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ب

در باره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان 

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یک نهاد مستقل تحقیقاتِی مستقر در کابل می باشد که در 

سال 2002 با همکاری جامعه بین املللی در افغانستان تاسیس گردید. هدف این نهاد تحقیقاتی 

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. این نهاد با پالیسی 

ارتباط برقرار می  سازان، جامعۀ مدنی، محققان و محصلین به منظور تحقق اهداف خویش 

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، سفارتخانه ها، سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های چندجانبه، جامعه مدنی 

و کارشناسان مستقل می باشد. 

املللی سال 2018  بین  نهاد تحقیقاتی  برنده جایزه بهرتین  افغانستان  ارزیابی  واحد تحقیق و 

مجله پراسپیکت بریتانیا )Prospect Magazine( گردیده است. 

متویل کننده اساسی: 

Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) نهاد انکشافی بین املللی سویدن

متویل کنندگان برنامه ها:

پروژه های مشخص واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال 2018 توسط  نهاد های بین 

املللی ذیل متویل گردیده است:

European Union (EU), Global Challenges Research Fund (GCRF), United States Institute 

of Peace (USIP), Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO), Overseas Development Institute (ODI-UK), 

Institute of Development Studies (IDS) and Swiss Agency for Development and Cooperation 

(SDC), School of Oriental and African Studies (SOAS) and British Council (BC). 

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

RESOLVE Network, Global Challenges، Research Fund (GCRF), Secure Livelihoods 

Research Consortium (SLRC), A Conflict، Sensitive Unpacking of The EU Comprehensive 

Approach to Conflict، and Crisis Mechanism (EUNPACK), ADB- Asian Think Tanks 

Network، (ATTN) and The Regional Environmental Centre for Central Asia، (CAREC).



ج

سپاسگزاری

این گزارش با همکاری »سازمان تحقیق و توسعه پایدار« که در رشایط دشوار کار میدانی 

انجام می دهد امکان پذیر شده است. تعهد تیم کابل و همکاران ساحه ستودنی است. 

برایتون، مت آنجل و  به ویژه ریچارد   – )Alcis Ltd( همچنان، تیم رشکت آلسیس ملیتد

مادلین آلستون – در جمع آوری اطالعات جغرافیایی و نقشه برداری همکاری ارزشمندی 

کرده است. این اطالعات نه تنها یافته های تحقیق را به صورت تصویری منایش می 

آوری داده  از جمع  نتایج حاصل  بررسی  بلکه در شناسایی سایت های تحقیقی و  دهند 

ها سهم اساسی دارند. در حالی که داده های جمع آوری شده از طریق سنجش از راه 

دور و نقشه برداری از سطح زمین در مناطق تحت بررسی معلومات ارزشمندی در مورد 

تحوالت جاری در مناطق روستایی افغانستان به دست می دهد، ادغام این دو روش در 

همه مراحل تحقیق اطالعات زیادی در مورد این که چرا وقایع خاص رخ می دهد، به 

دست داده است. 

بخاطر  ناشناس،  مرورگر  دو  و  رسول  برایتون، غالم  ریچارد  احمدی،  محمد  سلطان  از 

زمانی که برای بازبینی گزارش اولیه رصف کرده اند و دیدگاههای شان در نسخه اولیه 

آنها به شکل فعلی اش منی شد. همچنان  سپاسگزارم. این گزارش بدون دیدگاههای 

از تیم نرشاتی »واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان« به خاطر رسعت و مهارت شان در 

در  که  اشتباهاتی  که  نیست  گفنت  به  نیاز  کنم.  می  سپاسگزاری  گزارش  این  ویرایش 

گزارش نهایی وجود دارد، از نویسنده است.

بر  کوکنار  نقش  تحلیلی  کار  از  آن  مداوم  حامیت  بخاطر  اروپا  اتحادیه  از  نهایت،  در 

راهکارهای معیشت روستایی در افغانستان قدردانی می کنم. حامیت همه جانبه ی این 

اتحادیه در درک عوامل مختلف اجتامعی- اقتصادی، سیاسی و محیطی که واقعیت های 

چندگانه را در روستاهای افغانستان شکل می دهند و تاثیر این عوامل بر کشت کوکنار، 

اساسی بوده است. در نبود این حامیت، تنها می توانستیم به داده های کمی ساده دست 

پیدا کنیم که اغلب در بحث های برنامه ریزی مواد مخدر در افغانستان و سایر کشورهای 

تولید کننده موارد مخدر مطرح می شوند. 



د

پیشگفتار 

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان مرست دارد این مقاله را که نتیجه زحامت فوق العاده محققین 

و رشکای ما میباشد، به خوانندگان خویش ارائه میدارد. از تعهد آنان برای مطالعه موضوعی 

که به طور قابل توجهی بر زندگی مردم افغانستان تأثیر گذار هست، سپاسگزاریم. همچنین 

از اتحادیه اروپا برای حامیت متداوم شان از تحقیقات ما در مورد مدیریت منابع طبیعی اظهار 

سپاس مینامییم. 

رسعت سکونت مردم در مناطق بیابانی سابق جنوب غرب به حدی است که در مقایسه با سال 

2002، 357،885 هکتار زمین بیشرت در سال 2018 تحت کشت قرار گرفته و احتامال 3.6 

به منطقه دشت های سابق  این مهاجرت عمدتا  اند.  مناطق ساکن شده  این  در  نفر  میلیون 

شامل کانال بغرا در والیت هلمند بوده است. افزایش دسرتسی به تکنالوجی، همراه با قیمت 

این  به  جدید  مهاجرین  جذب  سبب  کوکنار،  محصوالت  بهبود  همچنان  و  زمین  پایین  نسبتا 

های  مناطق دشت  این  در  حاصلخیزی  افزایش  وجود  با  حال،  این  با  است.  گردیده  مناطق 

سابق، زندگی مردم و خود حاصلخیزی هنوز هم متزلزل است.

جمعیت این منطقه، خشم خود را نسبت به دولت که آنان را از کانال بغرا اخراج کرده است، 

ابراز کرده اند. آنان نه تنها عملیات امنیتی و حمالت هوایی را که سبب بیجا ساخنت شان شده 

است مقرص میدانند، بلکه دولت که به مقامات فرصت "چپاول خانه های آنان" را داده است 

نیز مقرص میدانند. 

مقاله داکرت منسفیلد تحت عنوان " بلند و خشک: کشت خشخاش و آینده باشندگان مناطق 

برای  تصویری  و  دقیق  کارهای ساحوی  از  استفاده  با  افغانستان"  بیابانی سابق جنوب غرب 

نشان دادن تغییرات در زندگی مردم در این دشت های سابق غرب، صورت گرفته است. 

این مقاله تغییرات را در بخش های زراعت، حکومتداری، تجارب زندگی مردان و زنان ساکن 

در این مناطق، و پراکندگی و آسیب پذیری جمعیت را بررسی میکند. یکی از جنبه های منحرص 

به فرد این مقاله توجه به موضوعی است که کمرت به آن پرداخته شده است، و آن عبارت از 

زندگی زنان در این مناطق است، اینکه آنان چگونه منزوی و دور از دسرتس برای مصاحبه با 

محققان هستند. 

این مقاله هامنند بسیاری از مقاالت دیگر داکرت منسفیلد، برای درک ما از تاثیر همه جانبه تولید 

خشخاش در افغانستان اهمیت دارد.

یافته های این مقاله می تواند بینش الزم برای کارگران توسعه، جامعه مدنی، و دولت افغانستان 

در مورد این موضوع ارائه منوده و به شکل گیری تالش های آینده کمک مناید.

داکرت اورځال نعمت

رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
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و

در باره نویسنده

معیشت  درباره  او  است.  لندن  اقتصادی  علوم  پوهنتون  در  ارشد  منسفیلد محقق  دیوید 

روستایی و کشت کوکنار در افغانستان در بیست و یک 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 2005 با واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان همکاری مینامید.



1

مقدمه. 1

بیابان های جنوب غرب افغانستان تغییر کرده است. زمین هایی که زمانی خشک و پر از سنگ بود، با هجوم مهاجران جدید پاکسازی و آبیاری 

شده و تحت کشت قرار گرفته است. رسعت سکونت مردم در مناطق بیابانی سابق جنوب غرب به حدی است که در مقایسه با سال 2002، 

357،885 هکتار زمین بیشرت در سال 2018 تحت کشت قرار گرفته و احتامال 3.6 میلیون نفر در این مناطق ساکن شده اند. 1در زمانی که 

شامل کشور با خشکسالی شدید روبروست، 29،000 هکتار زمین دیگر بین سال های 2017 تا 2018 در بیابان های سابق جنوب غرب کشور 

تحت کشت قرار گرفته است. در واقع، وسعت زمین های زراعتی در بیابان های سابق شامل کانال بغرا در هلمند در سال 2018 از هر زمان 

دیگر افزایش یافته است. همچنان، نشانه هایی از افزایش مهاجرت دهقانان از نواحی آبیاری شده توسط کانال به دنبال تالش دولت برای 

کنرتول دوباره بخش های ولسوالی نادعلی به این مناطق وجود دارد. این تغییرات طوری است که مناطق بیابانی سابق در شامل بغرا در هلمند 

تقریبا غیرقابل تفکیک از مناطقی در جنوب است که برای ایجاد کانال های آبیاری این منطقه با وسعت بیش از 200 کیلومرت 75 میلیون دالر 

– که مقدار زیاد این پول توسط ایاالت متحده پرداخت شده است – طی دوره سی ساله هزینه شده است. 2 

عواملی چون افزایش دسرتسی به فناوری، قیمت نسبتا کم زمین – و بهبود تولید تریاک حداقل در ناحیه شامل کانال بغرا - مردم را به این 

مناطق بیابانی سابق کشانده و نفوس این مناطق افزایش یافته است. بازارهایی که زمانی در اطراف کانال بغرا برای باشندگان بیابان های 

شامل و مناطق آبیاری شده جنوب بودند، اهمیت خود را از دست داده اند. بازار های دایمی در مناطق بیابانی سابق در شامل کانال شکل 

گرفته اند که نشانگر تغییر هلمند مرکزی است. این تغییر شامل سکونت مردم در مناطقی که قبال خالی از سکنه بودند و همچنان افزایش 

قدرت خرید باشندگان آنجاست.

