان ولسوالی و متنفذین قومی، مختل گردید. 53کارمندان ولسوالی و 

رهربی قریه تصمیم میگرفتند که خانواده ها برای دریافت مساعدت های محدود موجود معرفی گردد. آنانیکه معرفی میگردیدند نام هایشان 

در یک لست ترتیب میگردید و بعدا به مرکز توزیع دعوت میشدند تا تخم گندم و کود کمیاوی را که از جانب تیم باز سازی هلمند توزیع میشد، 

دریافت کنند. دهاقین گزارش دادند که این مواد اولیه معموال به اقارب و یا اشخاص مورد نظر در داخل قریه داده میشد.54 

تیو فاریل، غیر برنده: جنگ بریتانیا در افغانستان 2001 ـ 2014 ) لندن: پنگین، 2017(، 234، 247، 252، 262.   43

رس مفتش خاص برای باز سازی افغانستان: »گزارش ربعوار به کانگریس ایاالت متحده« ) 30 اکتوبر 2014(، 11.    44

چارک باال، بررسی مبارزه با مواد مخدر و معیشت بدیل، هلمند" ) یک گزارش منترش ناشده برای دفرت خارجه و مشرتک املنافع، جون 2011( ، 15.   45

زیبیدی، " بازنگری پالن مبارزه با مواد مخدر هلمند"، 6.   46

Ibid  47

مالکیشین، جنگ به گرمسیر میآید، 141.   48

دفرت والی هلمند، »اسرتاتیژی کوتاه مدت والیتی برای مبارزه با مواد مخدر« )2009(، 1.  49

منسفیلد، دولتی بر ریگ ساخته شده، 232، 260.  50

فاریل، غیر برنده: جنگ بریتانیا در افغانستان، 293 ـ 294.   51

منسفیلد، دولتی بر ریگ ساخته شده، 231.  52

جی. مکینزی، » جست و خیز بزرگ تخم کوکنار،« گلوبال پوست، 22 جون 2009.  53

دیوید منسفیلد، رشکت Alcis ملیتد، و OSDR، »مدیریت خطرات مکرر و تکراری: ترشیح کاهش تولید تریاک در هلمند مرکزی در خالل سالهای 2008 ـ 2011« ) کابل: واحد تحقیق و ارزیابی   54

افغانستان، 2011(، 67. 
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در نتیجه، در حالیکه طبق گزارشات تخم گندم و کودکمیاوی به 30000 تا  50000 تن از دهاقین در خزان هر سال از 2008 تا 2011 55 توزیع 

میگردید، اعضای رسمایه دار محله اکرثا هر سال این مواد اولیه را دریافت میکردند.56 این برنامه مانند بسیاری از برنامه ها در هلمند، به یک 

متدید شبکه های موجود حامی ـ مشرتی مبدل گردید، و بد بینی آنانی را که این مواد اولیه را دریافت منیکردند بر می افروخت. 

مثال های بسیار قابل توجه فساد با ترتیب لست های خیالی دهاقین توأم بود.57  58 59  60گزارشات در رابطه به این نوع تقلب و فساد معموال 

کارمندان محلی و اتهاماتی را در بر میگرفت که تخم گندم و کود کمیاوی از جانب متنفذین روستایی با استفاده از کارت هویت ده نیشینان 
شان جمع آوری میگردید و بعدا در بازار های محلی بفروش میرسید. 61  62

دهاقین همچنان شکایت داشتند که تخم گندمی که به آنان توزیع میگردید بی کیفیت بوده و در سالهای نخست، این تخم ها هنگامی توزیع 

میگردید که فصل کشت گندم قبال آغاز گردیده بود. 63 64  65کارمندان بلند رتبه در داخل ادارۀ والیتی، به شمول مشاور مبارزه با مواد مخدر 

گالب منگل محبوس و متهم به فساد گردید ـ وی متهم گردیده بود که تخم های اصالح شده را با تخم های بی کیفیت تبادله میکرد.66  67امور 

متذکره با ادعا های فساد در توزیع سایر مساعدت های زراعتی از جانب نهاد ایاالت متحده برای انکشاف بین املللی مانند واتر پمپ68 و گرین 

هاوس ها69 یکجا گردیده بود، این قضایا بسیار کم توانستند ذهنیت باشنده گان روستایی را در رابطه به حکومت مرکزی و والیتی بهرت سازد. 

ادعا های رشوت و خویش خوری در برابر کمپاین محو کشت کوکنار نیز صورت گرفت، بطور خاص در سالهای نخست زون غذایی هلمند.70 

درک و تلقی مردم محلی در مورد محو کشت کوکنار  عبارت از این بود که  این تالش ها ساحات بسیار آسیب پذیر  و قابل دسرتس را هدف 

قرار میدادند، ولی آنانیکه با مقامات حکومتی ارتباط داشتند یا با سایر کسانیکه در موقف نفوذ قرار داشتند ـ واسطه داشتند ـ میتوانستند که خطر 

محو مزارع کوکنار را به حد اقل برسانند.71 احساس نا امیدی  مبنی بر اینکه کمپاین محو کوکنار از جانب افراد ثرومتند و کسانی  رهربی میشود 

که در تجارت کوکنار دست داشتند و انزجار بیشرت را نسبت به مقامات والیتی و حامیان خارجی شان بر انگیخت. 72 

تیم باز سازی والیتی در سال اول گزارش داد که 33000 خانوار تخم گندم و کودکمیاوی دریافت کردند، و 39460 خانوار  در 10/2009 و در اخیر 48000 خانوار در خزان سال 2010.  در" بازنگری   55

اسرتاتیژی والیتی مبارزه با مواد مخدر هلمند: گزارش سوم" توسط اس ئک پیرسن و سی هنناح نقل قول گردیده است، )بازنگری غیرمنترش شده برای تیم مبارزه با مواد مخدر، تیم بازسازی والیتی، 

هلمند، 2010)، 43. 

گرچه در زون غذایی هلمند نبوده است، یک تفتیش از جانب ادارۀ تفتیش عمومی اندازۀ بی قاعده گی ها را در طی یک باز نگری برنامۀ کوپون افغانستان برای افزایش تولید زراعتی آشکار ساخته   56

است، جائیکه چندین نشان انگشت که توسط دهاقین گذاشته شده است، رسیدن تخم گندم و کودکمیاوی را به دهاقین خاطر نشان میکند این نشان های انگشت به نظر میآیند که از عین اشخاص 

 ،USAID ،باشند. اینها نتیجه گرفته اند که " 4567 ثبت توزیع آزمایش گردیده است، تیم تفتیش دریافته است که 2582 قضیه ) 56.6 فیصد( شامل این بی قاعده ها بوده است". دفرت عمومی تفتیش

» تفتیش USAID/ افغانستان، برنامۀ کوپون افغانستان برای افزایش تولید زراعتی" ) گزارش تفتیش شامره 5 ـ 306 ـ 10 ـ 008 ـ پی 20 اپریل 2010(، 6. 

اف. لیدویج، رسمایه گذاری در خون: قیمت واقعی جنگ بریتانیا در افغانستان، ) نیو هیوین، سی تی، ایاالت متحده امریکا: نرشات دانشگاه یال، 2013(.   57

منسفیلد ایت ال.، "مدیریت خطرات مکرر."  58

جی. مکزین، » پول خوب بعد از بد در افغاستان؟« گلوبال پست، 18 جنوری 2010.   59

یاد داشت داخلی، دیپارمتنت برای توسعۀ بین املللی، 23 جون 2010.  60

یاد داشت داخلی، دیپارمتنت برای توسعۀ بین املللی، 23 جون 2010.  61

منسفیلد ای ال.، »مدیریت خطرات مکرر،« 67.   62

مکینزی، » جست و خیز بزرگ تخم کوکنار.«  63

منسفیلد ای ال.، »مدیریت خطرات مکرر،« 67.  64

یاد داشت داخلی، دیپارمتنت برای توسعۀ بین املللی، 23 جون 2010.  65

جی. مکزین، » پول خوب بعد از بد.«  66

یاد داشت داخلی، دیپارمتنت برای توسعۀ بین املللی، 23 جون 2010.  67

دیوید منسفیلد، » همه ... خاموش است: دیده گاه ها در رابطه به رسیدن به توافقات و کنرتول مواد مخدر در هلمند و ننگرهار در ..... انتقال« ) کابل: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، مطالعۀ   68

سلسله های قضیه، جنوری 2013(، 68ـ 69.

منسفیلد ای ال.، »مدیریت خطرات مکرر،«  63 ـ 65  .  69

اس. گوردن، بردن قلب ها و مغز ها؟ بررسی ارتباط میان کمک و امنیت در والیت هلمند افغانستان ) میدفورد، ام ای، ایاالت متحده امریکا: مرکز بین املللی فینسنت، دانشگاه تفت، 2011(، 28.   70

منسفیلد ای ال.، »مدیریت خطرات مکرر،« 38ـ43.  71

بطور مثال، یک پروسۀ درس های آموخته شده از جانب حکومت انگلستان صورت گرفته بود که تالش های خود را در والیت هلمند تحلیل میکرد نتیجه گیری کرده بود که: » در عمل، کار های ابتدایی   72

مبارزه با مواد مخدر که متمرکز بر محو مزارع بود، هلمندیان را بیگانه ساخته بود، وضعیت اقتصادی ـ سیاسی هلمند را بی ثبات ساخت، منافع .... قدرمتند را در هر سطح تهدید کرد، حلقۀ بی امنیتی 

را تقویت کرد، و بی ثباتی و دشمنی را حضور نیرو های بین املللی و حکومت کشاند.« » بدست آوردن درس های آموخته شده از تیم باز سازی والیتی هلمند« ) گزارش دبلیو پی 132، 3ـ 5 دیسمرب 

 .)2014
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به هرصورت ، هنگامیکه نیرو های ائتالف بین املللی و نیرو های دفاعی و امنیتی ملی افغانستان در هلمند مرکزی ساحات زیادی را بدست 

آوردند، اتهامات فساد در مورد محو کشت کوکنار بسیار کم گردید.73 در بهار سال 2010  دهاقین حتی به تالش های پیش کش کردن رشوت به 

تیم محو مزارع کوکنار و انکار آنها از اخذ این رشوت اشاره کردند؛ اینطور ادعا گردیده بود که تعداد زیاد عساکر و مقامات رسمی در ساحه آنانی 

را که مسئولیت تخریب مزارع را بدوش داشتند از اخذ رشوت ترسانده بودند که در صورت اخذ رشوت افشا خواهند گردید.74 در سال 2011 با 

رسیدن فصل محو کوکنار، تخریب مزارع بیشرت شکل سیستامتیک بخود گرفت. دهاقین گزارش دادند که زمانیکه یک قریه برای محو کوکنار 

انتخاب میگردید، همه مزارع بدون در نظر داشت اینکه کی مالک آنها است و بدون در نظر داشت وضعیت اقتصادی ـ اجتامعی خانواده ها، 
تخریب میگردید. تنها آنانیکه در حومه های قریه کوکنار کشت کرده بودند از تخریب آن باز میامندند. 75

بخشی از توضیح در رابطه به این رویکرد هآمهنگ تخریب مزارع کوکنار به دخالت مستقیم تیم باز سازی والیتی هلمند در هدف قرار دادن و 

نظارت روزانه از تیم های محو کشت کوکنار بر میگردید، که این کار ها شامل نصب GPS در هر تراکتور که در ین کمپیاین مورد استفاده قرار 

میگرفت، میگردید.76  77به هر صورت، واقعات کم فساد در بهبود وضعیت امنیتی در ساحات عمدۀ کانال نیز منعکس گردیده بود. در سالهای 

نخستین زون غذایی هلمند تیم های محو کشت کوکنار تالش داشتند تا به رسعت از یک قریه عبور منایند و دوباره باز منی گشتند تا خطر 

مورد حمله قرار گرفنت را به حد اقل برسانند.  به هر حال، این شیوه هنگامیکه نیرو های ائتالف بین املللی و نیرو های دفاعی و امنیتی ملی 

افغانستان ساحه را مصئون ساختند تغییر کرد؛ نه تنها کوکنار در این ساحات در فصل خزان کم کشت میگردید بلکه تخریب مزارع بسیار آسان 

بود زیرا حکومت افغانستان و متحدینش حاکمیت خود را در رسارس زون غذایی هلمند گسرتش داده بودند و شورشیان را به ساحات دشت های 

پیشین در شامل نهر بغرا دور رانده بودند. 

