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ب

در باره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یک نهاد مستقِل تحقیقاتِی مستقر در کابل می باشد که در سال ۲00۲ با همکاری جامعه بین املللی در 

افغانستان تّاسیس گردید. هدف واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان انجام و عرضۀ تحقیقات با کیفیت عالی، مبنی بر شواهد، مرتبط با پالیسی 

و انتشار نتایج حاصلۀ آنها و همچنان ترویج فرهنگ پژوهش و مطالعه می باشد. طبق گزارش دانشگاه پنسیلوانیا، واحد تحقیق و ارزیابی 

افغانستان منحیث یک نهاد پژوهشی دارای جایگاه عالی در افغانستان بوده و در بین نهاد های پژوهشی درآسیای میانه در رده پنجم قرار دارد. 

همچنان، این نهاد برنده جایزه بهرتین نهاد تحقیقاتی بین املللی سال ۲018 مجله پروسپیکت  )Magazine Prospect( بریتانیا گردیده است. 

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با پالیسی سازان، جامعۀ مدنی، محققان و محصلین به منظور تحقق اهداف خویش ارتباط برقرار می مناید 

تا استفاده از نرشات مبنی بر شواهد و کتابخانۀ این واحد ترویج یافته، ظرفیت تحقیقی آنها تقویت شود و فرصت ها برای بازتاب اندیشه ها، 

مناظره ها و تحلیل ها ایجاد گردد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان توسط هیأت مدیره اداره می شود که متشکل از منایندگان ادارات متویل 

کننده، بعضی سفارتخانه ها، سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های چندجانبه، جامعه مدنی و کارشناسان مستقل می باشد. 

متویل کنندگان برنامه ها:

متویل کنندگان این اداره شامل نهاد انکشافی بین املللی سویدن )SIDA(  و نهاد های بین املللی ذیل میباشد: 

The European Commission (EC), United States Institute of Peace (USIP),  Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), 
Overseas Development Institute (ODI-UK), Promundo (US), Sustainable Development Policy Institute (SDPI), Regional 
Environmental Centre for Central Asia (CAREC), Institute of Development Studies (IDS) and Swiss Agency for Development 
and Cooperation(SDC), School of Oriental and African Studies (SOAS), Economic and Social Research Council United Kingdom 
(ESRC-UK) and The Regional Environmental Centre for Central Asia (CAREC).

همچنان این اداره عضویت شبکه های جهانی ذیل را دارا میباشد:

Resolve Network,Secure Livelihoods Research Consortium (SLRC), Global Challenges research Fund (GCRF), A Conflict Sensitive 
Unpacking of The EU Comprehensive Approach to Conflict, Crisis Mechanism (EUNPACK), ADB- Asian Think Tank Network 
(ATTN) and The Central Asian Think Tank Network (CTTN).

در مورد نویسنده

دیوید منسفیلد محقق ارشد در پوهنتون علوم اقتصادی لندن است. او درباره معیشت روستایی و کشت کوکنار در افغانستان در بیست و دو 

فصل متواتر تحقیق کرده است. او در مطالعات انکشافی از پوهنتون مطالعات رشق و افریقا در لندن دوکتورا دارد و نویسندهء "دولتی که بر 

ریگ بنا شده است: تریاک چگونه افغانستان را خراب کرد" میباشد. دیوید از سال ۲00۵ برای واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان کار می کند.



ج

امتنان

جا دارد از متام همکارانم در )OSDR( و Alcis ملیتد برای همکاری در تهیه این تحقیق تشکر منایم. OSDR توانسته است تحقیقات باکیفیت 

بی نظیر را در رشایط دشوار در مناطق دوردست افغانستان انجام دهد. من نهادهای پژوهشی دیگری را رساغ ندارم که مانند OSDR تحقیقات 

ساحوی عمیق و باکیفیت را در رشایط اکرثًا دشوار انجام دهند.

همچنان، کیفیت تحلیل های تصویری و اسناد جغرافیایی که توسط مت انجل، تیم بکلی، مدیالین الستون و تیم Alcis به شمول ریچارد 

برینت ارائه گردیده است بی نظیر میباشد. با همکاری با این دو نهاد، امکان انجام تحقیقات ژرف و دقیق همراه با تصاویر با کیفیت باال، اسناد 

درست با چشم انداز عمیق از کارکرد در ساحات دور دست افغانستان فراهم گردیده است. 

همچنان جا دارد تا از پاول فیشتین، غالم رسول، سلطان محمد احمدی، و دو تن دیگر برای ارزیابی و نظریات شان در مورد مسوده این 

گزارش سپاسگزاری منایم. قابل ذکر است که موجودیت هر نوع اشتباه در این مقاله مسئولیت شخصی من است و قبال از آن پوزش می طلبم.

همچنان از متامی زحامت خستگی نا پذیر متیو النگمور، توبی میلر، و سیر علمیار برای تصحیح و آماده ساخنت این گزارش برای انتشار،  

سپاسگزاری مینامیم. 



د

پیشگفتار

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از حامیت همیشگی اتحادیه اروپا در راستای انجام تحقیق در بخش مدیریت منابع طبیعی تشکری مینامید. 

از سقوط رژیم طالبان تا حال، دولت افغانستان و نیرو های خارجی برای ریشه کن کردن کشت کوکنار تالش منوده اند. کشت کوکنار سبب 

ایجاد و حامیت گروه های تروریستی گردیده و همچنان زمینه تولید و قاچاق مواد مخدر را در کشور فراهم مینامید.

با آنهم،  طی دو دهه اخیر کشت کوکنار در صحرا های جنوب غرب افغانستان نقش اساسی را در پیرشفت زراعت داشته است. پیرشفت زراعت 

و تخنیک های آبیاری توسط روستا نشینان، کنرتول گیاه های هرزه و استفاده از برق شمسی، اراضی سنگ و ریگ را بدون دخالت دولت 

مرکزی، به کشتزار های خوب تبدیل منوده است. 

یافته های داکرت منسفیلد نه تنها بر دستاورد های فوق العاده در عرصۀ زراعت و نو آوری های که تنها با کشت کوکنار ممکن بود روشنی می 

اندازد، بلکه از تاثیرات ممکن آن باالی اقتصاد محلی و متعاقبا مهاجرت های داخلی نیز بحث میکند. عالوه بر آن، مانند کشت و زراعت 

قانونی، این حاصالت نیز میتواند باعث افزایش تقاضا در بازار، تضعیف کیفیت خاک، پایین آوردن سطح آب و همچنان در دراز مدت سبب از 

بین رفنت خاصیت خاک زمین برای زراعت گردد. 

نکته دیگر قابل توجه در این مورد ارتباط میگیرد به توازن قوا در حوزه مالکیت زمین. سوال در این جاست که آیا ما شاهد افزایش انحصار 

مالکیت زمین که منتج به درآمد پائین به کشاورزان محلی شود خواهیم بود؟ به احتامل زیاد پاسخ مثبت است. 

این تحقیق مرور کلی و مناسب در مورد کشت کوکنار در صحرا های جنوب غرب و همچنان پیش بینی های آینده ای نه چندان دور را ارائه 

مینامید. خواندن این اثر هامنند یافته های دیگر داکرت منسفیلد، برای پیش بینی از دینامیک های سیاسی و اجتامعی افغانستان در ارتباط 

با پیرشفت کشت کوکنار، تولیدات آن، تخنیک ها و بازار فروش آن الزم است. بنابراین، این اثر میتواند منبع اساسی آگاهی برای مجریان 

سیاسی، جامعه مدنی، نهاد های دولتی و امثال آن باشد. 

داکرت اورځال نعمت 

رییس واحد تحقیقات و ارزیابی افغانستان 
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و

خالصه 

صحرا های جنوب غرب افغانستان تغییرات سیاسی و فزیکی مختلف را شاهد بوده است. این مناطق، در اطراف مناطقی موقعیت دارد که در 

سالهای 1۹۵0 و 1۹60 از سوی دولت افغانستان به عنوان مناطق آبی تعیین گردید. این ساحات از سال ۲00۳ بدینسو در اولین قدم شاهد 

تغییرات تکنالوژیکی در تولیدات زراعت بودند. در نخست، یک تعداد محدود از فامیل ها به علت فرار از خشکسالی در سالهای 1۹۹0 در این 

مناطق مسکن گزیدند. بعدا قسمت های زیادی از این ساحات توسط قدرت داران محلی و مردم مناطق همجوار آن غصب گردید. دسرتسی 

به تکنالوژی پیرشفته، به شمول چاه های عمیق، دیزل پمپ، و قیمت مناسب کوکنار، این مناطق خشک و سنگی را به زمین های حاصلخیز 

زراعتی تبدیل منود.

انگیزه ها برای اشغال این مناطق صحرایی در ۲008 زمانی بیشرت شد که دولت افغانستان به کمک نیروهای نظامی خارجی، روستا نشینان را 

وادار به ترک کشت کوکنار در ساحات آب دار منود. این تالش ها برای مبارزه با مواد مخدر، باعث شد تا مردم از والیات هلمند، فراه و کندهار 

به ساحات صحرایی رو آورده و زندگی جدید را در این مناطق رشوع منایند. این کار افرادی را که قبال در این مناطق صحرایی زمین داشتند 

تشویق منود تا با نیروی کاری ارزان و ماهر در کشت کوکنار، به تولیدات و گسرتش این کشت بپردازند. 

کشاورزان با وجود مثر گیری کم و قیمت های نا ثابت در بین سالهای ۲010 - ۲014 در این ساحات قبآل صحرایی، با استفاده از نو آوری ها 

و بکار گیری حرشه کش ها و استفاده از برق سولری که از کشور چین وارد شده است، توانستند نرخ تولیدات کوکنار را کاهش دهند و در عین 

حال  زمین های زراعتی خویش را وسعت ببخشند. 

این مقاله مطرح میسازد که این ساحات قبال صحرایی نباید در حاشیه و دور دست پنداشته شوند، بلکه باید زمینه ساز انکشاف و ترقی دانسته 

شده و در سیستم اقتصاد بین املللی ادغام گردند. اینها مناطقی هستند که با استفاده از تکنالوژی تغییر منوده و جمیعتی را جای داده است که 

از فرصت های کشت کوکنار به شکل درست آن استفاده منوده اند. 
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مقدمه . 1

طی دو دهه اخیر صحراهای جنوب غرب افغانستان به شکل چشم گیر تغییر منوده است. مناطقی که در آغاز قرن ۲1 خشک و خالی بود، 

در سال ۲016 به مسکن ۲،۲ میلیون فرد تبدیل گردیده است.۲ عالوه بر آن، این ساحه در مناطق دور از دریای فراه و هلمند موقعیت دارد 

و به کانال های که از طرف دولت برای افزایش ساحات زراعتی قابل مالیه ساخته شده بود، دسرتسی ندارد. با آنهم، در سال ۲016، تقریبا 

4۷۲،8۳8 هکتار زمین های زراعتی در این مناطق وجود داشت در حالی که مساحت این زمین ها در سال ۲008 به ۲۵4،866 هکتار و در 

سال۲00۳ به 14۳،060 هکتار میرسید. )قرار تصویر 1(. این زمین ها که قبال دولتی۳ بودند، حاال بدون دخالت دولت یا متویل کنندگان 

خارجی، توسط افراد غصب شده و وسعت یافته است. به مرور زمان در این زمین های قبال صحرایی، اجتامعات بیشرت تشکیل گردیده و انواع 

مختلف غصب زمین، سیستم مالیاتی و اداره این زمین ها بوجود آمده است. متام این کارها در مناطقی صورت گرفته که ۲0 سال قبل در آنجا 

جز سنگ و ریگ چیزی بیش نبوده و دولت افغانستان نیز در این مناطق حضور رسمی نداشته است.  