با وجود این دستاوردها، حاصالت این مناطق بیابانی سابق و در نتیجه زندگی باشندگان آن پرمخاطره است. در سال های اخیر، پیرشفت 

فناوری مانند استفاده از آفت کش ها و فناوری انرژی آفتابی در چاههای عمیق به دهقانان کمک کرده است تا هزینه های تولید را کاهش و 

تولیدات شان را افزایش دهند. در عین حال، این تحوالت تهدیدی برای پایداری زراعت و معیشت باشندگان این مناطق بیابانی سابق است. 

آب های زیرزمینی این مناطق در حال کاهش و استفاده از فناوری انرژی آفتابی در حال افزایش است و نشانه هایی وجود دارد که اینها آلوده 

با نایرتیت است.

این گزارش با کار میدانی و تصویری در سال 2018 درصدد مستند سازی تغییرات در زندگی و معیشت باشندگان مناطق بیابانی سابق جنوب 

غرب )به شمول زنان و مردان( است. با بررسی تغییرات در فعالیت های زراعتی، حکومتداری و تجربه باشندگان این مناطق، گزارش در پی 

نشان دادن آسیب پذیری باشندگان این مناطق بیابانی سابق است. این گزارش در نوع خودش اولین گزارش در راستای مستندسازی زندگی 

و معیشت زنان در این مناطق بیابانی سابق است که سطح باالی ناامنی، سنت به انزوا کشاندن زنان و چالش های انجام کار میدانی در آنجا 

باعث شده صدای زنان به ندرت شنیده شود. 

این گزارش به شش بخش تقسیم شده است. بخش اول به توضیح روش تحقیق و جمع آوری داده ها در این مناطق دشوار و ناامن می پردازد. 

بخش دوم، چگونگی ساکن شدن مردم در دو منطقه بیابانی سابق )شامل منطقه شامل کانال بغرا در هلمند و بکوا در حدود 100 کیلومرتی 

شامل غربی( را به صورت مقایسه ای بررسی می کند.

. بر اساس داده های جمع آوری شده در مناطق بیابانی سابق جنوب غرب، ، تراکم جمعیت در بکوا 1 نفر در هر جریب زمین زراعتی و در منطقه شامل بغرا در هلمند 2 نفر در هر جریب زمین است.   1

با توجه به اینکه 357،885 هکتار زمین تحت کشت است، جمعیتی بین 1.79 میلیون تا 3.59 میلیون نفر در این مناطق زندگی می کنند. در حالی که براساس برآورد اداره مرکزی احصاییه در 2017، 

جمعیت هلمند 940،237 و جمعیت فراه 515،973 است، یک مدل پیچیده تر جمعیت با استفاده از تصاویر با وضوح باال، جمعیت هلمند را 2،112،227 و جمعیت فراه را 599،696 نشان می دهد 

 .)2013 Alcis( تصاویر با وضوح باال نیز نشان می دهد که در سال 2013 در 45،660 هکتار زمین زراعتی در شامل بغرا ، 26،032 خانوار زندگی می کردند .)2017; 51 WorldPop-Flowminder(
این به طور متوسط معادل 1.75 خانوار در هر هکتار زمین است. با توجه به اینکه اعضای هر خانوار در شامل بغرا  معموال از 8 تا 12 نفر است، 14 تا 21 نفر در هر هکتار و یا 2.8 تا 4.2 نفر در هر 

جریب زندگی می کنند که باالتر از آمار ارایه  شده است. این مدل همچنان تعداد خانوارهای ساکن در هلمند در سال 2013، 263،454 خانوار برآورد می کند. در والیت هلمند وجود داشت. به این 

ترتیب حدود 10 درصد خانوارها در شامل بغرا زندگی می کنند. از 2013 به بعد، تعداد خانوارها و زمین زراعتی بیشرت شده است. 

)2018 November 1 :index.html )date accessed/8529_newsspec/2014/Monica Whitlock, “Helmand’s Golden Age,” http://www.bbc.co.uk/news/special .  2
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بخش سوم به بررسی تغییرات در نوع حکومتداری در این مناطق بیابانی سابق می پردازد. این نشان دهنده نقش فرعی حکومت مرکزی برای 

کسانی است که در بکوا و شامل بغرا زندگی می کنند و شواهدی از تأثیر رو به رشد شورشیان بر زندگی مردم در زمینه های امنیت، عدالت، 

آموزش و حتی سیاست های محیط زیستی ارایه می کند. بخش چهارم، با ارایه اطالعات در مورد تولیدات زراعتی در زمستان 2018-2017، 

نقش مهم تولید تریاک را در حیات اقتصادی این مناطق بیابانی سابق نشان می دهد. بخش پنجم به تجربیات باشندگان این مناطق بیابانی، 

به ویژه زنانی که به گونه فصلی به شامل کانال بغرا مهاجرت می کنند، می پردازد. در نهایت، نتیجه گیری ارائه می شود.



3

روش تحقیق . 2

این مقاله گزارشی است از آخرین تحقیقی که در 20 سایت تحقیقی در دو منطقه بیابانی سابق در جنوب غرب افغانستان انجام شده است 

)شکل 2 را ببینید(. 3 داده های تحقیق در سال 2018 با انجام 111 مصاحبه عمیق با دهقانان در 8 سایت تحقیقی در شامل کانال بغرا در 

والیت هلمند4 و 180 مصاحبه با دهقانان در 12 سایت تحقیقی در بکوا در والیت فراه جمع آوری شده است.5 25 مصاحبه دیگر با افرادی که 

به باشندگان مناطق بیابانی سابق در شهرهای لشکرگاه، گرشک، فراه و دالرام خدماتی شامل فروش تخته های سولری، دیزل، آفت کش ها 

و اجاره تجهیزات حفاری برای تخلیه چاههای عمیق ارایه می کنند، انجام شده است. 

51 مصاحبه دیگر با زنانی انجام شده که در این بیابان ها به گونه فصلی یا در طول سال زندگی می کردند اما به مناطق آبیاری شده توسط کانال 

ها برگشته اند. این بخش تحقیق، اطالعات ارزشمندی در مورد زنان ارایه می دهد که بخش مهمی از نیروی کار مورد نیاز برای سکونت در 

مناطق بیابانی سابق و آماده سازی این مناطق برای زراعت هستند اما به سختی قابل دسرتسی می باشند. این گروه ممکن است حق تصمیم 

گیری در مورد مهاجرت فصلی دامئی به مناطق بیابانی سابق و معیشت در این مناطق داشته باشند. 

با  با تصاویر  با وضاحت باال نقش مهمی در طراحی تحقیق داشته است. اطالعات جغرافیایی در مورد پوشش گیاهی  تصاویر ماهواره ای 

وضاحت باال و چند مرحله ای همراه بوده تا تاریخچه سکونت و زراعت در این مناطق بررسی شود. سپس سایت های تحقیقی براساس مدت 

زمان سکونت شناسایی شدند، که شامل سایت هایی با نشانه های زراعت قبل از سال 2003 تا سایت هایی بودند که مردم در آنها در 2013 

ساکن شده اند. برعالوه، تصاویر ماهواره ای برای تأیید حضور محققان ساحوی در سایت های شناسایی شده و بررسی نتایج داده های جمع 

آوری شده نیز استفاده گردیده است. تصاویر ماهواری ای با وضاحت باال همچنان برای بررسی یافته های اولیه تحقیق از جمله محصوالت 

کشت شده و زیرساخت های جدید و آسیب دیده و اندازه گیری تغییرات در نواحی زراعتی استفاده شده است. در نهایت، تجزیه و تحلیل 

جغرافیایی برای بررسی نواحی وسیع جغرافیایی فراتر از سایت های تحقیقی نیز به کار گرفته شده است.  

کار میدانی توسط تیمی از محققان محلی در زمان برداشت محصول تریاک یا زمان نزدیک به آن انجام شده است. این تحقیق با متمرکز 

کردن  سواالت اش بر راهربدهای معیشتی خانوارها، مشکالت مربوط به جمع آوری داده های مرتبط با فعالیت های غیرقانونی یا مخفی را 

حل کرده است. فشار برای اقدام علیه کشت و تجارت مواد مخدر، بحث و گفتگو در مورد اینها با دهقانان و سایر ذینفعان را حساس تر از 

سال های 1990 و اوایل 2000 کرده است. 6با این حال، خانوارهای روستایی تنها واحد قابل دسرتسی برای تجزیه و تحلیل اقتصاد تریاک در 

افغانستان است. خانوارهای روستایی هم منبعی برای کار تحقیقی در مورد معیشت روستایی در افغانستان و هم تحقیقات مربوط به نقش ویژه 

تولید تریاک در راهکارهای معیشت روستایی در افغانستان و سایر جاها است. 

گفتگوها در ساحه متمرکز بر تجربه مستقیم رشکت کنندگان و خانوارهای آنها بوده است نه بر منطقه جغرافیایی وسیع که در آن پاسخ ها به طور 

فزاینده ای تخمینی می شد. 7 مصاحبه های فردی با دهقانان در زمین های شان حین جمع آوری محصوالت انجام شده است؛ زیرا ممکن 

بود انجام مصاحبه در خانه های شان توجه دیگران را جلب کند و به وقفه های مکرر منجر شود. در این صورت ممکن بود مصاحبه شوندگان 

از ارایه پاسخ درست اجتناب کنند. بحث های گروهی با دهقانان به این دالیل انجام نشده است: الف( بزرگان محلی بقیه رشکت کنندگان 

در بحث های گروهی را تحت تاثیر قرار می دهند؛ ب( برای بحث در مورد مسائل حساس نامناسب است؛ و ج( سطح تهدیدات امنیتی برای 

برگزاری بحث گروهی به ویژه در جنوب افغانستان باالست. 8 

مصاحبه با زنان توسط تیمی متشکل از پدر و دخرت انجام شد. این تحقیق بر خانواده هایی متمرکز بوده که در مناطق بیابانی سابق شامل کانال 

بغرا یا به صورت فصلی زندگی می کرده اند یا پس از چند سال زندگی در آن مناطق، در سال 2018 به نواحی آبیاری شده توسط کانال کوچ 

کرده اند. این مترکز ویژه به دالیلی عملی بود. بخاطر ناامنی و محدودیت های فرهنگی بر رفت و آمد زنان در مناطق شامل بغرا در هلمند و 

. پیشینه این تحقیق بر می گردد به سال 2011 که در آن 8 سایت تحقیقی در شامل بغرا و سال 2013 که در آن 12 سایت تحقیقی در بکوا بررسی شده بود.  3

. کار میدانی در سایت های تحقیقی دشت آب پاشک و شوراوک در شامل بغرا به دالیل امنیتی کوتاه ساخته شد. از 15 تا 25 آپریل 2018، در اوج برداشت محصوالت کوکنار، عملیاتی از سوی گرشک   4

انجام شد. به ادعای دهقانان، در این عملیات خانه های شان غارت گردید. همچنان، این عملیات منجر به خشونت به شمول درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان و حمالت هوایی شد. بخاطر 

همین، انجام 6 مصاحبه در دشت آب پاشک امکان پذیر بود و کار میدانی در شورواک اجرا نشد. 