زون غذایی هلمند: موفقیت ولی به کدام قیمت؟  4 .2

در خالل سالهای 2008 و 2011 کشت کوکنار در هلمند به شکل دراماتیک سقوط کرد، مطابق گزارشات دفرت مقابله با مواد مخدر و جرائم 

سازمان ملل متحد کشت کوکنار از 103590 هکتار به 63307 هکتار زمین کاهش یافته بود ) شکل 2 دیده شود(. 78گرچه کشت کوکنار دوباره 

رونق گرفت و در سال 201279 به 75176 هکتار رسید، ولی بازهم بیست و پنج فیصد کمرت از آن زمان بود که زون غذایی هلمند در خزان سال 

2008 آغاز به فعالیت کرد. افت مقدار زمینی که به کشت محصوالت تخصیص یافته بود در داخل زون غذایی هلمند چشمگیر بود. در حالیکه 

تخمین های حکومت ایاالت متحده در نتیجۀ توسعۀ سال به سال ساحۀکه شامل زون غذایی است، فرق میکند، حکومت ایاالت متحده 
تخمین میکند که کشت در داخل زون غذایی هلمند از 32889 هکتار در سال 2008 به 7914 هکتار کاهش داشته است. 80

http://www.davidmansfield. )2012 دیوید منسفیلد، " مقالۀ معلوماتی 5: هلمند مرکزی در سال 12/2011 موسم کشتـ  به روز شدن بهار" ) مقالۀ غیر منترش شده برای حکومت انگلستان، جون  73

.pdf.52/org/home/docs/field

منسفیلد ای ال.، »مدیریت خطرات مکرر،« 39ـ40.  74

مینسفیلد، »مقالۀ معلوماتی 5،« 3.   75

اس. کاوپر. کولیز، کیبل از کابل: داستان داخلی کمپاین غرب در افغانستان ) لندن: نرشیات هارپر، 2011(، 86ـ87.   76

دفرت حسابدهی حکومت ایاالت متحده » کنرتول مواد مخدر افغانستان: اسرتاتیژی در حال تکامل و گزارش پیرشفت، ولی به اهداف مؤقتی اجراات و ارزیابی اصالحات عدلی رضورت است« ) حکومت   77

افغانستان ـ 10 291، مارچ 2010(، 11. 

https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghanistan_ )  2016 ،UNODC :رسوی تریاک افغانستان 2016: کشت و تولید« ) کابل « ،UNODC  78

.cultivation_production.pdf_2016_opium_survey

Ibid  79

این مبتنی بر ) ساحۀ مشرتک( است طوریکه توسط رسحدات زون غذایی در سال 2009 مشخص گردیده بود و در سالهای بعدی شامل ساخته شده بود. تخمین دفرت مقابله با مواد مخدر و جرائم   80

سازمان ملل متحد برای زون غذایی تا سال 2012 تخمین جداگانه نکرده بود. این طور فکر میشود که تخمین های بعدی این اداره برای عین همین ساحه است.  
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شکل 2:کشت در والیت هلمند و در زون غذایی هلمند، ۱999 ـ 20۱6 ) هکتار(

به اساس این ارقام، استدالل کننده گان استدالل کردند که زون غذایی هلمند یک موفقیت بود و ترکیبی از »یک والی قوی« و محو کشت 

کوکنار باعث کاهش دراماتیک کشت کوکنار گردیده است.81 بسیاری از این موفقیت ها به والی منگل و تعهد وی به مبارزه با مواد مخدر نسبت 

داده میشد. این توجیهات قابل رسایت ثابت گردید و در سال 2010 تقاضا ها برای تکرار و کاپی کردن زون غذایی هلمند در سایر والیات 

صورت گرفت. بعدا وزیر مبارزه با مواد مخدر رضار احمد مقبل،  من حیث یک حامی مؤثر ثابت گردید و یک سناتور متنفذ ایاالت متحده، دییانی 

فینستین را، به فواید و امتیازات رویکرد زون غذایی تشویق کرد و اینکه به برنامه های زیاد در سایر  ساحات عمدۀ که تریاک تولید میکنند 

رضورت است.82 این سناتور که به اثر اندازۀ کاهش کشت کوکنار در والیت هلمند و این ادعا که علت آن زون غذایی هلمند بوده است متقاعد 

گردیده بود،  به وزیر خارجه وقت هلری کلننت نوشت تا برای ایجاد زون غذایی بیشرتی اقدام مناید. فشار سیاسی باالی نهاد ایاالت متحده 

برای انکشاف بین املللی جهت تأمین وجوه مالی به منظور حامیت از ایجاد یک زون غذایی در والیت قندهار منجر به این گردید تا تالش به 

ارزش 25 ملیون دالر بخاطر کاهش کشت کوکنار در آنجا صورت گیرد. مودل زون غذایی در قندهار براه افتاد.

به هرصورت، در پشت عناوین، این نتیجه گیری که زون غذایی هلمند بطور مستقیم باعث کاهش کشت گردیده است و  این مودل قابل کاپی 

کردن است، یک توجیه بسیار مغلق این امر بود که چرا کشت کوکنار در زون غذایی هلمند کاهش یافته است و بنابرین چرا نتایج مشابه در 

کدام محل دیگر منیتواند بدست بیاید. حتی نگرانی بزرگرت شواهدی بود که نشان میداد که زون غذایی هلمند نه تنهاکوتاه مدت ثابت گردید، 

بلکه این برنامه یک تغییر دایمی را در شیوۀ اسکان و تولید زراعتی را که ممکن منجر به سطوح کشت بی سابقۀ کوکنار در آینده درهلمند گردد، 

تسهیل کرده بود. 

در رابطه به نسبت دادن کاهش کوکنار به زون غذای هلمند شک و تردید وجود داشت یعنی اینکه کاهش کشت کوکنار در داخل ساحات تحت 

کانال مستقیام به زون غذایی هلمند ربط داده شده میتواند.  سایر عوامل خارجی وجود داشت که در رابطه به تغییر شیوه های کشت در داخل 

زون غذایی، بسیار مهم بودند. فکتور اولی تغییر در رشایط تجارت میان گندم و تریاک در خالل ماه جوالی 2007 و اکتوبر سال 2008 بود، 

و اینکه این موضوع چگونه نگرانی های دهاقین را در بارۀ مصؤنیت غذایی متأثر ساخته بود. در جریان همین دوران قیمت تریاک از 120 

دالر فی کیلو به 70 دالر فی کیلو پائین آمد در حالیکه قیمت های گندم از 15 افغانی فی کیلو به 35  افغانی فی کیلو در خالل جوالی 2007 

و دیسمرب سال 2008  به اثر بلند رفنت قیمت های حبوبات در مارکیت های جهانی و محدودیت هائیکه از جانب حکومت پاکستان بر صدور 

محصوالت گندم خود شان وضع گردیده بود، افزایش یافت.83 در حالیکه قیمت گندم برای 12 ماه دیگر قبل از بازگشت به 15 افغانی فی کیلو 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/  ،2009 سپتمرب   2 تیلگراف،  دیلی  روزنامۀ  است،«  دیده  صدمه  تریاک  تولید  کاهش  ناحیۀ  از  افغانستان   « هاردنگ،  تومهاس   81

.Afghanistan-Taliban-hit-by-fall-in-opium-crop-production.html/6122728/defence

سناتور دیانی فینستین، " دهاقین افغان را حامیت کنید، متویل طالبان از عواید مواد مخدر را قطع کنید" ) مکتوب به وزیر خارجه خانم کلیننت، 7 فربوری 2012(.   82

منسفیلد ای ال.، »مدیریت خطرات مکرر،« 47.   83
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در اکتوبر 2009 ، مقایستا بلند باقی ماند، قیمت های تریاک در  همین دوره پائین میآمد تا آنکه به 40 دالر فی کیلو کاهش یافت.84 این قسم 

افزایش دراماتیک در قیمت گندم اکرثا به این منجر گردید تا دهاقین به اساس نگرانی هایشان در مورد مصئونیت غذایی و توامنندی شان به 

خرید گندم از بازار های محلی، زمین زیاد را به گندم تخصیص دهند و زمین کم را برای کشت کوکنار . 

در حالیکه استدالل کننده گان زون غذایی هلمند استدالل میکردند که کاهش کشت تریاک و توسعۀ کشت گندم منحیث نتیجۀ مستقیم 

فراهم کردن تخم گندم و کود کمیاوی و تهدید محو کشت کوکنار میباشد، در حالیکه تحلیل جغرافیایی چیزی دیگر را ارائه میکرد. دانشگاه 

کرنفیلد تخمین زده بود که در حالیکه کشت کوکنار در زون غذایی در خالل سالهای 2008 و 2009، 37 فیصد کاهش یافته بود و در خارج از 

زون غذایی هشت فیصد افزایش یافته بود، هردو ساحه شاهد افزایش دو برابری مقدار زمینی که تحت کشت گندم قرار داشت بوده است. این 

تخمین قویا نشان میدهد که هردو یعنی کسانیکه مستقیام از زون غذایی متأثر گردیده بودند و آنانیکه متأثر نگردیده بودند  بطور قابل مالحظه 

در تولید گندم رسمایه گذاری کرده بودند. افزایش در تولید گندم در داخل زون غذایی که توسط تولید بیش از حد تریاک در سال 2008 و 

نگرانی ها از مصؤنیت غذایی تشویق گردیده بود، به قیمت کشت کوکنار به اثر  محدود بودن مقدار زمین در تحت کانال هلمند، صورت گرفت. 

درحالیکه در خارج از ساحۀ زون غذایی، در ساحات دشت های پیشین که چنین محدودیت هایی وجود نداشت، 98 فیصد افزایش در کشت 

کوکنار در نتیجۀ در آوردن زمین های زیاد تحت کشت صورت گرفت.85 دانشگاه کرنفیلد نتیجه گیری کرده است،  برنامۀ توزیع تخم گندم و 

کود کمیاوی در مقایسه به سایر فکتور هائیکه باعث افزایش کشت گندم در رسارس والیت گردیده، تأثیر کم و یا هیچ تأثیر در افزایش حبوبات 
نداشته است.86

 هنگامیکه نقشی را که زون غذایی هلمند در رابطه به کاهش کشت کوکنار بازی کرد مورد مالحظه قرار میدهیم، این هم مشکل است که " 

خیزش" نادیده گرفته شود ـ  هردو یعنی رسازیر شدن نیروهای نظامی بین املللی و تأثیر پول های انکشافی که در هلمند در آن زمان به مرصف 

رسید. 

در رابطه به نظامیان، هلمند در معرض یک تعداد زیاد عملیات بزرگ نظامی قرار داشت و این عملیات مصادف با زون غذایی هلمند بود که 

عملیات پنجۀ پلنگ،  خنجر و مشارکت قابل ذکر است. تأثیر افزایش تعداد عساکر در ساحه مارجه در فربوری سال 2010 و بهار سال 2011 

بسیار زیاد مشهود بود. مارجه یکی از ولسوالی های بسیار پر بار تولید تریاک در هلمند و حتی به سطح افغانستان بود. قبل از عملیات مشارکت، 

که نیرو های ائتالف در فربوری سال 2010 براه انداخت، دهاقین 60  فیصد از مجموع زمین های را که در مارجه کشت شده بود، کوکنار 

کشت منوده بودند. در سال 2011، با حضور 15000 عسکر ایاالت متحده، انگلستان و افغان در مارجه، فقط 5 فیصد از زمین های زراعتی 

این ولسوالی به کوکنار تخصیص داده شده بود. کاهش دراماتیک کشت کوکنار بدون اینکه کدام اقدام محو مزارع در مارجه در سال 2009 

یا 2010  صورت گرفته باشد بوقوع پیوست و این برخالف این واقعیت بود که دهاقین درین ولسوالی هیچگاهی تخم گندم و کود کمیاوی 
دریافت نکرده بودند. البته این شامل دو بخش عمدۀ برنامۀ زون غذایی هلمند بود. 87

درین وقت دهاقین در هلمند مرکزی استدالل کردند که این حضور دولت بود ـ طوریکه یک کارمند نظامی بریتانیا آنرا ترشیح کرد، "یک پست 

بازرسی در هر نقطۀ وصل در بعضی ساحات" ـ 88 که بر تصامیم دهاقین اثر کند تا در موسم های کشت در آینده چه باید کشت کنند، ایجاد 

شد.89 در واقع،  در عدم موجودیت حضور دایمی دولت، یکی از اسباب مهم زون غذایی هلمند ـ محو مزارع کوکنار ـ  منحیث یک اقدام منونه 

پنداشته میشد که بطور عمومی توسط دهاقین از طریق حامیت و فساد مدیریت می شد. این پنداشت منجر به افزایش انزجار گردید؛ دهاقین 

محو مزارع را از جانب حکومت تحت چنین رشایط به مثابۀ یک" دزد در شب" تعبیر میکردند. برخالف ادعای برخی کشور های غربی که محو 

مزارع حاکمیت دولت را در ساحات روستایی گسرتش داده است، بسیاری از دهاقین این چنین استدالل میکردند که این نشانۀ از ضعف دولت 
است، بطور ویژه هنگامیکه با حامیت نیرو های نظامی خارجی بعهده گرفته میشود مانند نیروی محو کشت کوکنار. 90 91

Ibid  84

دانشگاه کرنفیلد، »کشت کوکنار و غله جات در هلمند در سال 2007 تا 2009« ) گزارش غیر منترشه، 2009(.   85

دانشگاه کرنفیلد، »کشت کوکنار و غله جات در هلمند.«  86

یگانه ابتکار عمل دیگری که براه انداخته شد و مستقیام کشت کوکنار را در عین دوره هدف قرار داد، برنامۀ انتقال رسیع زراعتی مارجه بود که خوب مورد مالحظه قرار نگرفته بود ـ که در آن برنامه به   87

اثر زمانبدی ناوقت اش به دهاقین پول پرداختند تا مزارع مریض کوکنار خود را پاک کنند و برای جلوگیری از کشت کوکنار در فصل آینده هیچ کاری را انجام ندادند.  دیوید منسفیلد را ببنید،  مطالعۀ 

تأثیر مبارزه با مواد مخدر هلمند، می 2010« ) گزارش برای واحد دیپارمتنت بین املللی برای مواد مخدر افغانستان، 10 می 2010(،9.