این مقاله از تحول این زمین های قبال صحرایی بحث مینامید و همچنان کشت کوکنار نامرشوع را عامل اصلی این پیرشفت ها میداند. این اثر 

دارای پنج بخش جداگانه است. بخش دوم میتودولوژی و روشهای است که از کشت کوکنار نا مرشوع مخصوصا در مناطق دور دست و نا امن 

بحث میکند. بخش سوم بیان میدارد که چگونه کشت کوکنار با در نظرداشت توضیحات جفرافیایی ظهور منوده، ثبات یافته و با ساختار دولت 

و مبارزه علیه مواد مخدر سازگار گردیده است. بخش چهارم روی تحول مناطق قبال صحرایی در جنوب غرب افغانستان با استفاده از تحلیل 

های جغرافیایی، و مصاحبه با افراد ساکن در این مناطق بحث منوده، و نوعیت مسکن گزینی شان در صحرا های هلمند و بکوا و دخالت گروه 

های اقتصادی و اجتامعی مختلف  نیز بررسی گردیده است. بخش پنجم نقش کوکنار را به حیث یک منبع خوب برای ذخیره رسمایه بررسی 

میکند. و همچنان از اینکه چگونه کشاورزان با رشایط دشوار این مناطق صحرایی مانند بلندی قیمت تولیدات، نقصان در حاصالت و پایین 

آمدن سطح آب سازگاری مینامیند، بحث میکند. بخش ششم نتیجه گیری است که بر اساس آن کوکنار زمینه رشد زندگی و مسکن گزینی در 

این مناطق قبال صحرایی را فراهم منوده است. این بخش همچنان بیان میدارد که استفاده از برق سولری و کار گیری از ادویه  ضد حرشات 

میتواند ثبات زراعت را در دراز مدت به خطر مواجه کند. 

بر اساس تراکم نفوس تخمینی از ساحه کاری این اثر 0.۵ الی 0.۹ فی جریب.  ۲

متام زمین ها در افغانستان زمین های دولتی هستند جز اینکه به هدف دیگری تعین گردیده باشند.  ۳



۲

تصویر اول: توسعه زمین بر اساس تولیدات زراعتی در صحرا های جنوب غرب از سال ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۶
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روش شناسی. 2

این مقاله براساس مطالعات ساحوی وسیع و تصاویر با وضاحت باال در بین سالهای ۲011 تا ۲01۷ در ۲0 محل تحقیق در دو ناحیه ای 

صحرایی سابق صورت گرفته است. این تحقیقات از 10۷8 مصاحبه با مردم آن مناطق ومجموعه ای از اسناد کامل از خدماتی که به این 

اجتامعات صورت گرفته، تشکیل گردیده است. در مجموع ۷4۲ مصاحبه با کشاورزان درهشت محل تحقیقاتی یعنی مناطق شامل کانال بغرا 

دروالیت هلمند صورت گرفته است. و همچنان ۳۳6 مصاحبه با کشاورزان در 1۲ محل تحقیقاتی در بکوا والیت فراه صورت گرفته است.4 

عالوه بر آن، 40 مصاحبه دیگر با افرادی که خدمات مختلف از قبیل برق سولری، دیزل، کودها، و وسایل کندن کاری در مناطق لشکرگاه، 

گرشگ، فراه و دل آرام عرضه میکنند، صورت گرفته است. 

تصاویر با کیفیت باال و سنجش از راه دور برای تکمیل سازی این تحقیقات در مورد این مناطق بسیار مهم بودند. همچنان اسناد جغرافیایی 

همراه با تصاویر دارای کیفیت باال برای بررسی تاریخ مسکن گزینی در این مناطق قبال صحرایی جمع آوری گردیده اند. مناطق تحقیقاتی بر 

مبنای مدت مسکن گزینی مشخص گردیده است؛ عالوه بر آن، تولیدات زراعتی را طی سالهای ۲00۳ الی ۲01۳  بر اساس اسناد و شواهد 

نشان میدهد. تصاویر از راه دور تصدیق میکند که گارگران به این مناطق رفته و مجموعه اسناد قبلی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.  تصاویر 

دارای کیفیت عالی همچنان برای انکشاف تحقیقات قبلی کمک منوده و تشخیص حاصالت به شمول ساختار جدید و ویران شده ساحات، و 

میزان تحوالت در ساحات زراعتی را نشان میدهد. در نهایت، عالوه بر تحقیقات ساحوی، تحلیل های جغرافیایی به اکتشاف این تحقیقات 

و یافته ها به اندازه کافی کمک منوده است.

تحقیقات روی این مناطق توسط پژوهشگران محلی صورت گرفته است. این پژوهش به مشکالت اساسی مجموعه اسناد بدست آمده از 

تحقیقات قبلی که روی فعالیت های غیر قانونی و زیر زمینی انجام شده بود اشاره منوده است. به دلیل فشار های مبارزه علیه مواد مخدر، 

بحث با کشاورزان روی موضوعات مواد مخدر و کوکنار نسبت به سالهای 1۹۹0 و ۲000 حساس تر شده است )منسفیلد ۲016)۵. با آنهم روستا 

نشینان برای ارزیابی سطح کشت کوکنار در افغانستان تا حال مرجع بسیار خوب بوده است. زیرا از این طریق میتوان در مورد هر دو، نقش 

تولیدات کوکنار و کار های دیگر برای معیشت در این مناطق معلومات کافی بدست آورد. مصاحبه های فردی با کشاورزان در زمین های شان 

در حالیکه کشاورزان مرصوف جمع آوری محصوالت خویش بودند، انجام گردیده است، زیرا مصاحبه در محوطه خانه معموال سوال بر انگیز 
بوده و اکرث اوقات با مداخالت روبرو میگردد.6

از مصاحبه با کشاورزان به شکل گروهی بدلیل 1. امکان مداخله توسط قدرمتندان جامعه، ۲. مناسب نبودن بحث روی موضوعات حساس، 
۳. تهدیدات امنیتی در ساحات روستایی به خصوص در جنوب، خودداری صورت گرفته است.۷

پژوهش مناطق قبال صحرایی همچنان توسط کار روی 1۲ ساحه کانال هلمند از جایی که مردم در شامل بغرا فرار کردند حامیت گردیده است. نتایج این کار را میتوان در چندین نرشات دیگر دریافت،   4

به شمول: واقعا بی پیشینه: زون غذای هلمند چگونه از افزایش ظرفیت تولید تریاک در این والیت حامیت کرده است. )واحد تحقیق و ارزیابی کابل، افغانستان  ۲01۷)

دیوید منسفیلد، دولتی که بر رس ریگ ساخته شده است. تریاک چگونه به افغانستان صدمه وارد کرد. )شهر نیویارک: نرشات دانشگاه اکسفورد، ۲016)  ۵

کمیته سویدن افغانستان، 1  6

منسفیلد، دولتی که بر رس ریگ ساخته شده است.  ۷
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تغییر نوعیت کشت کوکنار در افغانستان   . 3

پیدایش گسرتده کشت کوکنار  3 .1

اگر چه گامن میرود که کشت کوکنار در افغانستان تاریخ طوالنی دارد، شواهد بسیار کمی وجود دارد که نشان دهنده تولیدات کوکنار به شکل 

گسرتده تا سال های 1۹80 و 1۹۹0 )مکدونالد، ۲00۷:  ۵۹(،8 همزمان با انقالب ایران، اعالمیه فرمان حد به منظور تحریم کشت کوکنار در 

پاکستان و مهم تر از همه جهاد ) 1۹۷۹-1۹۹۲( و جنگ های داخلی در افغانستان )1۹۹۲-1۹۹6( باشد. 

در جریان جنگ، افغانستان در صدر کشور های تولید کننده کوکنار قرار گرفت. نظر به اشارات گودهند۹  رشایط خوب اقتصادی، سیاسی و 

فزیکی سه عامل رشد کوکنار در این کشور دانسته شده است. همچنان رشد کوکنار را میتوان در حامیت جنگ ساالران از کشت کوکنار و حتی 

تجارت آن بخاطر منافع شخصی شان دریابیم. 

همچنان طی سالهای جنگ، کشت کوکنار به یک وسیله خوب زراعت تبدیل گردید، زیرا برای رشد زراعت قانونی در مناطق روستایی و برای 

مبارزه با کشت کوکنار، یک دولت موثر وجود نداشت. بدلیل مقاومت علیه خشکسالی و نبود سیستم آبیاری منظم و پایدار، کشت کوکنار به 

عنوان محصول کم وزن برای انتقال از هر نوع مرز و بوم و رسک های خراب، به یک زراعت معمول تبدیل گردید. تا جاییکه مهارت های 

کشت کوکنار به آسانی قابل یادگیری بوده، اسباب حاصلگیری آن توسط صنعت کاران محلی حتی خود کشاورزان تهیه میگردید. کوکنار در 

مزرعه کشاورزان به تجاران محلی فروخته شده و از این رو از نقل و انتقال آن نیز معاف میباشند. بالخره، استفاده و تولید مواد مخدر به شکل 

گسرتده آن در جریان سالهای جنگ در افغانستان و مهاجرین افغان در ایران و پاکستان گسرتش یافته همزمان بآ آن تقاضاها به آن نیز 

افزایش یافت.10 

کشت کوکنار از دره های بسیار دور افتاده و بلند به مناطق صحرایی گسرتش یافته و باعث بهرت شدن معیشت و اقتصاد در مناطق روستایی 

گردیده است. گسرتش حاصالت کوکنار در آن مناطق بدین معنی است که زمین دارانی که نیروی کاری برای کشت کوکنار ندارند، با استخدام 

افراد فقیر و دادن زمین به آنها و رشیک ساخنت حاصالت، میتوانند به تولیدات کوکنار بپردازند. این کار باعث همبستگی روابط میان زمین 

داران و کسانی که زمین ندارند میشود و همچنان سبب گسرتش تفاوت های اقتصادی و اجتامعی میان مردم مناطق روستایی میگردد. کشت 

کوکنار به کسانی که فقیر هستند و زمین ندارند فرصت داده تا به سیستم پیرشفته خرید و فروش کوکنار داخل شده و از این طریق رضوریات 

هر روزه فامیل خویش را رفع منایند. همچنان، در حاالت بیامری و رشایط تنگدستی حتی مراسم عروسی، تولد، مرگ و غیره پول داشته 

باشند. عالوه برآن، کشت کوکنار برای افرادی که از یک قریه به قریه دیگر برای حاصل گیری کوکنار میروند مزد کاری را فراهم منوده است. 