. در 12 سایت تحقیقی در نواحی آبیاری شده توسط کانال در هلمند نیز تحقیق میدانی انجام شده است؛ جایی که بسیاری از آنهایی که در شامل بغرا ساکن شده از آنجا آمده اند. نتایج این تحقیق   5

در گزارش های چاپ شده دیگر قابل دسرتس است از جمله در آخرین گزارش دیوید منسفیلد، »کامال بی پیشینه: زون غذایی هلمند چگونه از افزایش ظرفیت تولید تریاک در این والیت حامیت کرده 

است؟« )کابل، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، 2017(.  

. دولتی که بر روی ریگ ساخته شده است. تریاک چگونه به افغانستان صدمه وارد کرد.. )نیویارک: انتشارات پوهنتون آکسفورد، 2016(.  6

. کمیته سویدن برای افغانستان، 1.   7

. منسفیلد، هامن.  8
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بکوا، رفنت محقق خانم تحصیلکرده مناطق بیابانی سابق غیرممکن بود. در عوض، تحقیق در نواحی کانالی هلمند با هدف قرار دادن اعضای 

زن خانواده هایی که از مناطق بیابانی سابق پس از برداشت محصول تریاک برگشته بودند، انجام می شد. این امر واضح است که این منونه 

محدود نشان دهنده دیدگاههای زنانی نیست که در مناطق بیابانی سابق در طول سال یا دایمی زندگی می کنند. با این حال، داشنت نظر زنانی 

که پس از سال ها زندگی در مناطق شامل بغرا و ترک زمین های شان، اخیرا به نواحی کانالی برگشته، اطالعات ارزنده ای از زندگی دایمی 

زنان در مناطق بیابانی سابق ارایه می کند. 

در نهایت، منونه آب از 40 حلقه چاه عمیق - 20 مورد از 12 سایت تحقیقی در بکوا و 20 مورد از 8 سایت تحقیقی در شامل بغرا - جمع آوری 

شد. هر دو مجموعه ی منونه ها برای آزمایش به کابل منتقل شدند. منونه ها از چاههای شامل بغرا در هلمند برای درک محتویات کیمیاوی 

و بیولوژیکی آنها مورد آزمایش قرار گرفتند. منونه ها از بکوا در فراه تنها برای درک محتویات کیمیاوی آنها مورد آزمایش قرار گرفتند زیرا این 

منونه ها در 24 ساعت پس از جمع آوری از سایت های تحقیقی به کابل منتقل نشدند. 
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اجازه دهید بیابان ها شکوفا شوند. 3

مسکن گزینی مردم در مناطق بیابانی جنوب غرب افغانستان رسیع و با الگوبرداری از روش های سنتی اتفاق افتاده است. در بعضی مناطق، 

مردمان قریه های همجوار یا بازیگران سیاسی-نظامی زمین ها را پس از غصب فروخته اند یا به اجاره داده اند و این زمینه سکونت مردم در 

بیابان ها را فراهم کرده است. در جاهای دیگر، قبیله مسلط مالک زمین شده است. دسرتسی به فناوری پیرشفته مانند دیزل و پس از آن انرژی 

خورشیدی برای استفاده از چاههای عمیق و همچنین آفت کش ها، به دهقانان اجازه داده است تا از زمین های شان در هر دو رشایط کاهش 

یا افزایش تولیدات تریاک استفاده کنند. رسعت سکونت در این مناطق طوری بوده است که در مقایسه با 143357 هکتار زمین زراعتی در سال 

2002، 501192 هکتار زمین در سال 2018 تحت کشت قرار گرفته است. این نشان دهنده افزایش 250 درصدی زمین های زراعتی در دوره 

16 ساله در جنوب غرب افغانستان است که با نوآوری های باشندگان محلی و درآمد ناشی از کشت غیرقانونی مواد مخدر ممکن شده است. 

بیابان های سابق هلمند 1 11

در مناطق بیابانی سابق هلمند، قبایل اسحاق زی، بارکزی، الکوزی، علیزی و دیگران ساکن شده اند که خود را باشندگان اصلی این مناطق 

می دانند. مناطق بیابانی شامل نهر بغرا در هلمند ابتدا توسط بازیگران قدرمتند مرتبط با والی سابق هلمند )2001-2006( و سناتور فعلی، شیر 

محمد آخوندزاده غصب گردید. سپس این مناطق با حامیت شبکه های حامیتی نظامی و قبایلی هدیه داده شده بود و بعد از آن، به دهقانان 

نواحی آبیاری شده توسط کانال در هلمند مرکزی فروخته شدند. 

مرحله بعدی مسکن گزینی، با افزایش خشونت در 2007 و 2008 و ممنوعیت کشت کوکنار در هلمند مرکزی در اواخر سال 2008 اتفاق افتاد. 

ممنوعیت کشت کوکنار در چارچوب زون غذایی هلمند منجر به افزایش شدید وسعت زمین تحت کشت در مناطق بیابانی سابق شامل بغرا شد 

که بیشرت آن خشخاش بود. این برنامه و مترکز آن بر جایگزینی کوکنار با گندم، از طریق ترکیب اجبار و تامین بذر گندم و کود به صاحبان 

زمین، باعث شد تعداد زیادی از کسانی که زمین کم تر داشتند یا زمین نداشتند به مناطق بیابانی سابق مستقر شوند.

از دهه 1990، طبیعت کار فرشده کشت کوکنار برای خانواده های کم زمین و بی زمین فرصت دسرتسی به زمین، پناهگاه، آب و درآمد ناشی از 

کار در مزرعه و خارج از مزرعه را فراهم کرده است. بدون محصول تریاک، تنها گزینه این خانواده ها جستجوی چمنزارهای شامل کانال بغرا 

بود. اما زندگی در آنجا برای این خانواده ها دشوارتر از زندگی در نواحی آبیاری شده توسط کانال و با هجوم تعداد زیاد مردم با رشایط همسان، 

بسیار رقابتی تر بود. به همین ترتیب، در حالی که در نواحی کانالی این دهقانان به عنوان زارع سهم گیر، یک سوم محصوالت نهایی تریاک 

را دریافت می کردند، این رقم در مناطق بیابانی سابق تنها یک پنجم محصوالت نهایی بود. به این دلیل، رشایط اقتصادی دهقانان را مجبور 

به کشت تریاک کرد تا درآمد شان متناسب با زندگی در نواحی کانالی باشد. هجوم مهاجران و قواعد مربوط به توزیع محصول منجر به افزایش 

قابل مالحظه زمین های زراعتی و کشت خشخاش گردید. )شکل 2 را ببینید(. 
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شکل 2: میزان کشت خشخاش در داخل و خارج زون غذایی هلمند

زون غذایی هلمند در سال 2012 به پایان رسید. وسعت زمین کشت شده در منطقه شامل نهر بغرا و جنوب شاهراه 1، از 870 هکتار در سال 

2003 به 15،143 هکتار در سال 2008 و 45،660 هکتار در سال 2013 افزایش یافت )شکل 3 را ببینید( که خشخاش مهمرتین محصول 

زراعتی بود. در حالی که بین سال های 2014 تا 2017، به دلیل محصول ضعیف کوکنار، وسعت زمین کشت شده کاهش یافت، این مقدار 

در سال 2018 به 59،920 هکتار رسیده که بیشرتین میزانی است که تا کنون گزارش شده است.

بیابان های سابق بکوا  1 21

الگوی مسکن گزینی مردم در دشت بکوا در همسایگی فراه متفاوت تر از هلمند بوده است. در هلمند، محل زیست و زراعت مردم در جنوب 

کانال در طول زمان به سمت شامل گسرتش یافت. با گذشت زمان، تقریبا متام زمین ها در پنج کیلومرتی نهر بغرا تحت کشت قرار گرفتند و 

مزرعه ها تا شامل شاهراه و کمپ باستین در 13 کیلومرتی بغرا منایان بود. شکل 4 نشان می دهد که در سال 2018 تراکم زمین های زراعتی 

شامل نهر بغرا تفاوتی با نواحی زیر آبیاری کانال در جنوب ندارند.

در مقابل، در بکوا مردم از 13 روستا به نواحی بیابانی روی آورده اند. هر یک از این روستاها به وسیله 300 سیستم آب زیرزمینی به نام »کاریز« 

آبیاری می شد9 و توسط زمین های بیابانی احاطه بود. در اوایل 1900، تنها 60 کاریز فعال بود10 و تا دهه 1990، پس از یک دوره خشکسالی 

طوالنی، چاههای کم عمق برای جلوگیری از کاهش مقدار آب موجود در کاریزها حفر شد. این کار در طول زمان منجر به خشک شدن کاریزها 

و چاههای کم عمق شد. با پیرشفت فناوری در اواخر دهه 1990 و اوایل قرن بیست و یکم، به ویژه دسرتسی به فناوری چاه عمیق، دشت 

های بکوا مانند مناطق بیابانی هلمند مناسب زندگی شدند. 

در تقسیم بندی رسزمین های بیابانی بکوا و استقرار مردم در این بیابان ها سنت نقش اساسی داشته است. به دلیل تسلط قبیله نورزی که 

ساکنان اصلی بکوا هستند، دیگران مثل هلمند نتوانستند در اینجا به آسانی مستقر شوند. براساس سنت و نظم قبیله ای، زمین های اطراف 

هر روستا در میان مردم براساس وسعت زمین شان در روستا تقسیم شده است. با هزاران کیلومرت زمین های اطراف، بعضی دهقانان 100 

جریب یا بیشرت دریافت کردند.   