مایک مارتی، ) در صفحۀ 218 منسفیلد نقل گردیده است(   88

منسفیلد ای ال.، " مدیریت خطرات مکرر،" 38ـ43.  89

ام. رایدر و سی. رید، بازنگری پالن مبارزۀ علیه مواد مخدر در هلمند« ) سند غیر منترش شده برای واحد بین الدیپارمتنتی مواد مخدر افغانستان، ضمیمه ایچ، اگست 2010(.   90

منسفیلد، » مطالعۀ تأثیر مبارزۀ علیه مواد مخدر در هلمند،« 1،5،7.  91
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خیزش ملکی و پول های انکشافی که در داخل هلمند رسازیر میگردید زون غذایی هلمند مقایستا یک امر کوچک بنظر میرسید. در اوایل 

2007، سفیر ایاالت متحده در افغانستان در مورد هلمند گفت که این والیت از "پنجمین بزرگرتین دریافت کننده گان وجوه مالی از جانب 

نهاد ایاالت متحده برای انکشاف بین املللی در سطح جهان بوده است"92 و در سال 2009، حتی مساعدت های  بیشرت انکشافی در هلمند از 

جانب  نهاد ایاالت متحده برای انکشاف بین املللی و دیپارتنمت برای انکشاف بین املللی از طریق برنامه های انکشافی که شامل برنامه های 

ذیل میگردید به والیت هلمند رسازیر گردید: کوپن افغانستان برای افزایش تولیدات زراعتی و برنامۀ انکشاف روستایی و زراعت هلمند، ابتکار 

عمل ثبات افغان و برنامه های اولویت ملی در مورد صحت و تعلیم و تربیه و همچنان یک مقدار زیاد پول نظامی به شکل برنامۀ پاسخ عاجل 

قوماندانان و پروژه های ساختامنی در هلمند به مرصف رسید. افزایش زیاد مساعدت ها در سال های 2010 و 2011 به  مشاهده رسید. در 

سال 2011، نهاد ایاالت متحده برای انکشاف بین  املللی تخمین کرده که این نهاد مبلغ  9 .489  ملیون دالر را در والیت هلمند به مرصف 

رسانیده است، که بخش زیاد آن از سال 2008 بدینسو مرصف گردیده است.93 در حالیکه  سواالت زیادی در مورد ارزش این مساعدت برای 

این مقدار پول و پایداری آن وجود دارد، همچنان سواالت وسیع تری در رابطه به وسعتی که این مساعدت ها به اهداف ثبات ارائه مینامید.  

جای تردید نیست که جریان پول کمک منجر به افزایش فرصت های کار ، نرخ مزدور کار و تنوع زراعتی در ساحات نزدیک شهر های عمده 

مانند لشکر گاه و گرشک گردید. 

در فضای خیزش نظامی و ملکی، و در رابطه به تغییر دراماتیک در تجارت میان گندم و کوکنار، این مشکل است نتیجه گیری شود که کاهش 

کشت کوکنار در زون غذایی منسوب به زون غذایی هلمند گردد. حتی حکومت شاهی انگلستان نقشی را که زون غذایی هلمند در کاهش کشت 

کوکنار در هلمند بازی کرده بود، به چالش کشید. بازنگری انجام شده در سال 2010  حاکی بود که زون غذایی هلمند "تاثیر مثبت کوچک 

ولی مهم بر سطوح عمومی و شیوه های کشت کوکنار از خود بجا گذاشته است".94 دیگران استدالل کردند که وظیفۀ بسیار مهم زون غذایی 
هلمند دست یافنت به ثبات و  اهداف حکومتداری خوب درین والیت بود. 95  96 97 98

در حالیکه مشکل است که کاهش در کشت کوکنار را در داخل زون غذایی مستقیام به زون غذایی هلمند نسبت داد ولی شواهد موجوده حاکی 

از آنست که ممنوعیت در تولید تریاک در جریان هردو یعنی زون غذایی هلمند و خیزش یک نقش عمده را در تغییر کشت در داخل ساحات 

دشت های پیشین در شامل نهر بغرا، بازی کرده است. این ساحه زمین هائی بود جائیکه یک دهه قبل چند تن محدودی از دهاقین در آنجا 

پیدا میگردید، ولی در سال 2016 بیشرت از 44000 هکتار زمین کشت گردیده بود و 250000 تن در آنجا زنده گی میکردند. بسیاری از این 

مردم به رشاکت کشت میکردند ولی کسانی هم بودند که محصوالت زراعتی زمینداران را در زون غذایی کشت مینمودند. این خانواده ها در 

مقابل این کار شان یک سوم محصوالت نهایی را دریافت میکردند، همچنان یکمقدار زمینی را برای کشت گندم، سبزیجات و سایر نباتاتی که 

آنان میتوانستند آنرا مرصف کنند. این مردم محل اقامت برای زنده گی کردن و آب برای محصوالت، فامیل هایشان و در صورتیکه دام داری 

میداشتند، دریافت میکردند. 

در عدم موجودیت کوکنار به این دهاقین دیگر رضورت نبود  تا بر این زمین ها کار کنند. برخالف کوکنار، گندم به کارگر محدود رضوت دارد 

و میتواند که بواسطۀ فامیل زمیندار مدیریت شود. زون غذایی هلمند و سایر مداخالت انکشافی در آن وقت فقط صاحبان زمین را هدف قرار 

میدادند، تعداد در حال افزایش خانواده های بی زمین خود را فقط بیرون افتیده می یافتند، در حالیکه زون غذایی وسعت پیدا کرده بود و منع 

کشت کوکنار بطور مؤثر نافذ بود، ولی بدون کدام بدیل. یک اندازه رشد فرصت های کاری در لشکر گاه و گرشک همزمان با خیزش بوجود آمده 

بود، ولی این کار ها رضورت به محل بود و باش داشت، تالش گرانبها برای آنانیکه قبال در شهر ها خانه نداشتند تا در آنجا زنده گی مینمودند. 

با چند گزینۀ محدود، تعداد در حال افزایش مردم بی زمین به ساحات دشت های پیشین در شامل نهر بغرا رفتند، با استفاده از ارتباطات فامیلی 

یا قبیلۀ در پی پیدا کردن زمین برای اجاره و یا برای خرید زمین بودند. این مردم خشمگین بودند که به اجبار از ساحات تحت کانال از جانب 

حکومت بیرون رانده شده اند، این مردم این حکومت را منحیث یک حکومت چپاولگر و فاسد میدیدند که منافع قوت های خارجی را باالتر از 

منافع خود قرار میدهد، این مردم زمین های جدیدی را قابل زرع ساختند که ساحات بیشرت آنرا کوکنار کشت میکردند.

با فرا رسیدن سال 2012  افزایش کشت کوکنار در دشت های پیشین در شامل نهر بغرا کاهشی را که در زون غذایی هلمند بدست آمده بود 

پشت رس گذاشت و سطوح کشت در والیت هلمند رشوع به بلند رفنت کرد. درسال 2013 سطوح کشت کوکنار در این والیت به سطحی که 

ود، ) بیانیه به گروپ عمل پالیسی، 1 اگست 2007(، 5ـ6.   92

نهاد ایاالت متحده برای انکشاف بین املللی، افغانستان، " فکت شیت، والیت هلمند" ) جون 2011(، 1.   93

زیبیدی، » بازنگری پالن مبارزه علیه مواد مخدر در هلمند،« 2.  94

رایدر و رید، » بازنگری پالن مبارزه علیه مواد مخدر در هلمند.«  95

منسفیلد، » مطالعۀ تأثیر مبارزه علیه مواد مخدر در هلمند،« 1، 5، 7.  96

زیبیدی، » بازنگری پالن مبارزه علیه مواد مخدر در هلمند،« 5ـ 6.  97

مک پیرسن و هناه، » بازنگری اسرتاتیژی مبارزه علیه مواد مخدر در هلمند،«. 30.  98
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قبل از زون غذایی هلمند بود بر گشت. حامیت کننده گان از زون غذایی هلمند دل خود و دیگران را به این واقعیت خوش میکردند که در 

حالیکه کشت مجموعی یکسان باقیامنده اما حاال کشت کوکنار در ساحات خارج از ساحۀ زون غذایی هلمند و خارج از حاکمیت حکومت 

جهموری اسالمی افغانستان متمرکز است و اینکه کشت در داخل زون غذایی هلمند بسیار پائین تر نسبت به سال 2008  باقیامنده است، 

حتی در صورتیکه کشت در حال افزایش بود. اینگونه توزیع دوبارۀ کشت کوکنار در والیت هلمند بعضی اوقات منجر به تقاضا های جدید برای 

محو مزارع در خارج زون غذایی هلمند و مجازات آنانیکه فرصت طلب بنظر میرسدند و در دشت ها تحت محافظت طالبان زنده گی میکردند، 

میگردید. آنچه را این استدالل نتوانست مورد مالحظه  قرار دهد این بود که دست آورد های زون غذایی هلمند چقدر شکننده بود و اینکه چگونه 

ظهور مجدد کشت کوکنار در صورتیکه نفوذ حکومت در ساحه از بین برود ممکن استـ   دیدگاهی که در صورت عدم موجودیت یک بدیل عملی 

برای کوکنار و به تعقیب خروج نیرو های بین املللی، بسیار زیاد ممکن بود. 
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زون غذایی هلمند در سال 20۱۷. 5

در داخل زون غذایی در هلمند مرکزی 5 .1

با رسیدن بهار سال 2017 کوکنار در رسارس زون غذایی حتی در ساحاتیکه متصل به مرکز والیت یعنی لشکرگاه بود، یافت میشد. در واقع،  

مقادیر کم کوکنار حتی در ساحاتی مانند قلعۀ بست نزدیک میدان هوایی در جنوب شهر و همچنان در بوالن، فقط باالی پل در غرب لشکر 

گاه یافت میگردید ) شکل 3 دیده شود(. این ساحاتی بود که دهاقین در دوران زون غذایی هلمند و خیزش موفق بودند، جائیکه محصوالت 

متنوع بسیار زیاد کشت میگردید تا جمعیت شهری را غذا دهد، و خانواده ها بطور کافی به شهر نزدیک بودند تا از تقاضای رو به رشد مزدور 

کاری بهره گیری منایند. کمرت خانواده ای در این ساحات یافت میشد که محصوالت بسیار متنوع را کشت منیکردند و حد اقل یکی از اعضای 

فامیل شان در شهر وظیفه منیداشت.  

تغییر بسیار مهم که بر این ساحات تأثیر کرده بود سقوط نیرو های دفاعی و امنیتی ملی افغان و پیرشوی شورشیان بود. در واقع، حضور طالبان 

در رسارس این ساحات محسوس بود و توسط جمع آوری مالیات بر زمین، تریاک و گندم در همه ساحات به استثنای قلعۀ بست به منایش 

گذاشته میشد. از دست رفنت نفوذ و منطقۀ تحت تسلط حکومت به این شکل بود که دهاقین حتی به شورشیان در ساحۀ بوالن در سال 2017 

باج میپرداختند ـ گرچه برای مدت طوالنی نبود. 