این چنین عوامل سبب فرصت های اقتصادی شده، تا جاییکه مردم با عایدی که بدست می آورند دوباره رسمایه گزاری منوده و از طریق این 

رسمایه، بعضی مردم  استفاده های سیاسی و نظامی منوده و میتوانند اهداف خشونت آمیز خویش را دنبال منایند. 

فواید گسرتده اقتصادی و اجتامعی کوکنار و ضعف دولت در راستای مهار منودن آن، زمینه را برای رشد چشمگیر این محصول در بین سالهای 

1۹80 و 1۹۹0 فراهم منود. تالش ها برای کنرتول و مبارزه علیه مواد مخدر بسیار کم و یا اینکه به صورت منایشی بوده است تا بتوانند از 

کشورهای متویل کننده پول به دست بیاورند.11 بنابراین، تالش های کمپاین مبارزه علیه مواد مخدر بدلیل سطح بلند کشت کوکنار و عدم 

کنرتول این مناطق، دارای موثریت بسیار کم میباشند. 

تالش های قبلی که توسط نسیم آخندزاده و حاجی قدیر برای کنرتول مواد مخدر انجام شده فقط توانسته است بندش های موقتی را در روند 

کشت کوکنار آنهم در جغرافیای محدود ایجاد مناید. آنها روابط سیاسی را با قومندانان محلی و احتامال با قاچاقربان مواد مخدر برقرار منوده و 
همچنان به نظر میرسد که از کمک های مالی متویل کنندگان به ندرت استفاده منوده باشند.1۲

مکدونالد، کوکنار در افغانستان: کوکنار مجرمان، و افسانه های گژدم )لندن: انشارات پلوتو، ۲00۷)  8

گودهند J. ˮ راهزن ها رسحدات و جنگ های کوکنار. بازسازی دولت افغانستان از حاشیه ها.˝  DIIS نرشیه کاری، ۲00۹.  ۹

مکدونالد، کوکنار در افغانستان  10

دیوید منسفیلد.  ˮناکامی توسعه جاگزین در افغانستان.˝ نرشیه آماده شده برای کنفرانس بین املللی توسعه جاگزین کنرتول مواد مخدر و همکاری، فیلدافیگ، ۲00۲.  11

مارتین M. جنگ خودمانی: تاریخچه شفاهی از کشکمش های هلمند . لندن. هرست و کو ملتد. ۲014  1۲
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پیرشفت کشت کوکنار در جریان سالهای حکومت طالبان 3 .2

با رسیدن طالبان به مناطق جنوبی در سال 1۹۹4 نیز برای جلوگیری از رشد کوکنار اقدامی نشد. ) تصویر ۳(  در حقیقت کشت کوکنار تحت 

حکومت آنها بدلیل از بین بردن مراکز تالشی و دور کردن افراد نظامی از رسک ها  بشکل چشمگیری گسرتش یافت.1۳ دفرت مبارزه با مواد 

مخدر و جرایم سازمان ملل متحد )UNODC( سطح کشت کوکنار را در سال های 1۹8۷ به 18،۵00 هکتار و در سال 1۹۹۹ به  ۹1،000 هکتار 
زمین تخمین زده است.14

در جریان سال های 1۹۹0 کشت کوکنار از مراکز اصلی خود یعنی جنوب، رشق، و شامل رشق به مناطق شاملی، مرکز و ولسوالی های رشقی 

گسرتش یافت.1۵ آن دسته از افراد که زمین کافی نداشتند، اعضای فامیل شان را به مناطق دیگر که شناخت و روابط داشتند، فرستادند تا 

بتوانند به تولید و کشت کوکنار ادامه دهند. آنجا زمین را به اجاره گرفته، حاصالت را رشیک منوده و مهارت های تولید و کشت کوکنار را به 
یکدیگر می آموختند.16  بعدا این کار آموختگان به زمین های خود برگشته و مهارت های جدید خویش را به کار میبستند.1۷

همچنان برای کشاورزانی که برای بار اول کوکنار کشت می منودند نیز فرصت های وجود داشت تا در این بخش تجربه حاصل منایند. مثال 
کوکنار را در میان کرد های کوچک گندم و پیاز کشت مینمودند،  چون شاید کشت کوکنار به دلیل بی تجربه بودن شان ناکام مباند.18

رشد جمیعت در مناطق روستایی و همچنان از نظر بیرد1۹، "بی بند و باری"، طبیعت اقتصاد کوکنار را گسرتش داده است. هدف وی اشاره به 
خود کامگی در مناطق صحرایی و همچنان فرصت هایست که کشت کوکنار به مردم مناطق صحرایی مهیا منوده است.۲0

تجارت و کشت کوکنار تحت سلطه طالبان بیشرت تحکیم یافت. قبل از فرمان تحریم کوکنار در جوالی سال ۲000، طالبان برای مامنعت 

کشت و تجارت کوکنار براساس درخواست )UNDCP)۲1 تالش اندکی منوده بودند. کوکنار کشت شده و در بازار های شاهراه ها به فروش 

میرسید. این بازار ها از رشق و جنوب به رسک های شهری نزدیکرت شدند۲۲. تا جاییکه امکانات فرایند هیروئین حتی در نزدیک قریه های که 

گروه طالبان مستقر بودند مساعد گردیده بود. 

طالبان همچنان منافع خود را در کشت کوکنار میدیدند. آنها برای توقف روند کشت کوکنار تالش منی منودند تا جاییکه در بعضی حاالت 

طالبان محلی به شکل مستقیم از تولید و تجارت کوکنار حامیت منوده و عمال در تجارت کوکنار نقش فعال داشتند. 

با فرمان تحریم کوکنار در جوالی ۲000، متام این تنظمیات از هم پاشیده شدند. طالبان بعد از چندین درخواست از طرف سازمان ملل متحد 

و متویل کنندگان خارجی، فرمان تحریم کوکنار را صادر کردند که براساس آن در سال های ۲000 و ۲001، کشت کوکنار از 8۲000 هکتار 

زمین به ۲000 الی 8000 هکتار رسید. )شکل ۲( اگرچه مقامات سازمان ملل این الیحه را موثرین الیحه برای کنرتول کوکنار میدانند۲۳، این 

واقعه بود که بیشرت افراد بخاطر آن افسوس خواهند کردند.

تحریم وضع شده باعث دشواری ها و مشقت ها برای جمیعت روستا نشینان گردید و همچنان به نیرو های نظامی غرب اجازه داد تا شورش ها 

بر علیه این رژیم را تشویق منایند.۲4 بنابراین، بعد از ۲001 دولت موقت و به تعقیب آن دولت جمهوری اسالمی افغانستان با رشد دوباره و بسیار 

رسیع تولید کوکنار مواجه شد تا جاییکه حتی در ساحات بسیار کم کوکنار کشت میگردید. بعد از برگشت حکومت مجاهدین به مناطقی که در 

برنامه کنرتول مواد مخدر سازمان ملل متحد )UNDCP( ˮمطاله اسرتاتیژیک شامره 1: تحلیل روند گسرتش کشت کوکنار به ولسوالی های جدید افغانستان.˝ یک گزارش مقدماتی توسط دیوید   1۳

.1۹۹8a UNDCP :منسفیلد. اسالم آباد

وزارت امور خارجه امریکا، دفرت موضوعات ˮمواد مخدر جهانی، گزارش اسرتاتیژی کنرتول مواد مخدر.˝ واشنگنت دی سی: انتشارات دولت امریکا، 1۹۹۷  14

UNDCP ˮمطاله اسرتاتیژیک شامره 1 ˝  1۵

برنامه کنرتول مواد مخدر سازمان ملل متحد )UNDCP( ˮمطاله اسرتاتیژیک شامره ۵: تحلیل روند گسرتش کشت کوکنار به ولسوالی های جدید افغانستان.˝ گزارش دوم توسط دیوید منسفیلد. اسالم   16

.1۹۹۹ UNDCP :آباد

UNDCP ˮمطاله اسرتاتیژیک شامره 1 ˝  1۷

UNDCP ˮمطاله اسرتاتیژیک شامره 1 ˝  18

بیرت W.A ˮپاسخ چالش های اقتصاد کوکنار افغانستان:  نتایج و پیامد های خط مش از دیدگاه پیرشفت.˝ نرشیه کاری خط مش تحقیقات 4۵. واشنگنت دی سی؛ بانک جهانی ۲008  1۹

منسفیلد، دولتی که بر رس ریگ ساخته شده است.  ۲0

منسفیلد، دولتی که بر رس ریگ ساخته شده است.  ۲1

برنامه کنرتول مواد مخدر سازمان ملل متحد )UNDCP( ˮمطالعه اسرتاتیژیک شامره ۲: دینامیک های تجارت کوکنار در دروازه مزرعه و اسرتاتیژی های محکم تجارت کنندگان کوکنار.˝ گزارش نهای   ۲۲

.1۹۹8b UNDCP :دیوید منسفیلد. اسالم آباد

جیلسام M. ˮدرس های آموزشی از فرمان تحریم کوکنار توسط طالبان. رساله بین املللی خط مش مواد مخدر˝ 16 )۲00۵(: 10۳-۹8  ۲۳

دفرت مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد )UNPDC(، اقصاد کوکنار در افغانستان: یک مشکل بین املللی ) نیویارک، سازمان ملل متحد، ۲00۳( دیوید منسفیلد.  ˮکوکنار را چه چیز پیش میربد؟   ۲4

تصمیم گیری در میان کشاورزان کوکنار در افغانستان در سالهای رشد  ۲00۳ و۲004.˝ نرشیه برای دومین کنفرانس تخنیکی UNODC/ONDCP برای تحقیق کنرتول مواد مخدر، ۲004.