. دانشنامه تاریخی و سیاسی افغانستان، جلد 2، فراه و جنوب غرب افغانستان، ویراستار: لودویک آدامک، 1973، ص. 30.   9

-2-Historical-and-Political-Gazetteer-of-Afghanistan-Vol-1973/243566461/https://www.scribd.com/document  

.Farah-and-SW-Afghanistan-s-pdf
. هامن.  10

https://www.scribd.com/document/243566461/1973-Historical-and-Political-Gazetteer-of-Afghanistan-Vol-2-Farah-and-SW-Afghanistan-s-pdf
https://www.scribd.com/document/243566461/1973-Historical-and-Political-Gazetteer-of-Afghanistan-Vol-2-Farah-and-SW-Afghanistan-s-pdf
https://www.scribd.com/document/243566461/1973-Historical-and-Political-Gazetteer-of-Afghanistan-Vol-2-Farah-and-SW-Afghanistan-s-pdf


9

)2
01

8 
- 2

00
3(

د 
من

هل
ت 

الی
 و

در
را 

بغ
ل 

ام
ش

ر 
 د

ی
عت

را
 ز

ق
ط

منا
ش 

رت
س

 گ
:3

ل 
شک



10

با زمینداری بزرگ و متایل نورزی ها بر حفظ مالکیت این زمین ها، موارد فروش زمین کمرت بوده است. در واقع، براساس توافق قبیله ای در 

بکوا، فروش زمین در هامن اوایل متوقف شد. در عوض، استقرار مردم در بکوا متکی بر سهم داری و دهقانان مستاجر بوده است. زمینداران 

صاحب رسمایه با حفر چاه عمیق و پرداخت یک پنجم محصول نهایی تریاک، از ولسوالی یا جاهای دورتر دهقانان مستاجر استخدام کردند. 

دهقانان بی زمین و کسانی که از ممنوعیت تریاک در ولسوالی نزدیک مرکز والیت فراه فرار کردند و همچنین مردم از زون غذایی هلمند به 

نواحی بیابانی در شامل کانال بغرا هجوم آوردند و در اینجا به زمین مورد نیاز برای کار و کشت خشخاش دست یافتند. 

با این حال، دهقانان ثرومتند در بکوا به دنبال زمین بودند تا در آن زراعت کنند و معموال زمین کسانی که رسمایه کافی برای توسعه و کار در 

زمین های بیابانی جدید شان نداشتند، را اجاره می کردند. این دهقانان ثرومتند متام هزینه های تولید – حتی هزینه حفر چاه عمیق – را می 

پردازند و پنج-ششم یا شش-هفتم محصول نهایی را دریافت می کنند. این سیستم اجاره ای مخصوص مناطق بیابانی جنوب غرب به ویژه بکوا 

است و به نام »لیکه« یاد می شود.     

سیستم »لیکه« هم برای مستاجر و هم مالک زمین فرصت فراهم می کند. برای جربان هزینه های مستاجر ناشی از متیز کردن زمین و حفر 

چاه عمیق، مدت اجاره پنج سال است که می تواند متدید شود. در مدت اجاره، مستاجر سهم اصلی از تولید تریاک را دریافت می کند؛ در 

حالیکه صاحب زمین فقط پنج درصد از تولید ساالنه زمین را برای پنج سال اول دریافت می کند. با این حال، با ختم اجاره، مالک زمین مزرعه 

قابل کشت دارد که می تواند با خانواده اش کار کند یا دهقان استخدام کند که فقط یک پنجم محصول نهایی را دریافت می کند. مهمرت از 

همه، این سیستم مالکیت ساکنان اصلی بکوا – نورزی ها – را حفظ می کند. 
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در نبود حکومت. 4

هامنگونه که بخش قبلی نشان داد، الگوهای سنتی مالکیت زمین بر مسکن گزینی در مناطق بیابانی سابق حاکم بوده است. در بکوا، قبیله 

نورزی و روستاهای آبرسانی شده توسط کاریزها تعیین کننده مناسبات عمومی و میانجی شکایت های میان اجتامعات می شوند. علی رغم تنوع 

قبیله ای اجتامعات در مناطق بیابانی سابق در شامل بغرا، فرایندهای تصمیم گیری در کار در این نواحی روستامحور است. این وضعیت 

متفاوت از سایر مناطق روستایی افغانستان نیست.

زمانی که تصمیم گیری ها در مورد اختصاص منابع یا سایر موضوعات بحث برانگیز از سطح روستاها فراتر می رود، نیاز به میانجی  خارجی 

پیدا می شود. در سایر نواحی افغانستان، احتامال زمانی که راههای دیگر به بن  بست برسند، مقامات حکومتی برای مداخله یا میانجی گری 

در جنجال ها و یا برای تامین تسهیالت برای قریه ها و یا ولسوالی خواسته می شوند. در مقابل، در نواحی  بیابانی سابق در جنوب غرب، این 

طالبان اند که حکمرانی  را در اختیار دارند. دهقانان عمدتا از موقف ضعیف حکومت و سلطه طالبان صحبت می کنند و با تحقیر زیاد از اقتدار 
پایین حکومت در این نواحی یاد می کنند. 11

دولت حضور ندارد؛ مگر به عنوان عاملی آزاردهنده 1 11

میزان تحمیل حکمرانی توسط طالبان بر جمعیت محلی، در مقایسه با ارزش ها و خواسته های محلی و احتامال مهمرت از همه، رهربی و 

یکدستی قبیله ای قابل بحث است. علی رغم این، واضح است که حکومت افغانستان تقریبا هیچ اقتدار و مرشوعیتی در این نواحی و حتی در 

مرکز قبلی ولسوالی بکوا ندارد. 

به طور مثال، گفتگو با دهقانان در بکوا روشن ساخت که حکومت افغانستان در این ناحیه در بهرتین حالت غیر رضوری و در بدترین حالت 

حساسیت زا و مایه آزار است. در واقع، برای نشان دادن اینکه جمعیت چقدر حکومت را بی اهمیت می دانند، بسیاری از مصاحبه شوندگان به 

غیبت حکومت در این نواحی اشاره کرده و بیان می کنند که مقامات حکومتی محلی را منی شناسند و حتی از نام والی والیت خرب ندارند. 12در 

این مورد دهقانی در چابک در بکوا بیان داشت که »اینجا هیچ حکومت و هیچ والی ای نیست، اینجا هیچ چیزی نیست.« 13؛ این دیدگاهی 

است که در رسارس ساحه های تحقیق در ولسوالی وجود داشت. 

شواهد محدودی در رابطه با حضور فیزیکی حکومت در بکوا وجود دارد. حتی در جایی که مرکز رسمی ولسوالی سلطانی بکوا، در 51 کیلومرتی 

شهر و در مسیر رسک اصلی گرشک به فراه قرار دارد، اثری از حکومت نیست. پایگاههای نظامی ای که زمانی در اختیار نريوهاي ملی دفاعی 

و امنیتی افغانستان و نیروهای نظامی بین املللی بود، مرتوک شده و فعالیت کمی در بازار اصلی وجود دارد )به تصویر 6 مراجعه کنید(. گزارش 

هایی در محل وجود داشت مبنی بر اینکه حکومت »مرکز ولسوالی« را به محوطه ای در خیرآباد، در مسیر رسک دالرام - هرات، جایی که 

نظارت بیشرتی بر آن دارد انتقال داده است. این محوطه از چند کانتیرن تشکیل شده که در آنها بنابه گزارش ها مقامات تذکره توزیع می کنند 

و همچنین کسانی که می خواهند برای انتخابات ثبت نام کنند به آنجا مراجعه می کنند )به تصویر 6 مراجعه کنید(. 14

. »طالبان f**** the mother of the government، حکومت در اینجا پایان یافته است.«. دشت شوراوک، مصاحبه شامره 9.   11

. »حکومت تنها در شهر فراه است؛ آنها اینجا وجود ندارند و آنها را منی شناسیم.« )کامالن، مصاحبه شامره 8(؛ »حکومت در مورد زندگی مردم فقیر فکر منی کند. ]حکومت[ در اینجا نیست و مردم   12

آنها را قبول منی کنند.« )ساحه داکه، مصاحبه شامره 11(؛ »حکومت در اینجا نیست؛ برای آنها نقشی در اینجا وجود ندارد؛ ما در مورد آنها منی دانیم.« )چابک،  مصاحبه شامره 13(؛ »حکومت در 

مورد مردم فکر منی کند و ما در مورد آنها فکر منی کنیم.« )چابک، مصاحبه شامره 3(. 

13  چابک، مصاحبه شامره 2.

. علی رغم آنچه ممکن است فقدان حضور دولت یا نفوذ آن در ساحه تلقی شود، نیروهای آمریکایی در افغانستان، بکوا را منطقه مورد منازعه دسته بندی می کند. دیده شود:   14

اداره رسمفتش ویژه در امور بازسازی افغانستان، »گزارش سه ماهه«، 30 جوالی 2018، ص 72، آدرس:   

30qr.pdf-07-2018/https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports )تاریخ دسرتسی، ا نوامرب 2018(.    
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حاکمیت دولتی در شامل نهر بغرا نیز به هامن اندازه ناچیز و بی اهمیت است - گرچه در این نواحی جمعیت بدبینی بیشرتی نسبت به مصاحبه شوندگان 

در بکوا به حکومت دارند. در واقع در شامل بغرا، ناچیز دانسنت متداول دولت در اشاره به اینکه حتی والی والیت شان را منی شناسند، همراه با دشنام 

و تحقیر است. 15دهقانی در دشت شورابک اعالم داشت: » .... خواهم بود اگر نام قومندان ]امنیه[ لشکرگاه را بدانم.«16 

ابراز خشم جمعیت این نواحی نسبت به حکومت افغانستان به دلیل مقرص دانسنت مسئوالن حکومتی و عامل خروج شان از نواحی کانالی، 

امری شایع است و این احساسات با »عملیات نظامی« به شمول حمالت هوایی بر البراتوارهای مواد مخدر در نوامرب 2017، در شامل بغرا 

افزایش یافته است. 17 خشمگینانه ترین نظرات مربوط به دهقانان در نواحی بیابانی شامل بغرا است که از دشت آب پاشک تا لوی مانده را در 

برمی گیرد. دهقانان این ساحه مدعی بودند که طی دوره ای که کار میدانی تحقیق در حال انجام بود، هدف »عملیات نظامی« قرار گرفته 

بودند. گفته می شد این عملیات به دستور یک عضو پارملان و قومندان سابق نظامی به نام معلم میرولی از گرشک انجام شده که به خشم مردم 

علیه حکومت افغانستان دامن زده است. 