حکومت ساحه را در بوالن در اوایل بهار 2017  از دست داد، و نگرانی عمدۀ باشنده گان محلی از جنگ دوامدار میان نیرو های حکومتی و 

شورشیان بود؛ و همچنان از بی ثباتی که این جنگ ها ایجاد کرده و خساراتی را که بر زندگی و دارایی های مردم تحمیل کرده بود.  در بوالن، 

دهاقین شکایت کردند که گرین هاوس هایشان در جنگ ها سوخته است.99 بعضی از ایشان گرین هاوس های خود را کامال انتقال داده بودند  

تا از تخریب آنها جلوگیری منایند. این گزارشات با استفاده از تصاویر سنجش از راه دور تصدیق گردیده بود )شکال 4 دیده شود(. گزارش 

هایی وجود داشت که فارم های مرغداری مسدود گردیده و رمه های مواشی به لشکر گاه منتقل شده بود تا بدین ترتیب از خسارات بیشرت دور 

مبانند. دهاقین گزارش دادند که در نتیجۀ تعقیب شورشیان از جانب نیرو های دفاعی و امنیتی ملی افغان، طالبان در امتداد راه های عمده 

و بیرون از منازل ماین گزاری کردند. 

علی الرغم این تجربه و از دست دادن عاجل عواید به اثر این جنگ ها، زنده گی در بوالن و همچنان در قلعۀ بست کامکان مانند سالهای قبلی 

ادامه یافت. از دست رفنت کنرتول حکومت در بوالن مؤقتی بود و هنوز هم حامیت قابل مالحظه از مقامات والیتی و حکومت مرکزی وجود 

داشت. گرچه شواهد کمی از کشت کوکنار وجود داشت، ولی بطور عموم شامل چند تن از دهاقین منزوی میگردید که یک قسمت کم زمین 

مجموعی را کوکنار کشت میکردند. در مجموع دهاقین درین ساحات به سلسلۀ کشت وسیع  سبزیجات و میوه جات مختلف برای مارکیت در 

لشکرگاه ادامه دادند. همچنان آنها به استخدام در بدل معاش، روز مزد و تجارت در شهر نیز ادامه میدادند. 

به هرصورت، برای مشاهده شواهد دراماتیک تزلزل زون غذایی هلمند و تاثیر نا پایدار آن، رضورت به پیمودن راه طوالنی نبود. بطور مثال، 

مقدار زیاد کوکنار در ولسوالی های ناد علی و مارجه در بهار سال 2017 یافت میشد. بسیاری از دهاقین در این ولسوالی ها در سال 2017 

کوکنار کشت کرده بودند، بسیاری از آنان بیشرت از 40 فیصد از زمین های خود  را به کشت کوکنار تخصیص داده بودند. 

عالوه بر این، درین ساحات خوشبینی کمی در رابطه به حکومت وجود داشت. این ساحات جای بود که کوکنار بطور عموم توسط محصوالت 

کم خطر، کم بازده مانند گندم و پنبه و افزایش محدود در مقدار محصوالت گرانبهای باغداری، تعویض گردیده بود. برای اینکه وضعیت بیشرت 

خراب شود، ادعا های مکرر وجود داشت که حکومت در خزان سال 2016 در ساحات مانند خوشحال کلی، شین کلی، لوی باغ، لویی باغ 

و مارجه، پست های باز رسی و سالح های خود را به طالبان ترک کرده است. اتهاماتی وجود داشت که نیرو های افغان پول های نقدی را 

دریافت کردند تا وسایل و مهامت شان را در عقب ترک کنند.100 این اتهامات رسوصدای قابل مالحظۀ را در میان جمعیتی که بد بینی عمیق 

در مورد حکومت که با منع کشت کوکنار، فساد در ارائۀ مساعدت ها و خرابی وضعیت رفاه باشنده گان روستایی مرتبط بود، مبیان آورد. 

تالش حکومت بخاطر باز پس گیری مناطق در اپریل و می سال 2017 فقط وضعیت را بد تر ساخت. این عملیات مصادف با فصل حاصل 

برداری تریاک بود که دهاقین را از حاصل برداری تریاک که در آن قبال وقت و منابع قابل مالحظۀ شان را رسمایه گذاری کرده بودند، منع 

مناید. بطور مثال، یک دهقان در مارجه بیان منود که وی یکصد هزار روپیۀ پاکستانی را در نتیجۀ مستقیم عدم توانایی آبیاری مزرعه اش به 

اثر جنگ از دست داده است.101 برای جربان این خساره وی دیگر گزینۀ نداشت بجز اینکه همه مواشی خود را بفروش رساند. برای دهاقین 

بوالن شامره 10؛ بوالن شامره 15؛  99

مارجه 2 ای 11؛ لوی باغ شامر 1؛ لوی باغ شامره 3؛ لوی باغ شامره 5؛ لوی باغ شامره 8؛ لوی باغ شامره 14؛ لویی باغ شامره 6؛ لویی باغ شامره 12و   100

مارجه 2 ای شامره 6  101
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این یک پالیسی "زمین سوخته" بود. 

زمانبندی این مداخله نظامی از جانب نیرو های دفاعی و 

جراحت  و  معیشت،  باالی  اش  تأثیر  افغان،  ملی  امنیتی 

از  روایت  گردید،  باعث  که  را  میری103  و  مرگ  و  ها102 

حکومتی میکند که در رابطه به نیازمندیها و اولویت های 

جمعیت روستایی آشنایی کمی دارد. این عملیات نظامی 

کمکی را در اختیار طالبان قرار داد بویژه در روشنایی منع 

اگر   که  وسیعی  دیدگاه  بنابرین  گذشته.  در  کوکنار  کشت 

دوباره  را  منطقه  افغان  ملی  امنیتی  و  دفاعی  های  نیرو 

تحت تسلط خود در آورند منع کشت کوکنار به زودی مطرح 

خواهد شد، تقویه گردید. در حالیکه به طالبان به نظر خوب 

دیده منیشد، آنان مانند حکومت افغانستان ضعیف به نظر 

منیرسیدند: طالبان در تأمین امنیت منطقه ناکام نگردیده 

بودند؛ به نوعی که حکومت در نتیجۀ غرق بودن در فساد 

مزمن و وسیع از جانب مردم مجرم شناخته میشد، طالبان 

به آن پیامنه مقرص شناخته منیشدند؛ طالبان تریاک را به 

طوریکه  بودند.  نداده  قرار  منع  شان  خارجی  حامیان  امر 

یک دهقان در مارجه گفت: طالبان نسبت به حکومت بهرت 

و فقط دو خورد  منع منیکنند  را  آنان کشت کوکنار  است؛ 

104مالیه از کوکنار میخواهند، نه کدام چیزی دیگر. 

مارجه  و  نادعلی  جنگ  نتیجۀ  در  تخریب  این،  بر  عالوه 

قابل مالحظه بود. در شین قلعه، خوشحال کلی، لوی باغ، 

به نظر میرسید   ناد علی مزارع مرتوک کوکنار  و  باغ  لویی 

البته بدون اینکه از  آنها حاصل برداری شده باشد ) شکل 

7 دیده شود(. در مارجه، یک ساحه که از مرکز ولسوالی 

ـ   میرسید  نظر  به  مزارع  زیاد  یکتعداد  عالیم  نیست،  دور 

تقریبا 40 فیصد از ساحه ـ  که بصورت کل کشت نگردیده 

بود ) شکل 86 دیده شود(. امکان دارد کسانی باشند که  

تصاویر را ببنند و فکر کنند که مزارع مرتوک شده نتیجۀ وارد 

شدن خسارت به کانال آبیاری باشد. در عوض وقوع این 

جنگ ها در امتداد رسک عمده بود که از کشت کردن این 

ساحه در خزان 2016 جلوگیری کرد. با حاکمیت حکومت 

بر رسک که هردو طرف آن توسط طالبان محارص گردیده 

بود، باشنده گان روستایی از روی ناچاری بخاطر اینکه در 

جنگ گیر منانند، از ساحه فرار کردند. در صورتیکه باشنده 

گان میتوانستند در ساحه مبانند و مزارع خود را کشت کنند، 

این امکان داشت که آنان بیشرت از 30 فیصد از زمین ها 

را  و یا حتی  نصف این زمین ها را کوکنار کشت میکردند، 

 ( میرسید  نظر  به  امر  این  مارجه  در  شامل  در  طوریکه 

شین کلی شامره8؛ خوشحال کلی شاره 10؛ لوی باغ شامره 5  102

مارجه 2 ای شامره 2 مارجه 2 ای شامره 6؛ مارجه 2 ای شامره 7 مارجه   103

2 ای شامره 14؛ مارجه اف 4 دی5 ای شامره 4؛ مارجه اف 4 دی5 ای 

شامره 11؛ شین کلی شامره 10؛ لوی باغ شامره 4؛ بوالن شامره 10.

و  میشود  استفاده  آن  از  افغانستان  جنوب  در  که  معیاریست  خورد  یک   104

مساوی به 122،5 گرام است. 
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اشکال 9 و 10 را ببنید(. طوریکه یک دهقان به آواز بلند گفت، اگر حکومت 

این ساحه را ترک کند، مردم مصؤن خواهد بود. در غیر این صورت همیشه 
جنگ خواهد بود. 105

مرتوک  جنگ  اثر  در  یا  منیشد  تخریب  تریاک  محصوالت  جائیکه  در 

منیگردید، حاصالت ضعیف بود و به نزول اقتصادی در این ساحات عالوه 

میگردید. گزارشات حاصالت" یک تا سه چارک"106 بسیار عام بود، مساوی 

به 5،6 کیلو گرام تا به 16،8 کیلوگرام فی هکتار. بسیاری از دهاقین وزش 

موج رسد هوا را بطور خاص در این ساحه در آغاز اپریل 2017  عامل کاهش 

حاصل کم قلمداد مینمودند. به هر صورت، تعداد کمی از مردم سبب این 

متحده   ایاالت  حکومت  جانب  از  ارزه  گیاه  ضد  دوای  پاشیدن  را  کاهش 

میدانند. 

مارجه 2 ای # 6  105

به 1،125  مساویست  و  میشود  استفاده  آن  از  افغانستان  جنوب  در  که  معیاریست  یک چارک یک   106

کیلوگرام.
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تأثیر مشرتک جنگ و حاصالت اندک، عوامل خرابی وضع رفاهیت خانواده 

مواشی  مانند  را  خود  های  دارایی  دهاقین  بود.  غذایی  زون  داخل  در  ها 

فروختند به شمول گاو های شیرده،107 که این خود نظام خوراکی اعضای 

فامیل را متأثر ساخته و به معیشت اقتصادی دراز مدت ایشان صدمه وارد 

نداشتند،  فارمی دسرتسی  غیر  عوایدزای  به فرصت های  آنانیکه  مینامید.  

مانند تجارت، مصارف غذایی خود را محدود کردند، و خوردن گوشت و میوه 

را ترک کردند و فقط به مرصف دوغ اکتفا میکردند. در بعضی موارد مریض 

در اثر نبود وجوه مالی بخاطر پرداخت تداوی، بدون مواظبت باقی میامند. 

در نتیجه یک خشم در حال رشد در رسارس ناد علی و مارجه مستقیام متوجه 

حکومت بود. یگانه امیدی که دهقانان در پی واقعات همین سال دارند بهبود 

توانست  آنان خواهند  امید که  این  و  در فصل خزان است  امنیتی  وضعیت 

برای فصل آینده زیاد کوکنار کشت کنند. 