۷

سال های 1۹80 و 1۹۹0 برآن حکومت میکردند، کوکنار یکی از پایه های اصلی اقتصاد افغانستان باقی ماند و  بخاطر آن دولت افغانستان و 
برنامه های بین املللی در افغانستان باید مورد پرسش قرار گیرند.۲۵

شکل ۳: کشت کوکنار در افغانستان، از سال ۱۹۸۷ الی ۲۰۱۷ )هکتار(
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گسرتش و انواع انتقال کشت کوکنار تحت پروژه دولت سازی 3 .3

گیستوزی۲6 ادعا میکند که در سال های نخستین رژیم حامد کرزی که برای بعضی سیاسیون  اقتصاد مواد مخدر به یک منبع بدست آوردن 

قدرت تبدیل گردیده بود، اعضای پارملان، وزرای دولت، قدرت داران محلی و دستگاه امنیتی در تجارت مواد مخدر مستقیام دخیل بوده و به 

حیث مصئونیت دهندگان کوکنار نقش بازی مینمودند.۲۷  بیرد و جانگلز۲8 از ادغام بازار یاد منوده اند در حالیکه دیگران ادعا میکنند که قاچاق 
مواد مخدر در دست چند تن از اعضای کلیدی وزارت داخله است.۲۹

شواهد بازار های مواد مخدر در ۲001 کم است. در حقیقت کشت مواد مخدر در ساحاتی که قبال بازار یا تجربه داشته به شکل چشم گیری 

تولید  مناطقی که قبال کوکنار  در  یافت. همچنان  افزایش  برای تحریم کوکنار  از سقوط فرمان طالبان  بعد  یافت.۳0 قیمت کوکنار  گسرتش 

میگردید، به دلیل افزایش قیمت ها و نبود کنرتول توسط دولت، روند کشت کوکنار شدت یافت.۳1 در سال ۲004 کوکنار در 1۹4 ولسوالی و 

متام والیات افغانستان قابل دسرتس بود. این در حالیست که کوکنار در سال 1۹۹4 در ۵4 ولسوالی و 8 والیت افغانستان نیز قابل دسرتس 
بود.۳۲

کشت کوکنار بعد از سال ۲00۵ در بین سالهای ۲008 الی ۲010 بسیار کاهش یافت، اما سال ۲011 دوباره گسرتش یافت. ضمن اینکه سطح 

جمعی تفاوت های منطقوی، والیتی و ساحوی را میپوشاند، کاهش چشم گیر در هلمند و ننگرهار تاثیرات عمده باالی آمار های جمعی داشت؛ 

تا جاییکه با تقاضا های دولت امریکا و انگلیس همخوانی داشت. 

در والیت ننگرهار که بعنوان بزرگرتین تولید کننده مواد مخدر بعد از هلمند قرار داشت، سطح تولید کوکنار به شکل چشم گیری کاهش یافت. 

مبارزه علیه مواد مخدر عامل اصلی کاهشات دانسته میشود. بزرگرتین مثال آن والیت هلمند است که در سال ۲008 در آنجا هلمند فود زون 

)HFZ( معرفی گردید. با حامیت مالی و تدارکاتی دولت امریکا و انگلستان ،این نهاد دارای سه فعالیت عمده بود. کمپاین آگاهی عامه برای 

 et al جلوگیری کشت کوکنار به منظور مبارزه با مواد مخدر، توزیع تخم گندم و مواد باروری و  ریشه کن کردن کشت مواد مخدر. )منسفیلد

منسفیلد، دولتی که بر رس ریگ ساخته شده است.  ۲۵

انتونیو گیستوزی. ˮاقتصاد صلح وجنگ قدرمتندان افغانستان.˝ حفظ صلح بین املللی 14. شامره 1 )۲00۷(: 8۹-۷۵  ۲6

منکن J ˮبازی با سیستم: کوکنار چگونه زمینه ساز قدرت های محلی است.˝رساله امور بین امللل 6۳. شامره 1)۲00۹( ۲0۹-1۹۵  ۲۷

بیرت W.A و او جانگولز. ˮقیمت و اثرات متقابل اقتصاد کوکنار در صنعت مواد مخدر افغانستان˝ ساختار، عملکرد، تحرک و پیامد خط مش های مبارزه علیه مواد مخدر، تصحیح شده توسط دورس   ۲8

بودنربگ و ولیم بیرد کابل؛ / UNODC بانک جهانی، ۲006

بودنربگ و بیرت )Eds( صنعت مواد مخدر افغانستان: ساختار، عملکرد، تحرک و پیامد خط مش های مبارزه علیه مواد مخدر.  ۲۹

دیوید منسفیلد.  ˮکشت کوکنار در والیات ننگرهار و غور: گزارش AREU از تحقیق مدیریت آب، حیوانات و اقتصاد کوکنار.˝ کابل: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان،  ۳0

UNODC، اقتصاد کوکنار در افغانستان: ˮ کشت کوکنار را چه چیز به پیش میربد؟ ˝  ۳1

۲004 ،UNODC/MCN رسوی سازمان ملل متحد از کوکنار در افغانستان.˝ کابلˮ .دفرت جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد/ وزارت مبارزه علیه مواد مخدر  ۳۲
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۲011( ۳۳ در نتیجه فعالیت های HFZ، کشت کوکنار از 10۳۵۹0 به 6۹8۳۳ هکتار زمین رسید. )شکل 4( در بهار سال ۲011 کشت کوکنار به 

تناسب سال های ۲00۷ و ۲008 چهل فیصد کاهش یافته بود.

شکل چهارم: کشت کوکنار در هلمند از سالهای ۲۰۰۱ الی ۲۰۱۷ )هکتار(
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دلیل دیگر نزول روند کشت کوکنار در سالهای ۲008 و ۲00۹، تحول در تجارت گندم و کوکنار بود.۳4 افزایش رسیع قمیت حبوبات در اخیر 

سال ۲00۷ به شمول ناامنی در کشور پاکستان بخاطر قتل بی نظیر بوتو و محدودیت ها باالی مرز این دو کشور، قیمت آرد گندم افزایش 

یافت. عالوه بر آن تولیدات بسیار زیاد کوکنار در سال های ۲00۲ و ۲00۷ باعث نزول قیمت کوکنار گردیده تا جاییکه از ۷00 دالر فی کیلو 
گرام در سپتامرب ۲001 به 60 دالر فی کیلو گرام در سال های ۲00۷ و ۲008 پایین آمد. ۳۵

 با این تحول در قیمت ها، کشاورزان نگران امنیت غذایی خویش گردیدند. اکرث شان قسمت زیادی از زمین های شان را به کشت گندم 

اختصاص دادند. به دلیل اینکه آنها نخواستند به پول بدست آمده از حاصالت کوکنار گندم خریده تا بتوانند امنیت غذایی شان را تضمین 

منایند. با وجود این، بعضی از کشاورزان کشت کوکنار را به کلی واگذار نکرده لیکن باز هم روند کشت کوکنار به دلیل تالش های مبارزه علیه 
مواد مخدر کاهش یافت. ۳6

عامل سوم کاهش کشت کوکنار در آن زمان رشد فرصت های قانونی اقتصادی بوده مخصوصا در قریه های که بیشرتین حصه کمک ها به 

آنها اختصاص داده شده بود. با آمار تخمینی که از طرف بانک جهانی ارائه گردیده که تقریبا ۵۵ بیلیون دالر آمریکایی بین سال های ۲00۲ 

و ۲01۲ به افغانستان کمک گردیده است؛ و حد اوسط رشد ساالنه تولیدات نا خالص ۹٪ میباشد. ۳۷ والیاتی که تولید کنندگان بزرگ کوکنار 
بودند تقریبا 600 میلیون کمک های اکتشافی را در سالهای ۲00۹ و ۲011 بدست آورده اند. دقیقا سالهای که HFZ در آنجا فعالیت داشت. ۳8

حتی در آغاز سال ۲008 در ساحات اطراف والیات مرکزی که کوکنار کشت میکردند، تحول در زراعت و یک سیستم پیچیده حاصالت به 

نظر میرسید. این سیستم حاصالت که وقت کم و همچنان چندین نوع حاصالت دیگر را در بر میگرفت، باعث میشد تا کشاورزان زمین ها و 

خطرات حاصالت را خوب تر اداره کرده بتوانند.۳۹ عالوه بر آن، عده ای از افراد این مناطق با فرصت های کاری در بخش خدمات و رشکت 

های ساختامنی زمینه های مختلف درآمد منظم را برای خویش مهیا منودند. 

دیوید منسفیلد. Alcis ملتد و OSDR، ˮمدیریت خطرات مکرر و تکراری: ترشیح کاهش تولیدات تریاک در هلمند مرکزی در خالل سالهای ۲008-۲011˝ )کابل: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان،   ۳۳

.(۲011

منسفیلد و  آدم پین ˮمبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان؛ ناکامی یا پیروزی˝ کابل واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ۲008.  ۳4

منسفیلد و  آدم پین ˮمبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان.  ۳۵

منسفیلد و  آدم پین ˮمبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان دفرت جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد/ وزارت مبارزه علیه مواد مخدر. ˮرسوی سازمان ملل متحد از کوکنار در افغانستان. ˝ کابل   ۳6

۲008 ،UNODC/MCN

گودهند J. ˮ راهزن ها رسحدات و جنگ های کوکنار  ۳۷

۲۹ :۲014  USAID  ۳8

منسفیلد و  آدم پین ˮمبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان دیوید منسفیلد. ˮافزایش و کاهش: توضیحات تغییرات سطح کشت کوکنار در ننگرهار و غور سالهای ۲00۵ - ۲00۷." گزارش AREU از   ۳۹

تحقیق مدیرت آب، حیوانات و اقتصاد کوکنار. کابل: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، ۲008.



۹

دلیل چهارم کاهش کشت کوکنار، تسلط دستگاه های امنیتی ملی و بین املللی در این مناطق بود. بعد از سال ۲004 این گروه ها از طریق تیم 

های بازسازی والیات به نظارت این مناطق پرداختند. همچنان در ۲008 نظریه مبارزه علیه ناامنی دقت دولت بر ولسوالی ها را بیشرت منود و 

در نتیجه کشت کوکنار در مناطق اطراف والیات مرکزی کاهش یافت. همچنان، در والیاتی مانند هلمند حضور افراد نظامی حتی به ولسوالی 

ها گسرتش یافته و روند کشت کوکنار نیز بسیار ضعیف گردید. عملیات نظامی تاثیرات زیادی در نزول کشت کوکنار به خصوص در ولسوالی 

مارجه والیت هلمند داشته جاییکه بدلیل حضور 1۵000 نیروی امریکای به شمول اردوی ملی و امنیتی افغان، زمین های اختصاص داده شده 
به کشت کوکنار از 60 فیصد به ۵ فیصد کاهش یافت.40

متام این عوامل که در بین سالهای ۲00۷ الی ۲01۲ مانند کنرتول مواد مخدر در والیات، تحول در تجارت گندم و کوکنار، افزایش زمینه های 

قانونی اقتصادی و همچنان گسرتش نیروهای نظامی به والیات کلیدی، باعث کاهش تولیدات کوکنار گردید، در ابتدا این همه فعالیت ها به 

عنوان مبارزه علیه مواد مخدر مورد ستایش قرار گرفت اما کاهش تولیدات کوکنار در بعضی والیات جنوب و جنوب غرب، مردم را به مناطق دور 

دست و صحرایی همین والیات کشانده که در آنجا کوکنار به شکل چشم گیر رشد منود. آنجا مناطقی بوده که قبال هیچ اثری نه تنها از کشت 

کوکنار بلکه هیچ نوع زراعت دیگر در آن دیده منیشد. 