عملیات نظامی از 15 آپریل 2018 آغاز و تا 25 ام این ماه ادامه یافت که زمان برداشت محصول کوکنار بود. دهقانان شکایت می کردند که 

عملیات چیزی بیش از بهانه ای برای »غارت خانه هایشان« نبود و علی رغم تالش های طالبان برای جلوگیری از آن، زمانی به نتیجه رسید که 

روستاییان با دادن رشوه به مقامات موافقت کردند. این مقدار برابر با 4000 روپیه پاکستانی در برابر هر چاه عمیق بود. 

افرادی که مدت بیشرتی در این نواحی زیسته اند و همینطور تازه وارداند اذعان داشتند که این نوع فساد و خشونت آنها را مجبور به کوچیدن 

از مناطق کانالی به شامل بغرا کرده است. عملیات نظامی در مناطقی که آنها پناه آورده اند، یادآور بیزاری شان نسبت به حکومت است. این 

نفرت هم شامل منایندگان حکومت و هم کسانی که برای آن کار می کنند می شود. دهقانی در دشت لوی مانده که ادعا می کرد 11 من کوکنار 

)معادل 49.5 کیلوگرام( را در جریان حمالت از دست داده، می گفت: »این حکومت، حکومت نیست، دزد است؛ آنها فقط برای چپاول آمده  

بودند.« 18دیگران هم خشم بسیاری نسبت به کسانی که در حمالت دخیل بودند، مانند معلم میرولی، ابراز می کنند. همچنین، عملیات نظامی 

روایت وابستگی حکومت افغانستان به خارجی ها یا تحت نفوذ خارجی ها،  مانند حکومت ایاالت متحده، و حکومت غیرمسلامن را تقویت می 

کند. به طور مثال، دهقانی در آب پاشک که از عملیات مترضر شده بود می گفت: »حکومت دزد و کافر است. آنها از رنج کشیدن مردم مسلامن 

خوشحالند.« 19 

ناتوانی  و همینطور  افغانستان  بر حکومت  بازیگران خارجی  تاثیرگذاری  برای  عنوان شاهدی  به  مواد مخدر  بر البراتوارهای  حمالت هوایی 

مقامات برای اعامل مستقیم کنرتل بر این نواحی دانسته می شود. به طور عمده، تاثیر آنی حمالت بر البراتوارها با توجه به خسارت هایی که 

بار می آورد، ناچیز تلقی می شود. در مجموع دهقانان معتقدند که این حمالت گرچه ساختامن ها و تجهیزات البراتوارها را ویران کرده، اما 

تاثیر اندکی بر تولید تریاک دارد. بسیاری از دهقانان به میزان تسهیالت پروسس تریاک در منطقه و در نتیجه بیهودگی این تالشها اشاره 

کرده اند. صاحب یک البراتوار در شامل بغرا با اشاره به »کارخانه« خودش که در حمله هوایی مورد هدف قرار گرفته بود می گوید که فقط یک 

بیرل تریاک )برابر با 30 کیلوگرم( را از دست داده و بقیه مواد صدمه ای ندیده است. این وضعیت او را واداشته بود که البراتوارش را به خانه 

دیگری انتقال دهد. گزارش شده بود که در بکوا، البراتوارهایی در تخت غندی، سیاه قلعه، نیسو و شهر رسخ ویران شده، اما هیچ تاثیری بر 

قابلیت پروسس مواد مخدر نداشته است. 

. »من منی دانم والی کی است؛ من منی دانم او کیست؛ من نام او را منی دانم. من هیچ معلوماتی در مورد او ندارم.« )دشت آب پاشک، مصاحبه شامره 5(؛ »والی در اینجا کار منی کند؛ هیچ کس   15

او را منی شناسد.« )دشت لوی مانده، مصاحبه شامره 1(.

. دشت شوراوک، مصاحبه شامره 12.   16

دیوید منسفیلد، »البراتوارهای هرویین در افغانستان«، آدرس:  17

.http://www.lse.ac.uk/united-states/Assets/Documents/Heroin-Labs-in-Afghanistan-Mansfield.pdf  

18  . دشت لوی مانده، مصاحبه شامره 10.

. دشت آب پاشک، مصاحبه شامره 4.  19
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ناتوانی  و همینطور  افغانستان  بر حکومت  بازیگران خارجی  تاثیرگذاری  برای  عنوان شاهدی  به  مواد مخدر  بر البراتوارهای  حمالت هوایی 

مقامات برای اعامل مستقیم کنرتل بر این نواحی دانسته می شود. به طور عمده، تاثیر آنی حمالت بر البراتوارها با توجه به خساراتیکه بار 

می آورد، ناچیز تلقی می شود. در مجموع دهقانان معتقدند که این حمالت گرچه ساختامن ها و تجهیزات البراتوارها را ویران کرده، اما تاثیر 

اندکی بر تولید تریاک دارد. بسیاری از دهقانان به میزان تسهیالت پروسس تریاک در منطقه و در نتیجه بیهودی این تالشها اشاره کرده اند. 

صاحب یک البراتوار در شامل بغرا با اشاره به »کارخانه« خودش که در حمله هوایی مورد هدف قرار گرفته بود می گوید که فقط یک بیرل 

تریاک )برابر با 30 کیلوگرم( را از دست داده و بقیه مواد صدمه ای ندیده است. این وضعیت او را واداشته بود که البراتوارش را به خانه دیگری 

انتقال دهد. گزارش شده بود که در بکوا، البراتوارهایی در تخت غندی، سیاه قلعه، نیسو و شهر رسخ ویران شده، اما هیچ تاثیری بر قابلیت 

پروسس مواد مخدر نداشته است. 

به نگاه خصامنه  را متاثر نکرده، وابسته  بر البراتوارهای مواد مخدر مستقیام پروسس این مواد  این برداشت که حمله هوایی  با این حال، 

روزافزون به حکومت افغانستان و نظامیان ایاالت متحده بود که دهقانان باور داشتند پشت این حمالت هستند.20 مقداری از این خشم به 

دلیل کاهش کوتاه مدت قیمت کوکنار است که در حین تحقیق اتفاق افتاد. بسیاری از دهقانان حمالت هوایی بر البراتوارها را مقرص کاهش 

قیمت کوکنار می دانند. با این حال، در مبارزات ضدشورش که به شکل روزافزونی به قدرت هوایی تکیه دارد، دهقانان منی توانند عملیات علیه 

البراتوارهای مواد مخدر را از عملیات نظامی گسرتده تر در جنوب غرب، به خصوص در هلمند، تفکیک کنند. 

بسیاری از مصاحبه شوندگان این حمالت را در قالب جنگ علیه اسالم و جمعیت های گسرتده افغان ها برای منافع ایاالت متحده تعریف 

می کنند. دهقانی در شینه جامه معتقد بود که »آنها تنها مردم مسلامن را تهدید می کنند، این عملیات سودی ندارد. آمریکایی ها و بقیه کافران 

برای حذف اسالم از جهان برنامه  دارند، اما منی توانند آن را عملی کنند.« 21این احساس در میان بقیه نیز وجود داشت. 22سایر افراد حمالت 

هوایی را به مصداق ناتوانی حکومت در کنرتل مناطق می دانند. برای توضیح این نکته، دهقانی در دشت شین کلی با ابراز خشم نسبت به 

حمالت هوایی بر البراتوارهای مواد مخدر گفت: »اگر آنها قدرت داشتند، ولسوالی را می گرفتند و امنیت مردم را تامین می کردند. اما همه 
ولسوالی ها تحت کنرتل طالبان قرار دارند.« 23

فرمانروایی طالبان بر بیابان ها  1 21

در غیاب دولت در این مناطق بیابانی سابق، اقتدار طالبان حاکم است. نقش آنها عمدتا به بخشهای امنیت و حل منازعه ها اختصاص دارد. در سطح 

محلی طالبان به وضوح نیروی نظامی مسلط دانسته می شوند، با این حال این مساله ای پذیرفته شده است که در هنگام حمالت هوایی گسرتده از سوی 

نیروهای حکومتی – مانند عملیات شامل بغرا در اپریل 2018- طالبان مجبور شوند به طور موقت بیشرت وضعیت تدافعی به خود بگیرند. 

گفته می شود که طالبان در حل منازعات به جای سیستم قضایی حکومتی، سیستم قضایی ای که به طور محلی دسرتيس پذیرتر و رسیع تر 

تلقی می شود را به کار می برند. در مکانی که قبال مرکز اداری ولسوالی سلطان بکوا بود در حال حارض محکمه های طالبان برگزار می گردد و 

برخی از موارد که توسط قومندانهای محلی و ریش سفیدان قریه به محکمه ارجاع داده شوند، رسیدگی و در موردشان حکم صادر می شود. 

منازعه ها در شامل بغرا، یا در نشست های اهالی قریه و قومندان های محلی و یا با ارجاع به محکمه و بعد از بررسی قاضی های طالبان فیصله 

می شوند. دهقانان بیان کرده اند که عده  کمی از افراد درخواست قضات طالبان برای حضور در محکمه به عنوان مدافع یا شاهد را رد می کنند.