مارجه اف4 دی  مارجه اف4 دی5 شامره 4؛  مارجه 2 ای شامره 3؛  مارجه اف 4 دی5 شامره 1؛   107

5شامره 11؛ مارجه اف4دی5 شامره13؛ شین کلی شامره6؛ لویی باغ شامره3؛ لویی باغ شامره 5؛ 

لویی باغ شامره 8؛ لویی باغ شامره 15؛ بوالن شامره 10؛
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خارج از زون غذایی در زمین های دشتی پیشین در  5 .2

شامل کانال

های  زمین  در  اسکان  گرفت،  صورت  بحث  قبلی  بخش  در  طوریکه 

که  یافت  افزایش  زمان  آن  در  بغرا  کانال  شامل  در  پیشین  دشتی 

  2008 بود. در سال  کوکنار در داخل زون غذایی هلمند ممنوع گردیده 

زمین  هکتار   13164 فقط   1 شاهراه  جنوب  در  و  بغرا  کانال  شامل  در 

400  هکتار  از  2003  کمرت  در سال  در حالیکه  زراعتی وجود داشت، 

زمین زراعتی در آن ساحات وجود داشت. در سال 2002 در عین ساحه 

و  بود،  کوکنار  آن  اکرثیت  که  بود  گردیده  کشت  زمین  هکتار   30389

فرا  با  یافت.  افزایش  هکتار   40845 به  زراعتی  زمین    2014 سال  در 

رسیدن سال 2016  در حدود 44487 هکتار زمین زراعتی  وجود داشت 

و تقریبا 250000 تن در آن ساحه زنده گی میکردند و این در حالیست 

شکل   ( بود  مسکونی  غیر  ساحه  این  طالبان  رژیم  سقوط  هنگام  در  که 

ببنید(.  را   11

نواحی  سایر  و  ناحیه  این  به  غذایی  زون  از  دهاقین  کوچ  حالیکه  در 

طی  در  مردم  این  گی  زنده  کیفیت  گرفت،  صورت  پیشین  های  دشت 

چند سال گذشته آسیب دید. حاصالت تریاک در خالل سالهای 2012 

این فی  از  یا کمرت  و  12.5 کیلوگرام   به  احیانا  و  بود  2015  ضعیف  و 

 2013 سالهای  خالل  در  که  بود  بد  طوری  حاصالت  میرسید.  هکتار 

و  بود  گردیده  مرتوک  ها  زمین  که  داشت  وجود  هایی  نشانه    2015 و 

12 را ببنید(. شواهد حاکی  دهاقین این ساحه را ترک میکردند ) شکل 

خانواده  بودند  کرده  ترک  را  ساحه  کسانیکه  از  بسیاری  که  است  آن  از 

های اجاره دار و کسانیکه زمین را به رشاکت کشت میکنند بودند، آنان 

زمینداری  و  برگردند  کانال  تحت  ساحات  در  میتوانند  که  بودند  امیدوار 

به  کند.  موافقه  دیگر  یکبار  کوکنار  بیشرت  کشت  به  که  کنند  پیدا  را 

هرصورت، بسیاری از خانواده های بی زمین این واقعیت آگاه بودند که 

کشت  پائین  سطح  با  بالخصوص  بتوانند،  پیدا  را  زمینی  تا  است  مشکل 

کوکنار که در ساحۀ زون غذایی وجود داشت. 

زیادتر  بودند  مانده  باقی  پیشین  های  دشت  ساحۀ  در  که  دهاقینی 

زمین  بود  خوب  تریاک  حاصالت  که  سالهای  در  که  بودند  کسانی 

این  بودند.  آورده  بدست  دارایی  و  بودند  کرده  آباد  خانه  بودند،  خریده 

دهاقین ترجیح دادند تا به این امید منتظر مبانند که حاصالت بار دیگر 

دهاقین  این  سالها  بعضی  در  ـ  کم  حاصالت  با  مواجهه  در  گردد.  بهرت 

گزینۀ  ـ   میآوردند  بدست  حاصل  تولید  مصارف  از  بیشرت  اندکی  آمد  در 

و مواظبت های  تا مصارف گوشت، سبزیجات  بود  این  این مردم  عمدۀ 

دارند  خود  اختیار  در  که  را  دارایی  گونه  هر  باید  و  کنند  کم  را  صحی 

را  کارگر  پائین  مصارف  اضافی،  زمین  آنانیکه  میرساندند.  فروش  به 

را  عروسی  دهندۀ  جزاء  مصارف  و  جراحت  و  مرگ  و  داشتند  اختیار  در 

بدست  تریاک  بهرت  حاصل  بودند،  نکرده  تجربه  اخیر،  های  سال  در 

را  تریاک  از  ذخیرۀ  هرنوع  آنانیکه  رسانند.  فروش  به  تا  آورد  خواهند 

سایر  و  موترسایکل  موتر،  کردند،  تهی  داشتند  اختیار  در  زمانی  که 

اشیای قیمتی خود را به منظور برآورده ساخنت نیازمندی های اولی خود 

متحمل  از  که  پیشین  های  دشت  نواحی  در  دهاقین  رسانیدند.  بفروش 

مقدار  بودند،  محتاط  کوکنار  محصوالت  ناحیۀ  از  بیشرت  خسارات  شدن 
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کم  بودند  داده  تخصیص  کوکنار  زرع  به  که  را  زمینی 

جائیکه    2013 و   2012 های  سال  با  مغایرت  در  کردند. 

زمین  دهاقین  میگردید،  کشت  پی  در  پی  تقریبا  کوکنار 

هیچ  اینکه  یا  بودند  داده  تخصیص  گندم  به  را  بیشرت  های 

در  کوکنار  به  نسبت  گندم   2016 در سال  کشت منیکردند. 

زمین های شامل کانال بغرا برای اولین بار از سال 2010 

ببنید(.  13 ) شکل  بود  گردیده  زیاد کشت  بدینسو 

برای آنانیکه باقیامندن را در ساحه ترجیح دادند و توامنندی 

عمیق  چاه  خریداری  داشتند،  را  گذاری  رسمایه  مصارف 

کوکنار  حاصالت  افت  به  منطقی  پاسخ  یک  آفتابی  انرژی 

بود. در حالیکه مصارف آغاز این کار بلند است و در حدود 

مصارف  به  ولی  میشود،  متام  امریکایی  دالر   108  5000

که  دیزلی،  های  ماشین  عمیق  های  چاه  در  که  مکرری 

میگردد  ها  پمپ  و  تبدیل جرنیرتها  ترمیم،  مصارف  شامل  

، در این نوع چاه ها به آن رضورت نیست. به این شکل، 

کرد،  ارائه  حیات  ـ  یک خط  دهاقین  این  به  آفتابی  انرژی 

به آنان فرصت داد تا درآمد خالص خود را حتی در مواجهه 

تکثیر  نتیجه،  در  افزایش دهند.  نزول  با حاصالت در حال 

مثال،  بطور  پیوست.  بوقوع  آفتابی  انرژی  عمیق  های  چاه 

های  چاه  تعداد  جامه  شنه  ناحیۀ  در  تحقیقات  ساحۀ  در 

چاه  حلقه   174 به   2015 سال  در  چاه  حلقه   49 از  عمیق 

در 2016  افزایش یافت، و در ساحۀ جنوب غرب در دشت 

 80 ها  چاه  نوع  این  گذشته  سال  در  تنها  پیشین  های 

عمیق  چاه  حلقه   14226 از  است،  داشته  افزایش  فیصد 

عمیق  چاه  حلقه   25636 به   2016 سال  در  آفتابی  انرژی 

 14 ) شکل  بود  یافته  افزایش   2017 آفتابی درسال  انرژی 

ببنید(.  را   15 و 

از  درآمد  کردن  بهرت  آن  هدف  که  جدیدی  های  آوری  نو 

کشت کوکنار بود درین ساحات دشت های پیشین به میان 

استفاده  تجربۀ  شواهد   ،2017 سال  در  مثال  بطور  آمد. 

محصوالت  این  داشت.  وجود  حرشات  ضد  های  دوا  از 

ها  دوا  این  که  ها  ادعا  این  با  میشود  پیدا  ها  بازار  در 

قرار  آن  معرض  در  کوکنار  که  امراض  و  حرشات  انواع  از 

تصاویر  محصوالت  ازین  بسیاری  مینامید.  محافظت  دارد 

ها  دوا  ازین  بعضی  دارند،  خود  های  لیبل  در  را  کوکنار 

میشود  که  میگردد  راجع  مشخص  حرشات  و  امراض  به 

ازین  بعضی  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  آنها  با  مقابله  برای 

لیبل ها به لسان انگلیسی نوشته شده است. بسیاری ازین 

و  پاکستانی،  روپیۀ   11000 قیمت  به  تخته  فی  شمسی  تختۀ   30 شامل  این   108

های  تخته  این  که  چوکات  برای  پاکستانی  روپیه   30000 تا   20000 حدود  در 

شمسی در آن جابجا گردند. این همچنان رضورت به پمپ های مخصوص دارد 

که 18000 تا 30000 هر کدام اش متام میشود؛ یک ترانسفارمر و سویچ که از 

20000 تا 30000 روپیه و باالخره نصب اینها در حدود 4000 تا 6000 روپیه متام 

میشود. مصارف بیشرت ابتدایی شامل کرایۀ برمه که چاه را برمه کند که فی مرت 

500 روپیه و تراکتور برای ساخنت ذخیرۀ آب که در هرساعت 160 افغانی میگیرد 

برای 8 ساعت.
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میرسد  فروش  به  قندهار  در  صحرایی  تجارتی  رشکت  توسط  محصوالت 

17 را ببنید(. 16 و  ) شکل 

به  رو  متایل  یک  حرشات  ضد  دوای  به  رابطه  در  اخیر  انکشاف  این 

میسازد،  منعکس  هلمند  در  زراعتی  ـ  کمیاوی  مواد  به  را  بازار  در  رشد 

جذابیت  محلی  بازار  به  که  جدید  گذاری  لیبل  و  تولیدات  تکثیر  با 

مانند توپیک109  ایران  و  میبخشد. دوا های ضد گیاه هرزه ساخت چین 

ولی  اند،  مانده  باقی  مشهور  میکنند  کشت  کوکنار  آنانیکه  میان  در 

تکثیر تولیدات محلی با لیبل هایی چون خودکش و کروز ) مانند مزایل 

هرزه  گیاه  ضد  دواهای  این  که  نیست  معلوم  است.  موجود  نیز  کروز( 

اینکه  یا  اند  مؤثر  واقعا  اند  شده  زده  لیبل  کوکنار  بر  استفاده  برای  که 

اصال برای استفاده بر نباتات دیگر اند و به مارکیت آورده شده اند تا به 

تجربه کرده  اخیر  در سالهای  را  تریاک  دهاقین که حاصالت کم  آنعده 

دواهای  مورد  در  بسیار کم  دهاقین خود شان  واقع شوند.  مرغوب  اند، 

از دهاقین وجود  تعداد کمی  و  میکنند  ارایه  مثبت  نظریات  ضد حرشات 

را  از دهقانان "آن دوا  بسیاری  بگویند.  آن دوا ها  از مؤثریت  دارند که 

کالن  را  تریاک  غوزۀ  که  بگوید  تولید  این  که  پاشید  خواهند  کوکنار  بر 

میکند".

بطور  که  دارد،  وجود  هلمند  در  تخم  نوع جدید  به  رابطه  در  گزارشهایی 

این  که  است  داده شده  گزارش  میشود.   شناخته  "چینایی"  بنام  محلی 

سه  در  تخم  شکل  به  و  میشود  پخته  ماه  سه  تا  دو  در خالل  تخم  نوع 

ضخیم  برگ  ـ  برگ"  "پند  میتواند:  شده  خریداری  مختلف  کیفیت  نوع 

و  است  تورخم  در  تاجر  یک  نام  که  میشود  فکر  ـ  احمدی"  "گل  ـ، 

هایی  قیمت  به  ترتیب  به  تخم  نوع  سه  این  سفید.  گل  ـ  گل"  "سپین 

فی  افغانی   12000 و  من  فی  افغانی   10000  ، من  فی  افغانی   8000

آیا  که  نیست  معلوم  مطبوعاتی  های  ادعا  برخالف  میشود.  فروخته  من 

رابطه  این  در  محلی  دهقانان  اند؛  شده  آورده  چین  از  واقعا  تخم  این 

تحلیلگران  یکعده  طوریکه  نظر،  این  دارند.110  هایی  تردید  و  شک 

از  که  اند  هایی  ارگانیزم  ها  تخم  این  112که   111 اند،  کرده  استدالل 

توپیک بطور محلی بنام »گندم کش یعنی کشندۀ گندم شناخته میشود«، زیرا این دوا گندم را که در   109

اطراف کوکنار باشد از بین میربد. 