بخش بعدی گسرتش کوکنار به مناطق صحرایی در صحراهای هلمند و بکوا را مورد مطالعه قرار میدهد. و همچنان از عوامل مسکن گزینی 
در این مناطق و تولید بیشرت کوکنار بحث میکند.41

دیوید منسفیلد، ˮچکیده ۳: هلمند مرکزی 1۲/۲011 موسم کشت.˝ مقالۀ غیر منترش شده برای حکومت انگلستان ۲01۲، کابل  40

منسفیلد ۲01۷  41
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مسکن گزینی در زمین های صحرایی . 4

این بخش عوامل بنیادی مسکن گزینی در دو مناطق صحرایی را مورد مطالعه قرار میدهد. اول  به مطالعه ساحه شاملی کانال بغرا در والیت 

هلمند، که در جنوب غرب افغانستان موقعیت دارد میپردازد. کانال بغرا یکی از رشیان های بزرگ برنامه های دولت افغانستان است که با 

حامیت متویل کنندگان خارجی به رسپرستی دولت امریکا در سال های 1۹۵0، 1۹60 و 1۹۷0ساخته شده است. این کانال بزرگ بیش از 

هزار ها هکتار زمین که بیشرت آن در مناطق نادعلی و مارجه موقعیت دارد را آبیاری مینامید.4۲  مسکن گزینی در این مناطق قبال صحرایی در 

شامل کانال بغرا تا سال 1۹۹0 آغاز نگردیده بود. تا این زمان افرادی که در این منطقه زمین اشغال کرده بودند بسیار کم بوده و اینها کسانی 

بودند که از واشیر به دلیل خشک سالی فرار منوده بودند. اما بعد از سقوط حکومت طالبان و به دلیل ضعف کنرتول دولت مرکزی و گسرتش 

قدرت داران محلی که زمین ها را غصب کرده و به کشت کوکنار توزیع مینمودند، اکرث مردم به این مناطق آمده و به کشت کوکنار روی آوردند. 

در سال ۲016 بیش از 4۵000 هکتار زمین زراعتی در شامل کانال بغرا و جنوب شاهراه شامره 1 بوجود آمده و روزانه بخاطر رشد تجارت و 

گسرتش آن کار صورت میگرفت. ساحه ای که یک دهه پیش چیزی جز زمین های معمولی و فامیل های آواره نبوده، حاال به مرکز نو آوری، 
رسمایه گزاری چشم گیر، و خانه برای بیش از ۲00000 جمیعت تبدیل گردیده است.4۳

منطقه صحرایی دیگر در بکوا است که تقریبا 1۲0 کیلومرت دور تر در شامل غرب بغرا موقعیت دارد. این منطقه همچنان تحول زراعتی مشابه 

را شاهد بوده و این مناطق خشک و بی رس پناه که بین مرز نیمروز و فراه موقعیت دارد، توسط مردم بهادرزی و چاالکزی قوم نورزی تسخیر 

گردیده است. در اصل، این جمیعت در 1۳ قریه ایجاد شده و توسط سیستم کاریز تغذیه میگردیدند. )Goes et al. ۲016)44 ضمنا این مناطق 

در سال های 1۹۹0 بیشرت تحول منوده تا جاییکه کشاورزان بدلیل خشکسالی میان سال های 1۹۹8 الی ۲00۲ به این مناطق فرار منوده و 

مسکن گزیدند. زمین های زراعتی این مناطق که در سال ۲00۳ به ۲108۹هکتار میرسید، در سال ۲016 به 1۲۵46۲ هکتار زمین افزایش 

یافت.4۵ در عین زمان، نفوس این مناطق نیز که ۵۳,۷88  نفر تخمین زده شده بود،  به  ۳1۹,۹۲8 نفر رسید.

پیشتبانی، فروشات و کرایه 4 .1

این مناطق قبال صحرایی در شامل بغرا و بکوا با تحوالت مختلف روبرو گردیده است. صحراها در مناطق جنوب غرب و هر جای دیگر امالک 

دولتی میباشند. اما به مرور زمان وسیله خرید و فروش قرار گرفته است. غصب زمین و رشوع زراعت در آن، بیشرت از قدرت محلی و فرهنگی 

رسچشمه میگیرد. بنابراین، اینجا مکانی نیست که هر کس آزادانه زمین بخرد و به فعالیت های زراعتی آغاز مناید. 

قبیله های مسلط در مناطق جنوب کانال بغرا و مرکز هلمند بیشرت در مناطق شامل بغرا مسکن گزیدند. به استثنای گروه های قومی که در 

مرکز هلمند مسکن گزیده و بنام ناقل یاد میگردیدند، این اقوام در مناطق مذکور تقریبا قدرت انحصاری دارند. به عنوان مثال، با کسانی که 

مصاحبه صورت گرفته ۹۵٪ شان بارکزی، اسحق زی، نورزی، علیزی و الکوزی بوده و ۵٪ اقوام دیگر مانند سلیامن خیل، خاروطی، و تیامنی 
میباشند.46

توجه برای مالکیت وغصب زمین در میان مردم قدرمتند بعد از سقوط رژیم در سال ۲001 آغاز گردید. زمین های شامل بغرا توسط افراد نظامی 

و سیاسی و حامیان شان در قریه های نزدیک کانال مورد غصب قرار گرفت. بیشرت این افراد به والی آن زمان شیر محمد آخندزاده و دولت 

مرکزی کرزی روابط نزدیک داشتند. این زمین ها بعد از غصب به اعضای فامیل، اقارب، دوستان و همدستان نظامی توزیع میگردید. ازاین رو 

در سالهای نخستین مسکن گزینی بیشرت مناطق زمین به اقوام مشخص تعلق میگرفت که سالهای قبل آن را غصب منوده بودند. بطور مثال 

در شنه جامه، توسط حاجی طاهر از قوم نورزی و یک قومندان اسبق امنیتی غصب گردیده بود. 6۵٪ فیصد کشاورزان ناد علی از قوم نورزی 

بودند. و در دشت آب پاشک 61،۵٪ کشاورزان بارکزی بودند که این منطقه توسط حاجی عبدالقدوس یک قومندان اسبق معلم میر ولی در 

فرقه ۹۳ اردوی ملی افغانستان و عضو پارملان بوده غصب گردیده بود. هر دوی این قدرمتندان بارکزی بودند.4۷ 

به مرور زمان زمین های صحرایی در شامل بغرا آماده و فروخته شدند. بعضی از این زمین ها از سنگ ها پاک گردیده و حاصلخیز شده و نیز 

چاه های عمیق کنده شده و خانه ها بر رس آن آباد گردیده است. تا اواخر ۲00۷ فروش زمین ها با قیمت کم و مناسب یعنی 400 الی 1۲00 

دوپری )1۹۹۷( : ۵0۷-4۹۹  4۲

بر اساس تراکم نفوس تخمینی از ساحه کاری این اثر 0.۵ الی 0.۹ فی جریب زمین های زراعتی.  4۳

گوزبی جی U.N پاراجولی M.  حق و R.B واردلو، ˮآبیاری کاریز دریایی باسین هلمند، افغانستان: میراث نا پایدار رساله هایدرولوژی˝ ۲۵ شامره ۲ )۲01۷(: ۲86-۲6۹  44

بر اساس تراکم نفوس تخمینی از ساحه کاری این اثر 0.۵ فی جریب زمین های زراعتی.  4۵

دیوید منسفیلد. ˮاز بد بدتر اش ساختند. مترکز کشت کوکنار در ساحات جنگ والیات هلمند و ننگرهار.˝ کابل: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ۲014  46

دیوید منسفیلد. ˮاز بد بدتر اش ساختند˝ 4۹  4۷
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دالر فی هکتار آغاز گردید. اما بعد از اینکه زراعت در آنجا موفق شد و بیشرت مردم در آنجا مسکن گزیدند، قیمت ها  بلند رفته تا جاییکه در سال 

۲011 فی هکتار به ۲000 دالر امریکای فروخته میشد.48 در اواخر ۲016 قیمت زمین ها در شامل بغرا با در نظر داشت موقعیت، فی هکتار بین 

۳8۳۵ تا ۷1۹0 دالر آمریکایی رسید. زمین های که به کانال بغرا نزدیک بوده، زمین های آبیاری شونده در مرز های جنوبی و همچنان زمین 

های که به خدمات عامه در لشکرگاه نزدیک بودند، بیشرتین قیمت را داشتند. اگرچه خرید و فروش زمین در مناطق بغرا محدود گردیده، با 

آنهم اقوام قدرمتند هلمند تا هنوز باالی زمین ها تسلط داشته و همچنان فعالیت های را از قبیل اجاره زمین و رشیک ساخنت حاصالت انجام 

میدهند. انواع دیگر از مالکیت زمین توسط قدرمتندان در بکوا نیز وجود دارد. در بکوا، ساکنین اصلی قریه های نورزی بوده و آنها به مالکیت 

زمین در مناطق صحرایی ادامه داده تا جاییکه ۹8٪ کسانی که همرایشان مصاحبه صورت گرفته اقوام نورزی بودند. 

برعکس گسرتش مردم در مناطق شامل کانال بغرا، قسمیکه در هلمند دیده شد، در بکوا قریه های کاریز دار بیشرت به مناطق صحرایی رو 

آورده و گسرتش منودند؛  تا جاییکه جمیعت هر قریه در بکوا به صحرا های که آنها را احاطه منوده بودند حرکت منوده در آنجا زمین را برای 

خود غصب منودند. در قریه های که جدیدأ تاسیس گردیدند زمین ها بر اساس عنعنات قومی و اندازه زمینی که در مناطق کاریز دار داشتند 

توزیع میگردید. بنابراین فامیلی که در قریه قبلی شان از 400 جریب الی ۵ جریب زمین داشتند، حاال از ۵600 جریب در مناطق صحرایی الی 

۷0 جریب زمین را بدست می آورند. هزارها جریب زمین های صحرای به دلیل ناکامی دولت برای جلوگیری غصب زمین، ساکنین جدید 80 

الی 100 جریب زمین این صحرا ها را بین اعضای فامیل خویش تقسیامت کردند. 