. »عملیات مربوط به خارجی هاست. ما منی دانیم آنها بدنبال چه هستند و چه می خواهند.« )چابک، مصاحبه شامره 9(.   20

. دشت شوراوک، مصاحبه شامره 1.  21

. »آمریکایی اینجا می آیند؛ آنها با طیاره مبباران می کنند و تعداد زیادی غیرنظامیان را می کشند.« )دشت لوی مانده، مصاحبه شامره 3(؛ »مادر دولت را *** آنها بدون هیچ نتیجه ای مبباران می   22

کنند. خداوند خارجی ها را از کشور بیرون خواهد کرد. همه این مشکالت توسط آنها ایجاد شده است.« )شینه جامه، مصاحبه شامره 7(؛ )این حکومت کافر است. به نام کارخانه ]تولید تریاک[، آنها 

خانه های مردم را ویران می کنند.« )دشت شوراوک، مصاحبه شامره 2(؛ »آمریکایی ها کافر هستند، آنها با دالیل مختلف به جنگ در اینجا ادامه می دهند.« )شینه جامه، مصاحبه شامره 3(. 

. دشت شین کلی، مصاحبه شامره 3.  23
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خدماتی جدا از امنیت و عدالت، در مناطق بیابانی سابق بسیار محدود است. در سایر مناطق روستایی افغانستان، طالبان خود را با وضعیت وفق 

داده اند و در برخی موارد خدمات دولتی را بهبود بخشیده اند24. فرصت انجام چنین اقداماتی در مناطق بیابانی به علت پیشینه محدود سکونت در 

آنجا کمرت است. به طور مثال، در بکوا گزارش شده که به مکاتب دولتی در برخی نقاط ولسوالی در آغاز تا صنف اول و در برخی نقاط تا صنف 

سوم اجازه فعالیت داده شده است. حتی در مواردی ادعا شده است که معاش معلامنی که نتوانسته بودند در صنفهای خود حضور یابند توسط 

بخش تعلیمی طالبان در ولسوالی کرس شده است، این اتفاق در مناطق دیگر افغانستان هم رخ داده است25. عالوه بر این کلینیکهای دولتی 

نیز در بکوا، در سیاه قلعه و جوی سفید فعالیت دارند. با این حال، در شامل نهر بغرا هیچ مکتب عمومی یا کلینیک صحی ای موجود نیست 

و پیش از این نیز وجود نداشته است، چنین وضعیتی متاثر از این واقعیت است که این منطقه زمینهای حکومتی است که به طور غیرقانونی 

مسکونی شده و در نتیجه خدماتی برای آن در نظر گرفته نشده است، حتی در دوره ای که اوج »موج« نظامی و غیرنظامی در میان سالهای 

2010 و 2012 رخ داده بود. 

اندکی هم که در بکوا کمکهای زراعتی  افراد بسیار  به گفته دهقانان، هیچ گونه کمک مستقیمی در زمینه توسعه این مناطق نشده است. 

دریافت کرده اند، بیان کردند که این کمکها را از مراکز ولسوالی  ها در فراه و از طریق حامیت خویشاوندان و روابط با بخش های حکومتی 

گرفته اند. هیچ یک از افراد در شامل بغرا کمک زراعتی دریافت نکرده اند.

طالبان نشان داده اند که در جمع آوری مالیات و اخیرا در تنظیم و نظارت بر استفاده بیش از حد آبهای زیرزمینی فعاالنه عمل می کنند. دهقانان 

و افراد مطلع در نواحی بیابانی در مورد مالیات عمدتا به »مقرره«26 طالبان اشاره می کنند که مقدار معیاری برای پرداخنت مالیات است. اما 

مقدار واقعی پس از مذاکره با منایندگان محلی طالبان تعیین می شود. هامنند نواحی تحت نظر حکومت، مقدار قابل پرداخت بر مبنای ثروت 

و واسطه  افراد – مثال برای افرادی که ارتباط مستقیم با مقامات باالرتبه دارند، یا کسانی که روابط شخصی یا فامیلی با مسئوالن جمع آوری 

یا تعیین میزان مالیات دارند- تفاوت می کند. این تعامالت فردی در نواحی بیابانی می تواند به کاهش چشمگیر پرداخت ها به طالبان بینجامد. 

با این حال، در رشایط دیگری هم مالیات تحمیل شده توسط طالبان ممکن است برای همه افراد کاهش یابد، به طور مثال زمانی که »مقرره« 

در مورد همه تطبیق می شود. این امر عمدتا زمانی رخ می دهد که محصوالت زراعتی، به خصوص تریاک، حاصالت کمی داشته باشند. مثال 

در سال 2009، پس از سقوط قیمت تریاک، مالیه زمین در نواحی کانالی 90 دالر بود؛ در حالی که در سال 2008، میزان مالیه برابر با 170 

دالر بوده است. 27  در سال 2013، مالیه بر تریاک در هلمند به یک خرد در هر جریب )0.125 کیلوگرام در هر هکتار( کاهش یافت و مالیه 

گندم هم جمع آوری منی شد؛ در حالی که معیار آن دو خرد در هر جریب )برابر با 0.56 کیلوگرام در هر هکتار( بوده است.28 وضعیتی مشابه 

با این در بکوا نیز رخ داده که از زمان آغاز »مقرره« در 2017 به این سو، با در نظرداشت حاصالت کم تریاک، نرخ ها از معادل 1000 روپیه 

پاکستانی در هر جریب تریاک به 300 الی 375 روپیه در هر جریب در سال های 2017 و 2018 رسیده است.29 مالیه چاههایی که با دیزل کار 

می کردند نیز با توجه به چالشهای اقتصادی اهالی روستایی بکوا، از 3000 روپیه در 2017 به 2500 روپیه در سال 2018 کاهش یافته است.30 

رویداد دیگر در رابطه با فرمانروایی طالبان در مناطق بیابانی سابق، ادعای آنها مبنی بر تنظیم و نظارت بر استفاده بیش از حد از آبهای زیرزمینی 

است. به طور مثال، برخی دهقانها هم با استفاده از دیزل و هم نیروی برق آفتابی از چاهها استفاده می کنند و تالش دارند وسعت زمین های 

تحت زراعت را با این کار افزایش دهند. گفته می شود که با استفاده از برق آفتابی در طی روز و دیزل در طول شب، می توان 50 جریب زمین 

را با استفاده از این چاههای عمیق کشت کرد. مثال های مشابه نیز در مناطقی در قندهار که پیش از این صحرایی بودند، قابل مشاهده است 

)به تصویر 7 مراجعه شود(.

. دیوید منسفیلد، »مساله در جزییات است: سقوط پیوسته ننگرهار در شورشگری، خشونت و تولید گسرتده مواد مخدر«، کابل: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، فربوری 2016، ص 7؛ آدرس:   24

جکسون،  ایشلی  و   ;pdf.1724E-Understanding-Control-and-Influence1/08/2017/https://areu.org.af/wpcontent/uploads
»زندگی تحت حکومت سایه طالبان«، لندن: موسسه توسعه خارجی، جون 2018، صص 11-14، آدرس: 

.pdf.12269/https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents  
. هامن.  25

. . قانون  26

. . دیوید منسفیلد، آلسیس و موسسه تحقیق و توسعه پایدار، »مدیریت خطرات همزمان و تکراری: توضیح کاهش تولید تریاک در هلمند مرکزی بین سال های 2008-2011«، کابل: واحد تحقیق و   27

ارزیابی افغانستان، اگست 2011، ص 32، آدرس:

pdf.2011-1122E-Managing-Concurrent-and-Repeated-Risks/02/2016/https://areu.org.af/wp-content/uploads  
. . دیوید منسفیلد، »از بد، بدترش کردند: مترکز کوکنار در ساحات جنگی در والیت های هلمند و ننگرهار«، کابل: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، ص 61. آدرس:   28

.pdf.2-2-ver-E-NRM-CS6/02/2016/https://areu.org.af/wp-content/uploads  
. در بکوا، مالیه بر تریاک براساس تعداد کارگر، که به نام نیشگر شناخته می شود، مورد نیاز برای برداشت محصول محاسبه می شود. معموال، مالیه بر دو نیشگر 1000 کلدار پاکستانی است که براساس   29

محاسبه محلی، این تعداد نیشگر برای برداشت محصول زمین به وسعت 1 جریب نیاز است. با کاهش محصول در سال های 2017 و 2018، مالیه نیز به 1500 کلدار پاکستانی برای 8 تا 10 نیشگر، 

معادل 4 تا 5 جریب زمین، کاهش یافت.  

. مالیه چاههای عمیق که با استفاده از نیروی آفتابی کار می کنند در سال 2018 به قیمت 5000 روپیه ثابت ماند.   30

https://areu.org.af/wpcontent/uploads/2017/08/1724E-Understanding-Control-and-Influence1.pdf
https://areu.org.af/wpcontent/uploads/2017/08/1724E-Understanding-Control-and-Influence1.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12269.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12269.pdf
https://areu.org.af/wp-content/uploads/2016/02/1122E-Managing-Concurrent-and-Repeated-Risks-2011.pdf
https://areu.org.af/wp-content/uploads/2016/02/1122E-Managing-Concurrent-and-Repeated-Risks-2011.pdf
https://areu.org.af/wp-content/uploads/2016/02/E-NRM-CS6-ver-2-2.pdf
https://areu.org.af/wp-content/uploads/2016/02/E-NRM-CS6-ver-2-2.pdf
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با این حال، اجامع محلی وجود دارد مبنی بر اینکه در این نواحی آبهای زیرزمینی و مخازن مربوط به آن، به دلیل استفاده گسرتده از چاههای 

عمیقی که با نیروی آفتاب کار می کنند به رسعت در حال پایین رفنت هستند. دهقانان گزارش داده اند که پس از ازدیاد تخته های سولری در 

صحراهای جنوب غرب، سطح آبهای زیرزمینی ساالنه تا سه مرت پایین رفته است31. هامنطور که دهقانی در کامالن در بکوا می گوید: »آب 

هر سال کمرت از سال قبل می شود. این وضعیت برای زندگی مردم و برای آینده ما مناسب نیست.«32

در سال 2018، بیش از 50 هزار چاه عمیق با استفاده از نیروی آفتاب فعال بود، در حالی که این میزان در سال 2016، 14 هزار چاه را شامل 

می شد )تصویر 8 را ببینید(. با در نظرداشت تعداد تخته های سولری فروشی در لشکرگاه )تصویر 9( امکان افزایش این تعداد در 2019 وجود 

دارد و این وضعیت خطر پایین رفنت سطح آبهای زیرزمینی را بیش از این افزایش می دهد. در راس این نگرانی های محیط زیستی، شواهدی 

مبنی بر آلودگی آبهای زیرزمینی در مناطق بیابانی سابق در شامل بغرا وجود دارد که نشان می دهد میزان نایرتیت این آبها باالتر از حد مجاز 

است33.