از  وارداتی  ادعا شامل تخم های  این  آورده شده است.  از خارج  دارد که تخم ها  ادعا هائی وجود   110

امریکا، ایتالیا، برما و هند میباشد. تحقیقات در سال  های 1990 دریافت که دهاقین بر انواع این 

تخم ها بعد از شناخت اصلیت این تخم ها نام گذاری میکنند در حالیه هیچ شواهدی وجود ندارد که 

این تخم ها واقعا از آنجا آمده است. به این موضوع من حیث یک دسیسۀ بازار یابی نیز نگریسته 

میشود ـ تخم ها را اینطور ساخنت تا خارجی و مخصوص بنظر رسد ـ که از جانب کسانیکه این تخم ها 

را میفروشند صورت میگیرد. طی یک دهه گذشته یا بیشرت از آن من گزارش های مشابه را درمورد تخم 

های وارداتی از ساحه، از مطبوعات و از جامعۀ استخباراتی میشنوم. اکرثا نسبت داد انواع مخصوص 

تریاک با آن کشوری که در آنجا کشت میشود، مطابقت منیکند بطور مثال: گزارشات در مورد یک نوع 

تخم برمایی با این ادعا همراه بود که نسبت به تخم های نوع افغانی حاصل بهرت میدهد، ولی با این 

ادعا که به آب و کود بیشرت رضورت دارد ـ مخالف با آنچه در برما کشت میشود. برای بعض قصه ها 

در مورد تخم های واردتی » رسوی ساالنۀ کوکنار« از جانب دفرت مقابله با مواد مخدر و جرائم سازمان 

ملل متحد را ببنید ) ضمیمه ای، 1999(، 32 ـ 49. 

https:// .2015 طالبان قرار گذاشته اند که منفعت از تریاک را دو برابر کنند، سی بی اس، 5 می«  111

www.cbsnews.com/news/afghanistan-taliban-double-opium-income-

./new-strain-high-yield-poppy-seed

را  دیگری  جدید  های  تخم  افغانستان  تریاک  رحامنۀ  بی  های  نگرانی   «  20179( امینی،  مریم   112

https://www.cnbc. ،2017 دریافت کرده اند و آن از چین میآید« سی ان بی سی، 25 مارچ

afghanistans-relentless-opium-woes-have-a-new-seed-in-/24/03/2017/com
.town-and-it-comes-from-china.html
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در  با  که  میرسد  نظر  به  اند،  شده  داده  تغییر  جینیتیکی  لحاظ 

مانند  قانونی  تریاک  کنندۀ  تولید  های  کشور  اینکه  داشت  نظر 

بی  اند،   نرسیده  گی  پیچیده  سطح  این  به  فرانسه  و  اسرتالیا 

"چینایی"  نوع  تخم  که  است  ممکن  بسیار  این  است.113  موقع 

به  مشابه  بسیار  باشد،  بازار  طلبی  فرصت  از  بیشرت  مثال  یک 

تولید دواهای ضد حرشات ـ شاید فقط لیبل های دوا های ضد 

زده  آفت  پائین  حاصالت  اثر  به  کوکنار  زمانیکه  در  ـ  حرشات 

است.  شده 

برابر  در  را  پذیری  انعطاف  یکمقدار  ها  آوری  نو  قسم  این 

زمیندار  دهقانان  از  و  کرده  ارائه  سقوط  حال  در  حاصالت 

در  مبانند.  باقی  پیشین  های  دشت  ساحۀ  در  تا  کرد  حامیت 

چهار سال  به  نسبت  که  با حاصالت  آنانیکه  برای   ،2016 سال 

قبل در حال بهرت شدن بود در ساحه باقی ماندند، آسوده حالی 

کیلوگرام   22.5 میان   2016 سال  در  حاصالت  آمد.  میان  به 

کمرت  که  آنچه  با  مخالف  بود،  هکتار  فی  کیلوگرام   33.75 و 

های  قیمت  بود.   2015 سال  در  هکتار  فی  کیلوگرام   12.5 از 

مارکیت میان 165 دالر فی کیلو و 200 دالر فی کیلو بود و این 

موقعی بود برای دهاقین تا کیفیت زنده گی خود را بهرت سازند، 

برای  را  زیادی  آفتابی مصارف  انرژی  اثر  به  آنانیکه  برای  بویژه 

نگردیدند. متقبل  اولیه  مواد  تهیه 

قابل  افزایش  یک  گذشته  سال  در  حاصالت  این  بهرت  نتیجۀ 

سطوح  بود،   2017 درسال  کوکنار  کشت  سطوح  در  مالحظۀ 

آنها   با  که  های  خانواده  زمین  از  فیصد    80 تا   50 از  کشت 

شنه  در  مزارع  گیری  نقشه  میرسید.  گرفت،  صورت  مصاحبه 

 55 که  میدهد  نشان  و  میکند،  حامیت  ها  تخمین  ازین  جامه 

با  از زمین مجموعی کوکنار کشت گردیده بود در مقایسه  فیصد 

2016 کشت شده بود.  37 فیصد که در سال 

به  بهرت  امور  بغرا  نهر  پیشین درشامل  واقع، در ساحۀ دشت  در 

که  پائین  سطح  از  کامل  بطور  تقریبا  حاصالت  میرسید.  نظر 

بیرون  بود  گردیده  تجربه   2015 و   2012 های  سال  خالل  در 

های  سخن  دهاقین  از  تن  چند  یک  حالیکه  در  و  بود.  برآمده 

بر مزارع  را تکرار کردند و شکایت کردند که  قبلی خود  تکراری 

این روشن نیست که با آنان چگونه مصاحبه صورت گرفته است، همچنان روزنامه نگاران   113

و تحلیلگران که با ایشان مشوره صورت گرفته به این نتیجه رسیده اند که این تخم ها از 

لحاظ ژینیتیکی تغییر داده شده است. یکعده نشانه های از پوشش خربی این موضوع 

وجود دارد که این نتیجه گیری که این تخم ها از لحاظ ژینیتیکی تغییر داده شده است به 

اساس گزارشات در مورد اینکه این تخم ها به زودی پخته میشوند، صورت گرفته است. 

به هر صورت، بعضی از فواید این تخم ها که ادعا گردیده که از لحاظ ژینیتیکی تغییر 

داده شده است اینست که این تخم در دوران بهار و تابستان کشت میشود. این واقعیت 

که این تخم ها یک دورۀ کوتاه پخته شدن دارد رضورتا نتیجۀ تغییر ژینیتیکی نیست؛ 

این یک پاسخ عام به هوای گرم و فشار آب است و در کوکناریکه بیشرت کوتاه اند، اندازه 

کوچک غوزه دارند، و حاصالت کوکنار بهاری در هلمند و همچنان در بدخشان و غور 

جائیکه کوکنار بهار/تابستانی کشت میگردد، دیده میشود. کوکناریکه در بهار در بدخشان 

کشت میشوند و کوکناریکه در تابستان در غور کشت میشوند ـ که برای بیشرت از یک دهه 

کشت میشوند ـ دارای موسم های کشت کوتاه اند، نیز دارای یک دورۀ کوتاه رشد دارند 

زیرا این ها مرحله خواب زمستانی را در دوران زمستان منیگذرانند، برخالف تریاکی که 

در خزان کشت میشوند. 
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آنان دوا پاش داده شده است 114و فقط یک یا دو چارک فی جریب که 

مساوی به 5.5 کیلوگرام یا 11 کیلوگرام است حاصل داده است، این 

شامل  در  دهاقین  گزارشات  شنیدن  بود.  محدود  اقلیت  یک  شکایات 

45 کیلوگرام  یعنی  بود  بسیار مکرر  در مورد "حاصالت خوب"  بغرا  نهر 

زنده گی.  بهرت  بسیار  معیار های  و  کیلوگرام فی هکتار   76,5 تا  

بلند باقیامند  در واقع، در وقت درو و حاصل برداری قیمت ها مقایستا 

یعنی 125 دالر فی کیلو که این امر یک انگیزه برای اقتصاد روستایی 

نهر  شامل  در  دهاقین  سالها،  طی  در  بار  اولین  برای  میکرد.  فراهم 

2017 مواشی،  برداری سال  از حاصل  بعد  آنان  بغرا گزارش دادند که 

تخته  و  ها117  جرنیتور  ها116،  سایکل  موتر  شیری115،  های  گاو  بویژه 

شانرا   دستی  گشاده  و  مجدد  رسمایۀ  ها  بعضی  میخرند.  شمسی  های 

از  بدینرتتیب  تا  میساختند  برجسته  گوسفند  یک  کردن  ذبح  توسط 

کنند.118  تجلیل  را  کارگران  از  کردن  تشکر  و  خوب  برداری  حاصل 

فرستاده  هندوستان120  حتی  و  پاکستان119  به  تداوی  بخاطر  مریضان 

میشدند،  فرستاده  لشکرگاه121  در  مکاتب خصوصی  به  میشدند. پرسان 

بنام  که  عروس122،  بلند  مصارف  وجود  با  میکردند  ازدواج  برایشان  یا 

که  داشت  وجود  گزارشاتی  باالخره  عروسی.  ومراسم  میشود،  یاد  ولور 

دهاقین زمین میخرند ـ  البته زمین دشت های پیشین را که بطور قابل 

80000 روپیه  مالحظه نسبت به زمین تحت کانال ارزانرت است، یعنی 

رونق  پر  اقتصاد  پاکستانی فی جریب123.  روپیۀ   150000 تا  پاکستانی 

بازار  یکعده  توسعۀ  با  افغانستان درساحه  ملی  اردوی  و عدم موجودیت 

ها در بغرا  بشمول  نوآباد شول، بهرت گردیده بود، این بازار تا برگشت 

ببنید(.  18 را  2015  مسدود بود ) شکل  طالبان در اواخر 

 2017 سال  در  پیشین  های  دشت  ساحات  در  حاصالت  واقع  در 

اموال  لست  میفروختند  را  شمسی  تکنالوژی124  آنانیکه  که  بود  اینگونه 

خود را تیار کردند، محموله های بزرگ تخته ها انرژی شمسی و پمپ 

را از چین وارد میکردند، به این ترتیب آماده گی برای بلند رفنت رسیع 

 20 و   19 اشکال   ( میگرفتند  برداری  حاصل  از  بعد  را  فروش  سطح 

از  استفاده  دراماتیک  افزایش  توقع  تاجران  ازین  بسیاری  راببنید(. 

از موسم کشت در خزان، داشتند.  قبل  را  انرژی شمسی 

شین غازی شامره 8؛  114

شوراوک شامره 14؛  115

شنه جامه شامره 3؛ شین غازی شامره 3؛  116

دشت آب پشک شامره9؛  117

دشت لوی مانده شامره 8؛ دشت لوی مانده شامره 12؛ شوراوک شامره 1؛ نوآباد شوال شامره 8؛   118

دشت شین کلی شامره 13؛

دشت لوی مانده شامره9 ؛ شوراوک شامره 3؛  119

شین غاز شامره 10؛  120

شین غاز شامره 11؛   121

بطور مثال، یک دهقان اجاره دار در دشت آب پشک )شامره2( گزارش داده که وی برای پرس خود   122

عروسی میکرد، که شامل 800000 روپیۀ پاکستانی میگردید. یک تن دیگر در شوراوک )شامره10( 

مصارف عروسی را 700000 روپیۀ پاکستانی گزارش داد. 