کسانیکه در ابتدا در این مناطق مسکن گزیدند، تالش منودند تا زمین های تازه بدست آورده خویش را زمین زراعتی بسازند. بعضی ها قسمتی 

از زمین شان را به  مهاجرین مناطق جنوبی به شمول ولسوالی های فراه مانند گلستان، بال بلوک و شیندند، فروختند. یکتعداد کشاورزان از 

این ولسوالی ها به دلیل فشار جمیعت و کمبود زمین در قریه هایشان به این مناطق به امید زندگی بهرت روی آوردند. فروشات زمین به آنها 

اجازه میداد تا زمین های جدید را به کشت و زراعت آماده منایند. در نتیجه آنها میتوانستند کوکنار بیشرت تولید منوده و با پول بدست آمده از 

آن زمین های جدید خریداری و به زراعت آماده سازند. گفته میشود که از همین طریق ساکنین اصلی این مناطق ۳ الی 4 چاه عمیق ساخته 

و 1۵ الی ۲0 جریب را آبیاری مینامیند. 

به عنوان مثال در هلمند متام افراد که خواه به شکل دایمی یا موقتی به بکوا مهاجرت کرده اند، شناخت قبلی با افراد این مناطق داشتند و 

اکرثیت شان از اقوام قدرمتند جنوب غرب افغانستان میباشند. همه شان از طریق دوستان یا اعضای فامیل به این مناطق دست یافتند. اکرث 

کشاورزان که در مقابل حق الزحمه کار میکنند یا در حاصالت رشیک میشوند یا اصال زمین نداشتند یا زمین شان برای کشت و زراعت کافی 

نبوده و به همین دلیل به این منطقه روی آورده اند. آنها اینجا آمدند تا از کشمکش های نظامی در مناطق شاملی هلمند و ولسوالی های فراه 

مخصوصا ولسوالی گلستان فرار منایند. در سال های ۲006 و ۲00۷،   تعداد زیادی از مردم به دلیل مامنعت کشت کوکنار در مرکز والیت از 

فراه به بکوا مهاجرت منودند. )شکل ۵( همچنان گروه های زیادی از مردم طی سالهای ۲010 و ۲01۲ از مرکز هلمند و ولسوالی های مانند 

نادعلی و مارجه، به دلیل مامنعت کشت کوکنار ازسوی دولت، به این منطقه روی آوردند. تنها تعدادی بسیار کم مردم از والیات دور دست 

مانند غزنی، و وردک به این منطقه مهاجرت منودند. اما با وجود شناخت قبلی با افرادی که در این مناطق زندگی میکردند، آنها توانستند فقط 

به حیث معامران ماهر خانه های خشت خام بسازند و بعد ها زمین بخرند و عمال کشت کوکنار را آغاز منایند.  

49)n257( شکل ۵: سال های مسکن گزینی در بکوا، بر اساس ترصف زمین
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این جدول متام ۳۳6 جواب دهندگان را دربر منیگیرد. زیرا بیشرت )۷۹( شان اینجا به تازگی مسکن نگزیده اند. اینها کسانی اند که از همین قریه بوده و همیشه زندگی میکردند. و همچنان آنها ادعا   4۹

میکنند که این زمین های که مناطق کاریز را احاطه کرده اند، همیشه مربوط آنها بوده است.
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زمین های بکوا برعکس مناطق شامل کانال بغرا بسیار کم فروخته شده؛در واقع فروشات قبلی فقط جهت پیدا کردن مالیات برای پیرشفت 

زراعت شخصی شان بود. عالوه بر آن، نورزی ها برای دوباره بدست آوردن زمین ها نیز تالش منودند. نورزی ها بجای فروش زمین، کشاورزان 

را در مقابل حق الزحمه مقرر منوده و یا حاصالت را با آنها رشیک ساختند. این افراد با مهارت ویژه و حق الزحمه کم زمینه پیرشفت زمین های 

زراعتی را مساعد منوده تا جاییکه در بعضی حاالت رسمایه همیشگی کشت یک زمین را مهیا منوده است. این نیروی کاری تحول بزرگی را 

در سیستم زراعت افغانستان ایجاد منود. 

دسرتسی به نیروی کاری ماهر و ارزان 4 .2

اشغال و تسخیر زمین ها در مناطق جنوب غربی بعد از سقوط حکومت طالبان، مستقیام به زمین های زراعتی تبدیل نگردیده اند. بخاطریکه 
آمریکایی متام میشود. کوکنار یگانه  الی ۵000 دالر  از ۲000  تا جاییکه حفر چاه عمیق  این مناطق قیمت متام شده  تولیدات زراعتی در 
حاصلیست که میتواند این زمین های خشک را به زمین های زراعتی تبدیل مناید. اما در عین حال کوکنار به نیروی برشی زیاد رضورت دارد. 

مثال یک هکتار زمین کوکنار کار روزانه ۳60 نفر را دربر میگیرد. بنابراین، رسمایه و کارگر برای کشت کوکنار الزمی میباشند. 

در بکوا، برای نورزی ها و افرادی که در سالهای نخست مسکن گزیده بودند، تولیدات زراعتی به مشکالت و موانع روبرو گردید. برای حل این 
مشکل، اجاره زمین و تنها راه رسمایه گذاری در این مناطق قبال صحرایی دانسته شد. روشی که برای این منظور به کار گرفته شده بود بنام 
لیکه یاد میشود. لیکه یک توافق کرایی ۵ ساله است که بر اساس آن کشاورزان مستاجر مصارف تولیدات ساالنه را به شکل یک بر ششم و 
یک بر هفتم حصه حاصالت زمین را به مالکین آن میپردازند. بر اساس این توافقنامه، مالکین زمین در آغاز کار یک چاه عمیق و جرناتور را 
تهیه می منایند. بعد از آن پاکسازی، هموار سازی، رشد دادن خاک و تبدیل آن به زمین های حاصل خیز مسئولیت مستاجرین میباشد. و در 

اخیر قرارداد، مستاجر باید از درست کار دادن چاه عمیق اطمینان خاطر دهد. 

این توافق به نفع هردو، یعنی مستاجر و زمین دار است. زیرا لیکه از یک سو به دهقان غریب و مستاجر امکاناتی از قبیل زمین برای زراعت،  آب، 
خانه و در آمد از دریچه زراعت و غیره را مهیا میسازد و از سوی دیگر مالکین زمین الی ۵ سال درآمد نسبتا کوچک را از این طریق بدست میاورند. اما 
با ختم این توافق یک زمین کامال آماده به زراعت را بدست آورده و در نتیجه میتواند کسی را در مقابل یک بر پنجم حصه حاصالت رشیک سازد. 

در هلمند در شامل بغرا، توافق های لیکه بسیار کم دیده شده است. در آنجا مالکیت زمین کم و افراد کارگر زیادتر بوده تا جاییکه رشیک 
ساخنت حاصالت، رسمایه زیادی برای زمین داران بوجود میاورد. یعنی چهار بر پنج حصه حاصالت کوکنار را بدست میاورند که نسبت به دو بر 

سه حصه حاصالت کوکنار که در ساحات کانال هلمند بدست می آوردند، بسیار زیاد است. 

تالش های دولت و متویل کنندگان خارجی به خصوص HFZ به سود افرادی متام شد که در مناطق صحرایی شامل بغرا زمین داشتند. زیرا 
به دلیل تالش های مبارزه علیه مواد مخد و HFZ که از سوی دولت آمریکا و انگلستان متویل میگردید  و همچنان تاکید آنها باالی گسرتش 
زراعت گندم، باعث شد افرادی که زمین نداشتند مناطق کانال را در سال ۲008 ترک منایند. )شکل 6( زمانیکه کشت کوکنار در مناطق کانال 
منع گردید، این کشاورزان ماهر با اعضای فامیل شان به مناطق صحرایی در شامل کانال بغرا رو آوردند. آنجا توانستند زمین را به اجاره بگیرند 

یا در حاصالت کشت کوکنار رشیک شوند. آنها به دلیل نداشنت زمین، سهمیه های کوچک کشت کوکنار را قبول منودند.۵0

روی آوردن این عده افراد ماهر و نیروی کاری ارزان، موجب گسرتش زراعت در مناطق صحرایی و همچنان گسرتش کشت کوکنار گردید. تا جاییکه زمین 
های قابل زرع در شامل کانال بغرا در سال های ۲008 الی ۲01۲ دو برابر گردید و مقدار زیاد این زمین ها به کشت کوکنار تخصیص داده شد. )شکل ۷)

)n742( شکل ۶: سالهای مسکن گزینی در شامل بغرا براساس ترصف زمین

0

20

40

60

80

100

120

Sharecropper/Tenants Ownercultivator (paid for Land) Ownercultivator (land grab)

دیوید منسفیلد. ˮاز بد بدتر اش ساختند˝ ۵1  ۵0
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نقش رسمایه در تبدیل صحراها به گلزارها. 5

زمین های صحرایی ضمن مسکن گزینی و نیروی کار، به رسمایه نیز رضورت داشت. کوکنار منبع اصلی این رسمایه بوده است زیرا چاه های 

عمیقی که برای زراعت زمین های صحرایی حیاتی بوده، توسط همین رسمایه فراهم گردیده است. همچنان، رسمایه برای ثابت نگهداشنت 

این چاه ها و مصارف دیگر برای کامیابی کشت و زراعت بسیار مهم میباشد. بدون کوکنار تحول این زمین ها ناممکن بوده و برای همیشه 

خشک و خالی باقی میامند. 

کوکنار نا مرشوع به حیث منبع رسمایه  5 .1

قابل یاد آوریست که در سالهای 1۹۹0  تعداد بسیار کمی از مردم در مناطق صحرایی جنوب غرب مسکن گزیدند. در حالیکه در اخیر سالهای 

1۹۹0 در مناطق خشک پنجوایی و زهری کندهار، مردم از تکنالوژی چاه های کم عمق استفاده مینمودند اما در مناطق صحرایی بکوا و شامل 

بغرا تعداد بسیار کم از فامیل ها مسکن گزیده بودند. یکی از دالیل این کار قیمت پایین کوکنار در سالهای 1۹۹0 بوده تا جاییکه یک کیلوگرام 

آن به ۳0 دالر آمریکای قابل دسرتس بود. اما بعد از فرمان تحریم کوکنار توسط طالبان در سال ۲000 و تداوم افزایش قمیت کوکنار تا سال 

۲004 در تحول این صحرا ها نقش اساسی داشت. قمیت گزاف کوکنار ۲00 دالر فی کیلو رسمایه الزم برای زراعت زمین، تکنالوژی چاه های 

کم عمق و بعدا چاه های عمیق را فراهم منود. 