گزارش شده است که پس از آنکه روستانشینان نگرانی خود را از تولیدات زراعتی در مناطق بیابانی سابق با طالبان در میان گذاشتند، آنها 

ممنوعیت هایی بر به کارگیری پمپ های دیزلی در طول شب در ناحیه شاملی بغرا وضع کردند. این باعث شد که میزان آب استخراجی محدود 

شود. در زمان انجام کار میدانی، افراد در بکوا نگران بودند که شاید طالبان این رویه را در آنجا نیز پی بگیرند. به نظر می رسید دوره جدیدی 

از نظم دهی به امور توسط طالبان به میان آمده بود. اما با بخشش قسمتی از مالیه در دوره های رکود اقتصادی و تغییر در نگرش طالبان نسبت 

به تعلیم و تربیه، این وضعیت هم نیازهای مردم محلی را بازتاب می دهد. 

. آگاهی دهقانان از عمق آب های زیرزمینی مناطق شان نتیجه اقدامات حفاظتی ای است که آنها برای چاههای عمیق خود انجام می دهند. به طور مثال، پاسخ دهندگان بیان کرده اند که مجبور به   31

جابه جا کردن واترپمپ ها و کشیدن آنها از چاه بوده اند. آنها همچنان اشاره کرده اند که مجبور به طوالنی تر کردن پیپ های داخل چاهها بوده اند.

. کامالن، مصاحبه شامره 9.  32

. میزان نایرتیت در 10 مورد از 20 منونه آبهای زیرزمینی جمع آوری شده از مناطق مورد تحقیق در شامل بغرا باالتر از میزان مجاز سازمان جهانی صحت )50 میلی گرام در لیرت( بوده است. همچنین در   33

متام 20 منونه، میزان سختی آب باالتر از حد مجاز این سازمان )300 میلی گرام در لیرت( بوده است. 8 مورد هم میزان سلفایت بیشرت از حد مجاز سازمان جهانی صحت )گاهی چهار برابر حد مجاز( 

را داشته است.
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وابستگی به کوکنار غیرقانونی. 5

اساس زندگی در این مناطق که پیش از این بیابانی بودند، بر کشت غیرقانونی کوکنار است. قیمت باالی کار به دلیل غیرقانونی بودن آن و 

به طور خاص گران شدن تریاک به دنبال ممنوعیت طالبان در سال های 2000-2001 میالدی، منابع رضوری را برای دهقانان فراهم کرد تا 

در زمینهای صحرایی رسمایه گذاری کرده و آن را به زمینهای زراعتی مناسب بدل کنند. راه انداخنت چاه عمیق اقدامی گران قیمت است، ولی 

مهیا کردن نیروی آفتابی از این هم گرانرت است. یک سیستم نیروی آفتابی کامل می تواند بین 4000 تا 5000 دالر آمریکایی هزینه داشته 

باشد. سیستم دیزلی ارزانرت است اما هزینه های جانبی باالتری دارد. این هزینه های جانبی شامل مقدار دیزل مرصف شده )از 50 تا 80 لیرت 

در هر جریب( و هزینه نگه داری و تعویض تجهیزات، مانند جرناتورها و پمپ هاست که به دلیل استفاده از دیزل تقلبی دچار مشکل می شوند. 

این هزینه های شدیدا جربان ناپذیر و یا جربان پذیر محصوالت زراعتی در مناطق بیابانی سابق بدین معناست که زندگی جمعیت این نواحی 

وابسته به کشت غیرقانونی کوکنار با قیمت نسبتا باال و تقاضای تضمین  شده است. به این لحاظ، زندگی آنانی که در این مناطق زیست دارند، 

زمانی که هم محصوالت تریاک و هم قیمت آن باال باشد، نسبتا خوب خواهد بود. با این حال، زمانی که هم محصوالت و هم قیمت تریاک 

پایین است، کیفیت زندگی نیز به شدت افت می کند. اگر این کاهش در قیمت و میزان محصوالت تریاک رخ دهد، زندگی خانواده ها با خطر 

مواجه شده و به نقطه ای می رسد که خسارات جربان ناپذیرند و خانواده ها مجبورند به پس اندازهای خود مراجعه کنند، البته اگر پس اندازی 

اندوخته باشند. در غیر این صورت مجبور می شوند به روشهای دیگر کسب درامد روی آورند. با در نظرداشت بیابانی بودن این مناطق، این 

وضعیت می تواند منجر به جابه جایی بخشی یا همه اعضای خانواده شود. 

بدشانسی مضاعف: محصوالت و قیمت های در حال سقوط 1 11

در مناطق بیابانی سابق بکوا زندگی بسیار مخاطره آمیز است. محصوالت تریاک برای چند سال کم بوده ولی به طور مشخص در 2018 از 

0.3 الی 0.9 کیلوگرام در هر جریب )معادل وزن کمرت از 5 کیلوگرام در هر هکتار( کم شده است. برخی از دهقانان آب و هوا و بادهای رسد 

بهاری در بکوا را علت این وضع می دانند، برخی هم معتقدند که امراض باعث کم شدن محصوالت شده است. در هر دو حالت، مشکل پابرجا 

و مقاوم است؛ دهقانان با اشاره به اینکه کشت تریاک نسبت به همین فصل سال در 2017 به یک سوم کاهش یافته، شکایت دارند که از 

سال 2013 بدین سو محصول خوبی نداشته اند و به طور مشخص در سه سال اخیر میزان محصوالت پایین آمده است )تصویر 10 و 11 را 

ببینید(. دهقانان نگران ادامه این وضع هستند و نظراتی هم در مورد چگونگی مقابله با آن بیان می کنند. یکی از پاسخ دهندگان، این وضعیت 

را چنین توضیح داد: »محصول ]تریاک[ در بکوا هر سال کمرت می شود« با این حال خودش را مجاب کرده بود که سال بعد هم تریاک بکارد: 

»ما انتخابی نداریم. به کجا باید برویم؟«34

. چابک، مصاحبه شامره 7.  34
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پایین آمدن چشمگیر قیمت ها در زمان برداشت محصول در 2018 در کنار محصول کم در بکوا، اوضاع را بدتر از قبل کرده است. در زمان 

انجام کار میدانی، قیمت های تریاک به اندازه 25000 - 30000 روپیه پاکستانی در یک من )برابر با 45 – 54 دالر در هر کیلوگرام( بود، اما 

در اواخر کار یعنی اوایل ماه می، به 45000 - 47000 در هر من رسید )معادل 81 - 84 دالر در هر کیلوگرام(. در طی دوره مشابه در 2017، 

قیمت ها بین 66000 - 74000 هزار در هر من )119 - 133 دالر آمریکایی در هر کیلوگرام( بوده است. 

دلیل این سقوط قیمت ها روشن نیست. قسمتی از آن ممکن است به سقوط موقتی در قیمت ها وابسته باشد که با عرضه بیشرت از تقاضای 

کوکنار و همینطور فروش فوری توسط درو کنندگان باشد که به این شکل معاش شان پرداخته می شود. با این حال، بسیاری از دهقانان حمالت 

هوایی در فراه و نیمروز را که در نوامرب 2017 اعالم شد و »فابریکه های« هروئین و فراه و نیمروز را که پیش از زمان حاصل برداری در اپریل 

2018 هدف قرار داد، مقرص اصلی کاهش قیمت می دانند.35 مصاحبه شوندگان در بکوا معتقد بودند که حمله بر این البراتوارها به طور کوتاه 

مدت باعث پایین آمدن ناگهانی در قیمت تریاک شد، با این حال دهقانان تاثیر حمالت هوایی را بر البراتوارها و بر قابلیت پروسس  مواد بسیار 

ناچیز می شامرند.

و  دانسته  تریاک  تومان می گویند، علت موثری در کاهش قیمت  آن  به  به شکل محلی  را که  ایران  ریال  بهای  دهقانان همچنان کاهش 

معتقدند که این امر باعث کاهش تقاضای تریاک شده است. مطلعان نیز به کاهش ارزش تومان و خطر وقوع مجدد آن اشاره کرده اند. آنان 

بیان می دارند که این وضعیت باعث شده تاجران بین مرزی افغانستان - ایران در خرید محصول تریاک با هدف فروش آن به تاجران ایرانی و 

دریافت ارزی که به رسعت ارزش خود را از دست می داد، محتاطانه عمل کنند. در بکوا صحبتی از این که چطور باالبردن سطح کشت کوکنار 

احتامال به پایین رفنت قیمت تریاک منجر شده است، نبود. به این دلیل که کشت محلی کاهش پیدا کرده و دهقانان از میزان کشت در سایر 

مناطق، مانند والیت همجوار هلمند، اطالعی نداشتند. 

در بکوا به دلیل پیش بینی محصول ناچیز گندم، نگرانی ها از کم شدن محصول تریاک و سقوط قیمتها با هم ترکیب شده است. در زمان 

انجام کارهای میدانی و پیش از رشوع برداشت محصول، به دلیل باران ناکافی محصول کم بود. دهقانان می گفتند که محصول امسال طوری 

است که آنها مانند سالهای قبل برای برداشت آن ماشین کرایه نکرده و با دست درو خواهند کرد. اکرث دهقانان نصف محصول سال 2017 را 

پیش بینی می کردند. 

در نبود محصول پربار تریاک و سقوط قیمت آن، دهقانان مجبور بودند از پس انداز شان اگر داشته باشند، استفاده کنند. با این حال، بعد از 

چند سال تکرار این وضعیت، ذخیره های بسیاری از مصاحبه شوندگان متام شده و حاال با فشارهای اقتصادی شدیدی مواجه اند. برخی از آنها 

سال گذشته پول قرض گرفته بودند تا بتوانند چاههای عمیق دیزلی خود را به آفتابی تبدیل کنند. دیگران قرضه هایی گرفته بودند تا واترپمپ 

یا جرناتور خود را به جای استفاده از دیزل با هزینه های عادی تر تعویض منایند. این دهقانان شکایت داشتند که وسیله ای برای بازپرداخت 

قرضهای خود ندارند. سایر مصارف گران قیمت خانواده ها هم به تعویق افتاده است. مثال طویانه ها پرداخت نشده36 و مراسم عروسی به عقب 

افتاده است.  