شوراوک شامره 7؛ شوراوک شامره 12؛ دشت شین کلی شامره 10،   123

در زمان کار ساحوی تقریبا 25 تا 30  دوکان فروش تخته های انرژی شمسی در مارکیت حاجی غالم   124

نبی در لشکرگاه وجود داشت. 
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توقع  که  بود  چنان  بغرا  نهر  درشامل  اقتصاد  این،  بر  عالوه 

در  پیشین  های  دشت  ساحۀ  در  بیشرت  مردمان  که  میرفت 

موسم کشت  بخاطر  تا  خواهند شد  2017 رسازیر  خزان سال 

از  یکتعداد  بگیرند.  گی  آماده   2018 سال  برای  کوکنار 

برای  مناطق  این  به  کانال  آب  تحت  ساحۀ  از  قبال  دهاقین 

بودند.  راضی  خود  تصمیم  از  و  رسیده   2017 سال  فصل 

موسم  از  قبل  مانده  لوی  دشت  به  که  دهقان  یک  طوریکه 

این  به  من  "هنگامیکه  داشت  اظهار  اینگونه  بود  آمده   2016

نو  کسان  از  بسیاری  شد".125  چرب  من  غذای  رسیدم  دشت 

بودند  آورده  بدست  جدیدا  که  را  رفاهیتی  ساحه  درین  وارد 

بر  طالبان  تسلط  به  بلکه  تریاک  بهرت  حاصل  به  فقط  نه 

به  که  تن  یک  مثال،  بطور  میدادند.  ارتباط  نیز  منطقه  این 

رشاکت کار میکرد و از چانجیر به این دشت نقل مکان کرده 

بر  ما  باشد  اینجا  ذلیل  حکومت   "هنگامیکه  کرد:  ادعا  بود 

آزاد هستیم.  زمانیکه  زمین خود کار کرده منیتوانیم، فعال ما 

است".126  شده  بهرت  ما  زندگی  رفت  ساحه  این  از  حکومت 

موجود  حکومت  مورد  در  زیادی  حرمتانۀ  بی  نظریات  آنجا  در 

بود، مقامات را بخاطر ممنوع کردن تریاک در ساحات تحت 

کانال محکوم میکردند و بدین ترتیب مردم را مجبور به آمدن 

پیشین میکردند، در حالیکه در عین حال  این دشت های  در 

جهت  بغرا  نهر  درشامل  آمدن  به  حکومت  توامنندی  عدم  از 

 127 میکردند.  تجلیل  را،  زنده گی شان  در  مداخله 

مردمان  این  که  میرسد  نظر  به  کمی  دالیل  خالصه،  بطور 

های  دشت  در  شان  جدید  های  زمین  از  را  االسکان  جدید 

بغرا منتقل سازد. در سال های بد، دهاقین  پیشین در شامل 

صورت  مکررا  که  را  کم  حاصالت  تا  دارند  را  توامنندی  این 

میگیرد از طریق کاهش مرصف خانواده هایشان و از  طریق  

فروش دارایی هایشان که امکان دارد جمع آوری کرده باشند، 

از  همچنان  دهاقین  کنند.  مدیریت  تریاک،  ذخیرۀ  شمول  به 

تأثیر  و  تا حاصالت کم  میکنند  استفاده  تکنالوژی های جدید 

تکنالوژی شمسی  دهند.  درآمد خالص شان کاهش  بر  را  آنها 

مکرر  مصارف  که  میدهد،  نشان  را  واقعی  گذار"  "تأثیر  یک 

های  دشت  ساحات  این  در  را  عمیق  چاه  یک  انداخنت  بکار 

با دوای ضد  تکنالوژی همراه  این  بر میدارد.  میان  از  پیشین 

مساعد  زیاد  مقدار  در  کوکنار  کشت  برای  را  زمینه  هرزه  گیاه 

کارگر  استخدام  یا  آب  کردن  پمپ  مرصف  بدون  میسازد 

گذشته  در  وسیع  کشت  از  که  مصارفی  ـ  خیشاوه  موسم  در 

که  ساحات  این  در  مردم  بسیاری  برای  بود.  کرده  جلوگیری 

غذایی  زون  از  که  بودند  معتقد  آنانیکه  و  نداشتند  زمین  قبال 

به  و  مطامع  به  که  اند  گردیده  اخراج  حکومتی  توسط  جربا 

دشت لوی مانده شامره 14؛  125

شنه جامه شامره 8؛   126

بطور مثال یک تن رشیک کار که به دشت شین کلی )شامره 14 ( از شین کلی چهار   127

سال قبل منتقل گردیده بود گفت که زن این مردم دوس را .... نامشان را نگرفت. ما 

اینجا طالبان را باخود داریم و باالخره ما ازین مردم آزاد هستیم.  
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نیازمندی  به  نسبت  خود  خارجی  حامیان  مخدر  مواد  کنرتول  اهداف 

داردکه  وجود  کمی  دلیل  میدهد،  ترجیح  روستایی  گان  باشنده  های 

کشت  درصورتیکه  حتی  گردند،  بر  کانال  تحت  ساحه  به  مردم  این 

که  میرسد  نظر  به  طور  این  شود.  آغاز  دوباره  ساحه  آن  در  کوکنار 

تا  را مجبور خواهد ساخت  این دهاقین  باالخره  افت سطح آب  تنها  

کنند.  اواخر مسکون گردیده است، ترک  را که درین  این ساحات 
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نتیجه. 6

در حالیکه یکعده از موفقیت های زون غذایی هلمند و کاهش کشت کوکنار، دست آورد 

برنامه  این  باالخره  ولی  نشان میدهد،  را  مواد مخدر  به کنرتول  رابطه  در  این زون  های 

پیشین  های  دشت  ساحات  در  کوکنار  کشت  افزایش  واقع،  در  گردید.  ثابت  پایدار  غیر 

بود، در حال پیشی گرفنت  اوایل 2012 صورت گرفته  از کاهشی که در زون غذایی در 

بود. از سال 2013  بدینسو کشت کوکنار در این ساحات دشت های پیشین گاهی زیاد 

و گاهی کم میشود که این امر تابع پرورش ضعیف نباتی و حاصالت در حال نزول است 

که حتی یکتعداد خانواده ها را که در رشاکت کشت میکردند واداشت تا به ساحۀ تحت 

کانال برگردند. به هرصورت، کشت کوکنار در ساحۀ تحت کانال نیز رشوع به رونق گیری 

دوباره در سال 2013 کرد. این افزایش ها در حول و حوش زون غذایی صورت میگرفت و 

از جانب نیروهای دفاعی و امنیتی افغان علی الرغم خروج نیرو های نظامی بین املللی در 

سال 2014 و توسط حاصالت کم تریاک که کشت کوکنار را در هردو طرف نهر بغرا یعنی 

شامل و جنوب در خالل سالهای 2012 و 2015 مختل کرده بود، مهار گردید. 

به هرصورت، این همه در سال 2017 تغییر کرد. در ساحات دشت های پیشین بهبودی  

به  آفتابی در سال 2017 منجر  انرژی  از تکنالوژی  حاصالت در سال 2016، و استفاده 

رونق تازه در کشت کوکنار بعد از سطوح پائین کشت در سال قبل، گردید. در سال 2017، 

بار دیگر زمین زیاد به کشت کوکنار نسبت به  کشت گندم  در ساحات دشت های پیشین 

تخصیص داده شده بود و حاصالت کامال بهبود یافته بود.

در  غذایی  زون  خود  در  کوکنار  کشت  دراماتیک  افزایش  ناحیۀ  از  بزرگرت  نگرانی  شاید 

سال 2017  بوده باشد. در اواخر سال 2016  نیرو های دفاعی و امنیتی ملی افغانستان 

شکست خورده بودند و شورشیان در بخش های از هلمند مرکزی دست باال داشتند. این 

امر وضعیتی را ایجاد کرد که برای تعداد رو به افزایش دهاقین این زمینه را مساعد ساخت 

تا زمین های خود را کوکنار کشت کنند. در حالیکه کشت کوکنار به حد اعظمی خود مانند 

سالهای 2007  و 2008 نرسیده بود، ولی کوکنار در ولسوالی های ناد علی، مارجه و حتی 

در ولسوالی لشکرگاه به آن پیامنۀ قابل مالحظۀ کشت گردیده بود که در بسیاری از سالها 

دیده نشده بود. 

کوکنار  که  اینست  بغرا  کانال  و جنوب  در شامل  کوکنار  دراماتیک کشت  افزایش  نتیجۀ 

زیادتر در هلمند در سال 2017 نسبت به گذشتۀ این والیت کشت گردیده است، بشمول 

حد اعظمی کشت کوکنار که به 103590 هکتار زمین در سال 2008 تخمین زده شده بود. 

افزایش تولید تریاک در هلمند در سال 2017  به حدی است که امکان دارد ریکارد تولید 

تریاک را به سطح کشور بشکند.

افزایش این سطوح کشت کوکنار در  طوریکه این مقاله نشان داده است، توضیح برای 

هلمند قسام به پروسه های اجتامعی ـ اقتصادی و سیاسی که توسط زون غذایی هلمند 

ترسیع گردیده بود، بر میگردد. 

بسیار مهم اینکه منع تریاک در ساحۀ تحت کانال که از جانب زون غذایی هلمند تحمیل 

گردید همراه با مترکز روی تعویض کوکنار با گندم، یک نیروی متحرک کارگر را که در 

کشت کوکنار مهارت داشته و در جستجوی معیشت و یک محل زندگی بودند، ایجاد کرد. 

در حالیکه دهاقین قبال اسکان شان را در دشت های پیشین در شامل نهر بغرا قبل از زون 

غذایی هلمند، آغاز کرده بودند، نرخ اسکان و شدت کشت کوکنار هردو به تعقیب تحمیل 

منع کشت کوکنار در ساحۀ تحت کانال، افزایش پیدا کرد. 

عرضۀ افزایش یافتۀ کارگر هایکه به رشاکت کشت میکردند نیز مصارف تولید تریاک را 

آنانیکه زمین های زیادی را به اختیار داشتند اجازه داد تا زمین  کاهش داد. این امر به 
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های را که کشت منیکردند تحت کشت بیاورند. رسازیر شدن دهاقین در جستجوی معیشت در عدم موجودیت تولید تریاک در زون غذایی نیز 

قیمت زمین را افزایش داد، که منجر به این گردید تا صاحبان زمین بخاطر بهرت سازی خاک و آبیاری رسمایه گذاری کنند و زمین های را که 

کشت نکرده بودند منحیث یک تجارت سود آور بفروش رسانند. یکدفعه که زمین به پول مبدل گردید و بفروش رسید دیگر موانع چندانی در برابر 

دهاقینی که خواهش آمدن به شامل بغرا از ساحۀ تحت کانال را داشتند، وجود نداشت. 

یکدفعه که پروسۀ اسکان آغاز گردید و خانوار هائیکه زمانی در ساحۀ تحت کانال بدون زمین بودند فرصت را برای خرید زمین، ساخنت یک 

خانه و جمع آوری دارایی با استفاده از رسمایۀ که از کشت وسیع کوکنار در شامل بغرا به دست آورده بودند، مساعد یافتند، دالیل کمی وجود 

داشت تا آنان را به ترک این ساحه وا دارند. عالوه بر این، موفقیت این اسکان شونده گان منحیث یک مثال برای دیگران گردید و برای 

آنانیکه آرزومند تعقیب این کار بودند یک شبکۀ با ارزش حامیوی فراهم کرد. 

انتقال به این دشت به روند تجربۀ رو به افزایش و تطابق تکنالوژیکی را از جانب دهاقینی که در تالش تأمین مصؤنیت معیشت شان در این 

رسزمین به ستوه آمده بودند، رسعت بخشید. تغییر، اوال از چاه های کم عمق به چاه های عمیق، بعدا از چاه های عمیق انرژی دیزلی به انرژی 

آفتابی و جنیرتر ها، شاهد شیوۀ است که دهاقین در برابر اوضاع محیطی چالش زای کشت در این دشت های پیشین با آنها تطابق کرده اند. 

تجارب بیشرت با دوا های ضد گیاه هرزه و ضد حرشات و حتی انواع تخم های »جدید« نشان میدهد که دهاقین ) متشبثین محلی( به کدام 

پیامنه  به حاصالت در حال افت و رضورت به افزایش عواید خالص از محصوالت تریاک شان در صورتیکه آنان میخواهند تا زمین و زندگی 

شان را در این ساحات دشت های پیشین حفظ کنند، پاسخ داده اند. با پیرشفت های تکنالوژیکی در ساحات تحت کانال تطابق صورت گرفته 

است که سبب افزایش بهره وری و استحکام بیشرت تولید تریاک در آن جا گردیده است.

تکنالوژی آفتابی نو آوری بسیار مهم تکنالوژیکی است که این قدرت را دارد تا چشم انداز هلمند را تغییر دهد، و ساحات بیشرت دشتی را تحت 

کشت در آورد. تصاویر بسیار واضح و تحلیل جغرافیایی رسعت جذب این تکنالوژی را از سال 2015 بدینسو نشان میدهد، از جائیکه دهاقین 

در تالش اند تا مصارف تکراری مصارف تولید را در ساحات دشت های پیشین کاهش داده و حاصالت پائین پی در پی را مدیریت کنند. از 

سال 2016 بدینسو تعداد رو به افزایش این تکنالوژی در چاه های عمیق در ساحات زون غذایی که خوب آبیاری منیگردید دیده شده است، 

این ساحات عبارتند از لویی باغ، دشت شیرشیرک و دشت عینک. اینطور به نظر میرسد که تعداد زیادی از دهاقین دیگر نیز به چاه های عمیق 

انرژی آفتابی با فرا رسیدن موسم کشت در 18/2017 رو خواهند آورد با امکان افزایش بیشرت کشت کوکنار در شامل و جنوب نهر بغرا. 