در بکوا، بدلیل خشک سالی در سال های 1۹۹0 در ساحات کاریز مناطق جنوب غرب افغانستان چاه کم عمق حفر گردیده بود،  تا جاییکه 

فقط در بکوا ۵000 چاه های کم عمق وجود داشت. کشاورزان ادعا میکنند همین چاه های کم عمق سبب گردیده تا سطح آب بیشرت پایین 

رفته و کاریز را خشک کند و دسرتسی به آب را محدود سازد. اگر چه چاه های کم عمق تولیدات زراعت را در قریه های بکوا و تا یک حدی 

در مناطق صحرایی ممکن ساخته، اما در واقع این چاه های عمیق بود که مسکن گزینی به شکل گسرتده در مناطق صحرایی جنوب غرب 

افغانستان را طی دهه اخیر ممکن ساخت. کشاورزان میگویند که این تکنالوژی که شامل کندن کاری، پمپ آب، جرناتور و پیپ میباشد، 

توسط سازمان های غیر دولتی و همچنان افرادی که در مناطق دور دست زندگی میکردند از پاکستان آورده شده است. بعد از دسرتسی به این 

تکنالوژی، کشاورزان به حفر چاه های عمیق رو آوردند اگرچه حفر این چاه ها با مصارف گزاف همراه بود. در بکوا عمق چاه ها به 100 الی 

1۲0 مرت میرسد. در بعضی ساحات عمق چاه ها به دو برار چاه های شامل بغرا میرسد.  

چاه های عمیق دیزلی تقریبا 1۷00 دالر متام شده و میتواند ۲0 جریب زمین را آبیاری مناید.۵1 این کار مصارف بعدی از قبیل ترمیم و تبدیل 

پمپ آب،  جرناتور، و پیپ های که امکان دارد تنها دو سال دوام بیارد را نیز دربر بگیرد. این مصارف میتواند تا حدود 1000 دالر ساالنه متام 

شود.۵۲ بنابراین، عالوه بر مصارف ابتدایی، تولیدات کوکنار در مناطق صحرای همیشه گزاف متام میشود.

هیچ حاصل دیگری به جز کوکنار منیتواند با این مصارف سازگاری مناید. نقشه های تاریخی حاصالت در شامل بغرا نشان میدهد که کشت 

کوکنار تا چه حد رایج و معمول بوده و توانسته زمین زیادی را تحت زراعت قرار دهد. 

منسفیلد و فیشستاین. ˮوقت حرکت فرا رسیده: ایجاد جاگزین برای بدیل توسعه در افغانستان. ˝ کابل واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان  )۲016(  ۲0  ۵1

دیوید منسفیلد. ˮاز بد بدتر اش ساختند˝ 4۹  ۵۲
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با آنهم سود آوری کوکنار از سال ۲01۳ به این سو به تهدیدات همراه بوده است. حاصالت کم بدلیل امراض و دو چند شدن قیمت دیزل در 

۲014،  باعث زیان کشاورزان گردیده است. )منسفیلد و فیشستاین ۲016: ۲8)۵۳ کشاورزان مجبور شدند تا به نحوی جوابگوی این حاالت 

باشند، تا جاییکه بعضی از آنها به خصوص رشیکان حاصالت و مستاجرین، تالش منودند تا دوباره به مناطق آبیاری شونده برگردند؛ جاییکه 

تولیدات کوکنار بعد از خروج نیروهای خارجی دوباره آغاز گردید. دیگران به خصوص زمین داران از تکنالوژی جدید استفاده منودند تا بتوانند 

از مصارف مکرر جلوگیری منایند. 

سازگاری، نوآوری و تحول 5 .2

هجوم مردم به مناطق صحرایی با نوآوری های فوق العاده همراه بوده تا جاییکه چاه های عمیق جانشین چاه های کم عمق شده و در همین 

اواخر انرژی سولری به عوض جرناتور های دیزلی به کار میرود. همچنان مواد کشنده حرشات و مواد تقویت کننده زمین، تولیدات کوکنار را تا 

حدی زیاد تقویت منوده است. 

استفاده از انرژی سولری که قبال فقط برای روشن ساخنت خانه ها بکار میرفت حاال به شکل گسرتده در زراعت زمین ها نیز بکار میرود. یک 

تحقیق نشان میدهد که در خزان سال ۲01۳ تعداد انگشت شامری چاه های عمیق انرژی سولری در مناطق صحرایی بکوا در هلمند و کندهار 

وجود داشته است اما با بهار ۲01۷ بیش از ۲۵000 سیستم انرژی سولری فقط در جنوب غرب وجود داشت. )شکل ۹( همچنان در بکوا ٪68 

کسانی که همرایشان مصاحبه صورت گرفته بود چاه های عمیق انرژی سولری داشتند. 

منسفیلد و فیشستاین، “وقتی حرکت فرا رسیده”  .۲8  ۵۳
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شکل ۹: افزایش تعداد مخزن )و چاه های عمیق انژی سولری( در صحرا های جنوب غرب افغانستان ۲۰۱۶ الی ۲۰۱۷
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دلیل رشد رسیع انرژی های سولری در این مناطق، فراوانی تکنالوژی پیرشفته چین بوده چون نرخ تخته های سولری در چهار سال اخیر به 

نصف قمیت کاهش یافته است.۵4 عالوه بر  آن، به دلیل بهرت شدن رسک ها و حمل و نقل، تخته های سولری در نزدیکی این مناطق در بازار 

ها فروخته میشوند. در حالیکه در سال ۲01۳ کشاورزان هلمند و بکوا باید به کندهار میرفتند تا بتوانند تخته های سولری بخرند. اما حال این 

تخته ها در قریه های خودشان به فروش میرسند. تا جاییکه انجینیر های مسلکی برای نصب آنها نیز وجود دارد. این تخته های سولری نسبت 

به چاه های عمیق دیزلی مصارف بعدی و مکرر ندارند. 

در ابتدا کشاورزان از 60 تخته کوچک سولری 1۵0 امپیر )1.۵ مرت( استفاده مینمودند. اما در سال ۲016 تخته های بزرگ سولری ۳00 امپیر 

)۲.۵( استفاده میگردید. کشاورزان میگویند ۳0 عدد اینها برق زیاد تولید منوده و زمین زیاد را نیز آبیاری مینامید. تخته های سولری با آهن 

ها و چوکات های مشخص در بام های خانه نصب شده حتی بعضی هایشان چرخش نیز دارد تا بتواند از نور آفتاب به شکل درست استفاده 

مناید. اخیرا پیرشفت های تکنالوژی سیستم آبیاری را گسرتش داده، تا جاییکه برق در بطری ها ذخیره گردیده بنابراین، انرژی سولری به یک 

مرجع قابل اعتامد سیستم آبیاری نسبت به گذشته تبدیل گردیده است. این همه در نتیجه مرصف ابتدایی تقریبا ۵000 دالر امریکایی بوده که 

مصارف بعدی و مکرر را با خود ندارد. )قرار جدول 1( 

بر مبنای قیمت 8000 افغانی فی تخته سولری 1۵0 امپیر در بکوا در سال ۲01۳، در مقایسه با قیمت ۷۵00 افغانی تخته سولری ۳00 امپیر  در ماه می ۲01۷.  ۵4



1۹

شکل ۱۰: یک مخزن معمول لوله های سولر برای آبیاری مناطق شامل بغرا در والیت هلمند
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جدول 1: مصارف نصب یک چاه انرژی سولری در هلمند در سال ۲01۷

مجموعه دالرمجموعه )PR)تعدادقیمت  فی جنس به افغانیجنس

4۵0001۵4000410پمپ آب

۲۲0۳0660060 فی میرتپیپ های پالستیکی

۲۲0001۲۲000۲00ترانسفارمر

14000۳04۲0000۳818تخته سولری )۳00 امپیر(

۳000۲6000۵۵ فی بندلسیم های برق

8000۵40000۳64چوکات

600016000۵۵نصب

۵4۷6004۹60مجموعه

دسرتسی به تکنالوژی کشاورزان را به نوآوری ها تشویق منوده است. آنها به دلیل چالش های محیطی و اقتصادی در سال ۲01۳ از قبیل 

نوسانات در قمیت دیزل، افزایش قیمت پمپ آب بخاطر پایین رفنت سطح آب، و قیمت های پایین کوکنار مجبور شدند تا به استفاده تکنالوژی 

روی بیاورند و از خطرات بالقوه حاصالت کوکنار جلوگیری منایند. به عنوان مثال، در بکوا کشاورزان گزارش داده اند که از سال ۲011 به این 

سو حاصالت خوب نداشته اند تا جاییکه حاصالت در هر جریب به 0.۵ کیلوگرام رسیده بود. در مناطق صحرایی هلمند همچنان کشاورزان 

از سال ۲01۲ به این سو چهار سال پی هم حاصالت بسیار کم را تجربه منوده اند تا جاییکه در سال ۲01۵ حاصالت در هر هکتار زمین به 

11.۵ کیلو گرام کاهش یافته بود. در سال ۲016 حاصالت بهرت گردید و در هر هکتار به ۲۲.۵ تا 4۵ کیلوگرام  و در سال ۲01۷ به 6۷.۵ 

کیلو گرام افزایش یافت.  

در سال ۲016 از آفت کش ها نیز زیاد استفاده میشد. کشاورزان میگویند که هر سال یک مواد کیمیاوی جدید به بازار عرضه میگردید حتی 

تعدادشان برچسپ های کوکنار داشتند یا بعضی شان از اینکه چه نوع امراض و حرشات را از بین میربند برچسپ های مشخص داشتند. به 

همین شکل، مواد ها با برچسپ های دری و پشتو در بازار محلی وارد گریده و بنام های مانند گندم کش، خود کش، و مبب به فروش میرسند. 

در حالیکه رشد رسیع تکنالوژی کشاورزان را کمک منوده تا با پایین آمدن قیمت ها سازگاری منایند، اما از سوی دیگر یک نوع نا برابری را 

در مناطق صحرایی ایجاد منوده است. استفاده علف کش ها تقاضا برای استخدام کارگر را پایین آورده و کار در مقابل رشاکت در حاصالت 

را نیز کاهش داده است. حتی قبال در بکوا تعداد کشاورزان براساس توافق نامه لیکه بدلیل استفاده از تکنالوژی کاهش یافته است. زمانیکه 

سیستم انرژی سولری نصب گردید زمین داران عالقه بسیار کم برای استخدام کشاورز و رشیک ساخنت حاصالت نشان دادند. این کار قبال 

امکان داشت چون با سیستم چاه های عمیق دیزلی مصارف بعدی و مکرر وجود داشت اما به سیستم انرژی سولری کشاورزان میتوانند افراد 

را استخدام کنند که در نتیجه، عدم مصارف بعدی و مکرر چهار بر پنج حصه حاصالت را دریافت منایند. 

بطور مثال، در بکوا یک مالک زمین سه چاه عمیق دیزلی دارد و از هر یک آن یک کشاورز برای ۹ سال بر اساس قرارداد لیکه از آن کار 

میگیرد. اما در خزان سال ۲016، این مالک زمین یکی از این سیستم ها را به سیستم انرژی سولری تبدیل میکند. با انجام این کار، وی یک 

رشیک حاصالت را بر اساس یک بر پنج حصه استخدام میکند تا باالی این زمین کار مناید. در کل 6۵٪ کسانیکه بر اساس قرارداد لیکه 

استخدام گردیده بودند بعد از نصب سیستم سولری، خود را به حیث رشیک حاصالت خواهند یافت و در مقابل بر یک بر پنج حصه حاصالت 

کار خواهد منود. 

سیستم انرژی سولری احتامال یک نوع نا برابری را به میان خواهد آورد و افراد غریب که زمین ندارند منیتوانند در مناطق صحرایی برای خویش 

زمین خریداری منایند، مخصوصا در سالهای که کوکنار حاصالت بسیار کم خواهد داشت. 

آنهایی که دارای زمین های کوچک هستند منیتوانند مخزن بسازند یا مساحت زمین های زراعتی شان را وسعت ببخشند که حد اقل به هزار 

مرت مربع برسد، در حالیکه همچنان منیتوانند مصارف چاه های سولری را پرداخت منایند. چاه های دیزلی به دلیل نوسانات در قمیت دیزل 

آسیب پذیر بوده و همچنان با بعضی عوارض و مصارف نیز همراه میباشد. با موفقیت سیستم سولری و بدست آمدن حاصالت زیاد در ۲01۷ 

در هلمند، گامن میرفت که فقط مردم فقیر از سیستم چاه های دیزلی استفاده خواهند منود. 



۲1

از نگرانی های بالقوه رشد سیستم تکنالوژی سولری، تاثیرات آن بر آب های زیر زمینی میباشد. در سال ۲01۷ کشاورزان، از پایین رفنت سطح 

آب به یک الی دو مرت در سال گزارش داده اند. این در حالیست که در آغاز معرفی سیستم سولری در سال ۲01۵ سطح آب به 0.۵ الی یک 

مرت کاهش یافته بود. کشاورزان درمناطق قبال صحرایی هلمند و بکوا همچنان از رشد سیستم سولری نگران اند چون رشد این سیستم در دراز 

مدت تاثیرات منفی خود را باالی تولیدات زراعتی خواهد داشت. با رشد جمیعت در این مناطق صحرایی و کمبود زمین برای زراعت در دره های 

که میتوانند آبیاری شوند،  این مردم شاید مکررأ با ناکامی حاصالت مواجه شوند. اما با کشت کوکنار غیر مرشوع، کشاورزان همیشه توانستند 

زمین ها را برای زراعت آماده منوده، مصارف زندگی را تامین کنند  و برای مخارج بعدی و مکرر درآمد کافی را تضمین کرده و نو آوری منایند. 



۲۲

نتیجه گیری. 6

این اثر نشان میدهد که کشت کوکنار عمده ترین عامل رشد اقتصادی و نوآوری کشاورزان در مناطق صحرایی میباشد. این در حالیست که 

این مناطق از طرف دولت از جمله مناطق دور دست پنداشته شده است. این مناطق صحرایی از سنگ و ریگ زار به زمین های زراعتی درجه 

اول تبدیل گردیده است. و همچنان این مناطق ماشین های رشد تولیدات کوکنار بوده و نیز جاییست که مردم در صورت روبرو شدن با مامنعت 

دولت، به این مناطق آواره میگردند.  

تحول این مناطق قبال صحرایی چشم گیر بوده زیرا طی یک دهه بیش از ۳00000 هکتار زمین تنها در مناطق جنوب غرب افغانستان به 

زمین های زراعتی تبدیل گردیده اند. دلیل این کار سیستم های آبیاری دولت نبوده، بلکه همه و همه نتیجه تالش های کشاورزان به شکل 

جمعی و فردی بوده است. این زمین های قبال صحرایی را ابتدا بعضی قدرمتندان محلی به شکل فردی غصب منوده بعدا به همدستان خویش 

تقسیامت منودند و با استفاده از تکنالوژی جدید به آب زیر زمین دسرتسی یافتند.از سوی دیگر دسرتسی به تکنالوژی سولری و حرشه کش ها 

کشاورزان را کمک منود تا به حاصالت بسیار کم و افزایش قیمت تولیدات کوکنار نیز پاسخ داشته باشند. تولیدات غیر قانونی کوکنار حامیت 

کننده اصلی متام این پیرشفت ها بوده و روند مسکن گزینی و تحول زراعتی را سهل ساخته زیرا در غیر اینصورت نا ممکن بود. 

این مناطق قبال صحرایی با پیرشفت های اخیر استفاده از انرژی سولری و حرشه کش ها امکان دارد بیشرت گسرتش یابد. مخصوصا زمانیکه 

رسمایه در دست چند نفر از زمین داران محدود باشد و فرصت های کمی برای اجاره و مزد کارگر برای مردم فقیر وجود داشته باشد، خود به 

خود زمینه های رشد مناطق صحرای بوجود میاید. این مناطق صحرایی امکان دارد با خطراتی مانند کاهش در قابلیت جذب زمین و برگشت 

به مناطق اصلی مستاجران و کسانی که در حاصالت رشیک هستند، مواجه شود.  در هلمند امکان دارد که مردم به مناطق کانال در ولسوالی 

های چون لشکرگاه، نادعلی و مارجه برگردند و کشت کوکنار یکبار دیگر گسرتش یابد.  در بکوا،  مردم شاید به فراه یا مرکز هلمند برگردند. 

به نظر میرسد که کسانی که میخواهند کشت کوکنار کاهش یابد، امیدی برای این کار وجود ندارد جز اینکه سطح آب پایین رفته و اقتصاد 

محلی را برهم زند. 
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پیشنهادات شام 

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میخواهد تا از پیشنهادات شام به عنوان استفاده کنندگان منابع تحقیقاتی این نهاد مستفید شود. شام چه 

خواننده دایمی انتشارات ما باشید، چه در یکی از ورکشاپ ها یا سخرنانی های این واحد رشکت کرده باشید، چه از کتابخانه استفاده کرده 

باشید و یا جدیدا با این سازمان آشنا شده باشید. نظریات و پیشنهادات شام برای ما ارزشمند است. نظریات شام برای ما کمک میکند تا هدف 

خود را به بهرتین وجه تعقیب منوده و یافته های کاری خودرا به شکل بهرت با خوانندگان نرشیات ما به اشرتاک بگذاریم. سهل ترین راه برای 

areu@areu.org.af .ارائه پیشنهادات شام استفاده از این ایمیل آدرس میباشد

شام نیز میتوانید هر نظری که دارید از طریق شامره ۷۹۹608۵48  )۹۳+( در میان بگذارید. اما بعضی اطالعات که عمدتا برای ما سودمند 

خواهند بود عبارتند از:

چطور از نرشیات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید. )مطالعه انتشارات، رشکت در جلسات و غیره(؟ •

به چه منظور از تحقیقات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده می کنید؟ •

به چه شکل انتشارات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را بدست می آورید؟ •

از نسخه الکرتونیکی استفاده میکنید یا  نسخه چاپی؟  •

چگونه انتشارات میتوانند اطالعات را به شکل بهرتی ارائه دهند؟ •

نظر شام در مورد روند تحقیقاتی و نتایج ما چیست؟ •

انتشارات یا رویداد های مورد عالقه شام در واحد تحقیق ارزیابی افغانستان کدام است؟ •

به نظر شام ما چه کار های را بهرت میتوانیم انجام دهیم؟ •

عالقه، ساحه و موقعیت کاری یا مطالعه شام کدام است؟  •

عرصۀ عالقمندی، اشتغال، مطالعه و موقعیت تان؟   •

mailto:Areu@areu.org.af
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لیست نرشیات اخیر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 

متام نرشیات در ویب سایت www.areu.org.af قابل دسرتسی اند و اکرث آنها به صورت نسخه چاپی رایگان در دفرت واحد تحقیق و ارزیابی 

افغانستان موجود میباشند. 

نویسندهنام نرشیهتاریخ
موجود به 
زبان دری

موجود به 
زبان پشتو

نوع نرشیهموضوع تحقیق

می 2018
آب هرچه عمیق تر، آرام تر: 

کوکنار نا مرشوع و تحول دشت 
های جنوب غرب افغانستان

منسفیلد تحلیلیمدیریت منابع طبیعی√√دیوید  مقاله 

می 2018
ارزیابی ای از موثریت 

EUPOL در اصالحات پولیس 
افغانستان )2016-2007)

تحلیلیحامیت اجتامعیقیوم رسوش مقاله 

حوت 1396
مصئونیت شهری: برنامه بازبینی 

بنای صلح شهری در افغانستان
نامهحامیت اجتامعی√√یام ترابی پالیسی 

جنوری 2018
بازمنایی: میکانیزم  مطالعه 

های نهادی برای مهار کردن 
قاچاق انسان در افغانستان

نامهحامیت اجتامعیولی محمد کندیوال پالیسی 

مارچ 2018
میکانیزمهای  بازمنایی:  مطالعه 
نهادی برای مهار کردن قاچاق 

انسان در افغانستان
نراسیمهیا تحلیلیحامیت اجتامعیسوپروا  نرشیه 

جنوری 2018 
نوع شناسی منازعهء کوچی-

ده نشین در افغانستان
تحلیلیمدیریت منابع طبیعی√√ داکرت انتونیو گیستوزی نرشیه 

عقرب 1۳۹6
خالصه ای در مورد منازعه کوچی 

و باشندگان محل در افغانستان
√√ داکرت انتونیو گستوزی

حامیت اجتامعی 
و معیشت

چکیده

نامهقانون اساسی√√غزال حارسباز نگری قضایی در افغانستاناسد 1۳۹6 پالیسی 

اسد 1۳۹6
تکامل قوۀ اجرائیه در افغانستان: 
نگاهی به گذشته و پیشنهادهایی 

در مورد راِه پیرشو

کاوون کاکړ, توماس 
کریمر, هامیون رئوفی

نامهقانون اساسی√√ پالیسی 

جوزا 1۳۹6
حکومتداری شهری: ارزیابی برنامۀ 

انکشاف شهری در افغانستان
دتلیف کامیر, ذبیح 

الله عیسی
√√

حکومتداری و 
اقتصاد سیاسی

نامه پالیسی 

جوزا 1۳۹6
حکومتداری معادن: سیستم 
مؤثر جمع آوری عواید صنایع 

استخراجی در افغانستان
√√جاوید نورانی

حکومتداری و 
اقتصاد سیاسی

نامه پالیسی 

جوزا 1۳۹6
حکومتداری مهاجرت: تکامل مفاهیم 

و چارچوب نهادی در افغانستان
ولی محمد کندیوال, 

هلن سی سی
√√

حکومتداری و 
اقتصاد سیاسی

نامه پالیسی 

http://www.areu.org.af
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حمل 1۳۹6
اصالحات خدمات ملکی در افغانستان: 

نقش و وظایف سکتور خدمات ملکی
سید حشمت الله هاشمي, 

گیرهارد الوت
√√

حکومتداری و 
اقتصاد سیاسی

مقاله مسأله محور

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

اردوی ملی افغانستان پس از آیسافمارچ 2016
آنتونیو جیوستوزی 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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