باالخره اقدام جهت ممنوعیت تریاک از جانب والی منگل و زون غذایی هلمند انزجار مردم از دولت افغانستان را افزایش داد، و بدین ترتیب 

سقوط حکومت در هلمند را به تعقیب خروج نیرو های نظامی ایاالت متحده و انگلستان در تابستان سال 2014 رسعت بخشید. بویژه در مورد 

آن ساحات و باشنده گانی که بدیل قابل اعتبار برای تولید تریاک نداشتند واقعی بود. در حالیکه دهاقین بی زمین و کم زمین به شامل بغرا 

منتقل گردیدند و زمین های دشت های پیشین را به زمین های زراعتی مبدل ساختند، آنانیکه صاحب زمین بودند در ساحاتی مانند مارجه و 

نادعلی غربی خسارات هنگفت را در رابطه به رفاهیت شان تجربه کردند. آنعده دهاقینی که آرزو  و یا توامنندی ترک دارایی شان را نداشته و 

درین زمین های دشتی ساکن گردیده بودند، و از فرصت های عواید غیر فارمی مانند کسانیکه در نزدیک مرکز والیت سکونت داشتند محروم 

بودند، تقریبا بطور کامل وابسته به تولیدات زراعتی و بفروش ذخایر تریاک که آنان برای معیشت خود نگهداری میکردند،  بودند. عالوه برین، 

فاصله میان مارجه و نادعلی غربی از مارکیت های اصلی زراعتی در لشکرگاه و گرشک و تقاضای محدود برای تولیدات زراعتی درین شهر 

ها،  دهاقین را از تبدیل هر چیز منهای یک مقدار محدود زمین شان به میوه جات گرانبهای باغداری باز داشته است.  یک تحلیل جغرافیایی 

نوعیت تنوع سازی محصوالت را در جا هایی مانند قلعۀ بست، بوالن و در حول و حوش شهر لشکرگاه نشان میدهد که بطور فزاینده در ساحاتی 

که در نزدیکی مناطق شهری واقع است، کمرت شایع است. 

درین ساحات دور دست، کوکنار که تحت تهدید تخریب قرار داشت با مقدار رو به افزایش گندم و همچنان محصوالت کم خطر و کم درآمد 

بهاری مانند پنبه و یک مقدار کم تربوز و خربوزه، تعویض گردید. نتیجۀ این امر افت قابل مالحظۀ درآمد خانواده ها و تعقیب اسرتاتیژی های 

مقابله گردید که سطوح در حال رشد فشار اقتصادی، به شمول کاهش مقدار و کیفیت غذا ی مورد مرصف، و شامل کردن اعضای مردانۀ 

خانواده ها در خدمت عسکر را نشان میداد. 

باشنده گان این مناطق مالمتی از دست دادن مصؤنیت غذایی، پس انداز و دارایی ها را مستقیام در پای حکومت و تصمیم اش در مورد 

ممنوعیت کوکنار میانداختند. انزجار و خشم در بسیاری مناطقی که خانواده ها خسارات قابل مالحظه را در رابطه به رفاهیت خود تجربه کرده 

بودند ظاهر بوده و به شکل دادن روابط باشنده گان با مقامات افغان و شورشیان ادامه میداد. 

در سال 2017  احساسات ضد ـ حکومتی در این مناطق توسط کمپاین نیرو های دفاعی و امنیتی ملی افغانستان برای باز پس گیری بخش 

های از ولسوالی های لشگر گاه و نادعلی، بیشرت گردید. زمانبندی این کمپاین، که مصادف با موسم حاصلگیری کوکنار بودـ  منتج به وارد شدن 

خسارات به محصوالت و زنده گی گردید ـ  و همچنان این عقیده که بازگشت نیرو های حکومت امکان دارد منجر به بازگشت منع کشت کوکنار 
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گردد، این همه به این معنا بود که حکومت بشکل وسیع ناخوش آیند است. مختل کردن پروسۀ حاصل برداری هر نوع محصول ـ بطور ویژه 

آن محصولی که رضورت به مواد اولیۀ زیاد رضورت داشته باشد مانند تریاک ـ  همیشه منجر به این اتهامات میگردد که حکومت آشنایی کم 

در مورد باشنده گان روستایی و شیوۀ زنده گی شان دارد. ارتباط نزدیک که دهاقین میان نیرو های حکومتی، منع تریاک و وعده های انجام 

ناشدۀ مساعدت های انکشافی قایل اند، فقط این امر را برای نیرو های دفاعی و امنیتی ملی افغانستان مشکل میسازد که کنرتول خود را در 

هلمند مرکزی از شورشیان استحکام بخشند.

این مهم است تا این انکشاف در نظر گرفته شود، هنگامیکه ما طرح ماموریت حامیت قاطع ناتو را در رابطه به اینکه حکومت افغانستان 

رضورت دارد تا  بر 80 فیصد نفوس افغانستان تا سال 2019 کنرتول یا نفوذ داشته باشد، اگر این اراده موجود باشد تا به شکل موفقانه با 

شورشیان مقابله شود. در حالیکه شک و تردید رو به رشد در مورد میتودولوژی ایکه بخاطر پیامیش کنرتول و نفوذ و همچنان یکتعداد سواالت 

در رابطه به امتیازات تعیین هدف 80 فیصد وجود دارد، رضورت به تفکر بیشرت در بارۀ اینکه تالش های مبارزه علیه شورشیان و علیه مواد 

مخدر چگونه شده میتواند که باهم غیر متصادم گردد. زون غذایی هلمند نشان داده که تأثیرات منع تولید تریاک در طویل املدت بعد از متام 

شدن دخالت درین مورد معکوس بوده است. زون غذایی همچنان نشان داد مداخلۀ که در مورد آن دقت کم صورت گرفته باشد میتواند تأثیرات 

ثانوی را به حرکت آورده که نه تنها دورمنای فیزیکی و سیاسی را تغییر میدهد بلکه میتواند تولید مواد مخدر را در ساحۀ وسیعرت نسبت به آنکه 

اصال کشت میگردید، استحکام بخشد. 
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پیشنهادات شام

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می خواهد تا از پیشنهادات شام بعنوان استفاده کننده گان منابع تحقیقاتی این اداره مستفید شود. شام چه 

خواننده همیشگی انتشارات ما باشید، چه در یکی از سخرنانی ها و ورکشاپ های این واحد رشکت کرده باشید، چه از کتابخانه استفاده کرده 

باشید و چه به تازگی با  این سازمان آشنا  شده باشید، نظرات و پیشنهادات شام برای ما باارزش است. نظر های شام به ما کمک میکند تا 

هدف خود را به بهرتین شکل تعقیب منوده و یافته های کاری خود را به شکل بهرت با خواننده گان نرشیات ما به اشرتاک بگذاریم. آسانرتین 

 areu@areu.org.af .راه برای ارائه پیشنهادات استفاده از این ایمیل آدرس میباشد

همچنان شام می توانید به این شامره متاس بگیرید 845 806 9970)39+( و هر نظری دارید، با ما در میان بگذارید. اما برخی اطالعاتی 

که به ویژه برای ما سودمند هستند عبارتند از: 

چطور از نرشیات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید )مطالعه انتشارات، رشکت در جلسات،...(؟ •

به چه منظور از پژوهش های واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید؟ •

به چه شکل انتشارات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را دریافت می کنید؟ •

از نسخه الکرتونیکی استفاده می کنید یا از مجلدات؟ •

چگونه این انتشارات می توانند اطالعات را به نحو بهرتی ارائه دهند؟ •

نظر شام دربارۀ روند پژوهشی و نتایج ما چیست؟ •

انتشارات یا رویداد های مورد عالقه شام در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان کدام است؟ •

به نظر شام ما چه کارهایی را می توانیم بهرت انجام دهیم؟ •

عالقه، ساحه و موقعیت کاری یا مطالعه شام کدام است؟ •

عرصۀ عالقمندی، اشتغال، مطالعه و موقعیت تان؟ •
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لست نرشیات اخیر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

متام نرشیات در ویب سایت www.areu.org.af قابل دستیابی اند و اکرث آنها بصورت نسخه چاپی رایگان در دفرت کابل واحد تحقیق و ارزیابی 

افغانستان موجود می باشد. 

نوع نرشیهموضوع تحقیقموجود به زبان پشتوموجود به زبان درینویسندهنام نرشیهتاریخ

عقرب 1396
خالصه ای در مورد 

منازعه کوچی و باشندگان 
محل در افغانستان

داکرت انتونیو گستوزی
حامیت اجتامعی 

و معیشت
چکیده

نامهقانون اساسی√√غزال حارثباز نگری قضایی در افغانستاناسد 1396 پالیسی 

اسد 1396
تکامل قوۀ اجرائیه در 

افغانستان: نگاهی به گذشته و 
پیشنهادهایی در مورد راِه پیرشو

کاوون کاکړ, توماس 
کریمر, هامیون رئوفی

نامهقانون اساسی√√ پالیسی 

جوزا 1396
حکومتداری شهری: 

ارزیابی برنامۀ انکشاف 
شهری در افغانستان

دتلیف کامیر, 
ذبیح الله عیسی

√√
حکومتداری و 
اقتصاد سیاسی

نامه پالیسی 

جوزا 1396
حکومتداری معادن: سیستم 
مؤثر جمع آوری عواید صنایع 

استخراجی در افغانستان
√√جاوید نورانی

حکومتداری و 
اقتصاد سیاسی

نامه پالیسی 

جوزا 1396
حکومتداری مهاجرت: 

تکامل مفاهیم و چارچوب 
نهادی در افغانستان

ولی محمد کندیوال, 
هلن سی سی

√√
حکومتداری و 
اقتصاد سیاسی

نامه پالیسی 

حمل 1396
اصالحات خدمات ملکی در 
افغانستان: نقش و وظایف 

سکتور خدمات ملکی

سید حشمت 
الله هاشمي, 
گیرهارد الوت

√√
حکومتداری و 
اقتصاد سیاسی

مقاله مسأله محور
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جوالی 2016
نزدیک ساخنت دولت با 

مردم: غیرمتمرکز ساخنت 
پالنگذاری و بودجه سازی

نعمت الله بیژن، 
فرحت امیل و 

هارون نایب خیل

برنامه ریزی، 
بودجه گذاری و 
حکومتداری در 

سطح والیتی

تحلیلی نرشیۀ 

جوالی 2016
نقش جامعۀ مدنی در ترویج 

حکومتداری خوب در افغانستان
اورځال ارشف نعمت 

و َکرین ِورِنر
جامعۀ مدنی و 

حکومتداری
تحلیلی نرشیۀ 

می 2016
اقدام متوازن کننده برای 
حکومتداری سکتور منابع

جاوید نورانی و 
لین دی بروِکِر

تحلیلیمعادن و حکومتداری نرشیۀ 

می 2016

توسعۀ منابع آبی فرامرزی: چه 
دیدگاه هایی برای همکاری 

در میان افغانستان، ایران 
و پاکستان وجود دارند؟

وینِسنت توماس با 
مجیب احمد عزیزی 

و خالد بهزاد
مطالعۀموردیمدیریت منابع طبیعی

می 2016
نگاه نزدیک به مردان و »انواع 

مردانگی«: مشارکت فعال 
مردان در برابری جنسیتی

لیا ویلفردا آر. ای. 
پیالنگو، چونا آر. 

ِاچاوز، پرویز طفیل، 
سید مهدی موسوی

نامهجنسیت√√ پالیسی 

اپریل 2016
دولِت ُسست بنیان: 

چگونه تریاک تیشه به 
ریشۀ افغانستان زد

منسفیلد کتابمدیریت منابع طبیعیدیوید 

اپریل 2016

یادداشت مخترص بر 
تحقیق ساحوی در والیت 
قندهار، دسمرب 2015 الی 

جنوری 2016: کوکنار 
و معیشت روستایی

خالصه نامهمدیریت منابع طبیعی√√پل فیشتین

مارچ 2016
اردوی ملی افغانستان 

پس از آیساف
جیوستوزی  آنتونیو 
و علی محمد علی

توضیح نامهحکومتداری

فربوری 2016

اصل در جزئیات: سقوط 
روزافزون ننگرهار به دامن 

شورشگری، خشونت و 
تولید وسیع مواد مخدر

منسفیلد خالصه نامهمدیریت منابع طبیعی√√دیوید 

جنوری 2016
سوی دیگر نابرابری جنسیتی: 

مردان و خصوصیات 
مردانگی در افغانستان

چونا آر. ِاچاوز، 
سید مهدی موسوی 

و لیا ویلفردا آر. 
ای. پیالنگو

تحلیلیجنسیت√√ نرشیۀ 
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