به دنبال رکود اقتصادی بسیاری از دهقانان مرصف روزانه خود را کاهش داده اند. نخستین چیزی که از آن کاسته شد کمیت و کیفیت غذا 

است؛ آنها مرصف گوشت و میوه را کم کرده و به چای، نان، کچالو، ماست و سوپ سنتی روی آورده اند. دهقانان همچنان مصارف مراقبتهای 

صحی خود را نیز کاهش داده اند. بسیاری از آنها از اینکه منی توانند هزینه  سفر اعضای خانواده خود را برای مراجعه به داکرت متقبل شوند37، 

شکایت داشتند و در بهرتین حالت به »تابلت ها«ی موجود در بازار محلی اکتفا می کنند.38بقیه به دنبال قرضه گرفنت از اعضای دورتر فامیل 

خود و یا اهالی قریه به شمول زمین داران بودند.39 برخی دیگر اشاره کرده اند که وضعیت اقتصادی شان بدتر از این اوضاع است؛ »اگر کسی 
مریض شود، منتظر خداوند می مانیم. می بینیم که شفا می یابد یا می میرد، به خاطر اینکه پول تداوی اش را نداریم.«40

. . راد نیکل، »نیروهای افغانی و آمریکایی عملیات هوایی علیه البراتوارهای مواد مخدر طالبان را افزایش می دهند«، آدرس:    35

.https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-drugs/u-s-afghan-forces-expand-air-strikes-on-taliban-drug-labs-idUSKBN1HF0HQ  

36  . پاسخ دهنده ای، 1.7 میلیون روپیه پاکستانی )معادل 13752 دالر آمریکایی( برای عروسی دخرتش بدهکار بود )دشتک، مصاحبه شامره 4(.

37  . »خانم ام مریض است ولی پولی برای بردنش به داکرت ندارم« )ساحه داکه، مصاحبه شامره 13(؛ »اگر کسی مریض شود، فقط در بسرتش می خوابد. ما پول برای داکرت نداریم« )تخت، مصاحبه 

شامره 12(.

38  . »اگر کسی مریض شود، حتی پول یک بوتل رشبت هم نداریم« )کامالن، مصاحبه شامره 6(.

39  . »یک بار خانم ام مریض بود و من از زمین دار قرضه گرفتم و او را به کلینیک خصوصی برای تداوی بردم« )تخت، مصاحبه شامره 15(.

40  . کامالن، مصاحبه شامره 3.
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عده کمی در بکوا که شکایتی از رشایط سخت اقتصادی نداشتند، یا مواشی برای فروش داشتند و یا اینکه درامدی غیر از فارم های شان داشتند 

که می توانستند به آن تکیه کنند. به گونه مثال، تعدادی از خانواده ها دکانی در محل داشتند41 یا پرسان شان در ایران در صنعت ساخت و ساز 

مشغول به کار بوده و ماهانه بیش از 160 دالر آمریکایی درامد داشتند. یک عضو خانواده پاسخ دهنده ای که در ایران دکان داشت هر ماه برابر 

با 320 دالر آمریکایی درامد کسب می کرد. این وضعیت را متفاوت ساخته و اجازه می دهد اعضای خانواده اش در بکوا گوشت و میوه بخورند 

و بتوانند مریض های خود را به کابل و قندهار برای تداوی بفرستند.42 حتی دهقانی در بکوا از پدرش صحبت کرد که زمین اش را می فروشد، 
کاری که دهقانان افغان معموال از انجام آن خودداری می کنند مگر اینکه از اوضاع بسیار ناامید شده باشند.43

از طالبان و نه از حکومت کمکی دریافت  آنها نه  باقی مانده است.  آینده  برای بسیاری از مصاحبه شوندگان فقط امید به بهبود اوضاع در 

منی کنند. در عوض رسنوشت آنها به افزایش قیمت تریاک و محصوالت آن گره خورده است. با این حال نگرانی  در مورد تاثیر پایین رفنت آبهای 

زیرزمینی بر محصوالت زراعتی و به همین نحو زندگی و اعاشه جمعیت روستایی پابرجاست. دهقانی در کانجاکا این نگرانی ها را اینطور خالصه 
کرد »کمبود آب و محصول کم، زندگی ما را در آینده نابود خواهد ساخت.«44

قیمت های پایین با وجود بازیابی محصوالت 1 21

زندگی دهقانان ساکن در بیابان های شامل نهر بغرا در سال 2018 نسبت به دهقانان بکوا، ثبات بیشرتی دارد، همیشه اینطور نبوده است. در 

هلمند، بهبود محصوالت در سال 2016 بعد از چهار سال مداوم کمبود محصول اتفاق افتاد، محصوالت حتی به دو کیلوگرام در جریب )ده 

کیلوگرام در هکتار( رسیده بود. در سال 2016 وقتی محصول به دو من در جریب )45 کیلوگرام در هکتار( رسید، کشت کوکنار در 2017 دوباره 

در مناطق بیابانی سابق رونق گرفت.

با بهبود محصوالت، افزایشی در میزان کشت در شامل بغرا رخ داد. در واقع، تحلیل محصوالت حاکی از آن است که در هر کدام از سایت 

های تحقیقی در نواحی بیابانی سابق، میزان کوکنار در میان سالهای 2017 و 2018 افزایش داشته است )تصویر 12، 13 و 14 را ببینید(. این 

یافته توسط کار میدانی به اثبات رسیده است. در سال 2018 محصوالت در شامل بغرا نیز افزایش یافت، برخی از دهقانان اظهار داشتند که 

در هر جریب، 3.5 من تریاک تازه )برابر با 78.75 کیلوگرام در هکتار( به دست آورد ه اند. 

با باالرفنت سطح کشت  و بهبود محصوالت، سقوط قیمت تریاک در جنوب غرب افغانستان برای دهقانان در مناطق بیابانی سابق در شامل نهر 

بغرا کمرت حس می شد. به عالوه، تریاک این مناطق در مقایسه با تولیدات در نواحی زیر آبیاری کانال به قیمت مناسب تری فروخته می شد. 

در آنجا تاجران عمدتا از آب زیاد درون تریاک شکایت دارند. در نتیجه در حالیکه بعد از برداشت محصول در اوایل می 2018، قیمت ها به 

رسعت در حد 22500 روپیه در ازای هر من )40 دالر در هر کیلوگرام( پایین آمده بود، این مقدار به اندازه قیمت ها در نواحی کانالی که هر من 

به 16000 روپیه )29 دالر در ازای هر کیلوگرام( رسیده بود، سقوط نکرد. از این گذشته، در مناطق بیابانی سابق در اوایل ماه جون قیمت ها 

به 50000 - 60000 روپیه در هر من )100 - 121 دالر در هر کیلوگرام( رسید و سپس در اوایل ماه اگست 2018 در حدود 25000 تا 40000 

روپیه در هر من )حدود 50 تا 80 دالر در هر کیلوگرام( ثابت ماند. 

در نواحی شامل نهر بغرا تنها دهقانان سهم گیر و مستاجر متحمل فشار اقتصادی شدند. شکایت ها از »عملیات نظامی« و حمالت هوایی 

بر البراتوارها گسرتده بود اما در مورد حمالت هوایی بیشرت شکایت ها ناشی از تاثیری بود که تصور می شد بر قیمت تریاک داشته است. در 

کل آنهایی که زمین داشتند زندگی شان مانند قبل ادامه داشت؛ می توانستند هفته ای یک یا دو بار گوشت و میوه مرصف کنند؛ برای تسهیالت 

صحی به لشکرگاه بروند یا در موارد جدی تر به قندهار و کابل سفر کنند. 

41  . »از کاروبار پرسم خوش هستم. وقتی از میله می آید با خود گوشت و میوه می آورد. کارش منفعت زیادی دارد و این زندگی مان را بهبود می بخشد« )ساحه داکه، مصاحبه شامره 1(.

. »زندگی مان به خاطر پولی که از ایران می اید خوب پیش می رود« )چابک، شامره 15(.  42

43  . کامالن، شامره 11.

. کامالن، مصاحبه شامره 11.  44
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این بدین معنی نیست که زندگی در نواحی بیابانی سابق شامل نهر بغرا خوب پیش می رود. در واقع، زنان مصاحبه شونده در این تحقیق، 

ناامیدانه از زندگی در این نواحی می دهند؛ زندگی ای که در آن انتخاب ها و فرصت های زیادی وجود ندارد. زنی اینطور میگفت:  تصویری 

»وقتی به یک بیابان می روید نه خانه مناسبی می بینید، نه درختی. آنجا فقط بیابان سوزان است. اما ما مجبوریم.«45 سایر زنان از محیط 
خصامنه بیابان و دشواری هایی که تحمیل می کند می گویند: »در بیابان به جز باد و خاک چیزی منی توان دید.«46

به نظر می رسد مردان در نهر بغرا نگاه کارکردگرایانه تری به زندگی دارند و تصور می کنند بعد از چند سال زندگی در نواحی ای که پیشرت بیابانی 

بودند، بسیاری از مشکالتشان حل شده است. بسیاری از مردان در اینجا زمانی که زمین  پاکسازی شد؛ چاه زده شد و به آب رسید؛ خانه ای 

ساخته شد و درختانی برای محافظت از نور خورشید در بیابان رشد کردند؛ تصور می کنند زندگی دیگر »خوب« پیش می رود.

اما آنان به اندازه زنان به لحاظ اجتامعی و فرهنگی در انقیاد نیستند. مردان می توانند سفر کنند؛ به بازار یا دکانهای محلی بروند، همسایگان 

و دوستان شان را ببینند؛ و به نواحی آبیاری شده توسط کانال و یا شهرهایی چون لشکرگاه و گرشک بروند. برای زنان اما زندگی در این نواحی 

که قبال بیابانی بوده اند، محدودتر است. زمانی که رضورتهای اولیه ای چون داشنت خانه و زمین زراعتی مناسب حل شد، مشکل حرکت کردن 

و فشار کارها پابرجاست. 

زندگی در اجتامع های هسته ای و دور از خانواده های گسرتده، در میان جمعیتی که باید در سطح کشور پایین ترین سطح سواد را داشته باشند 

و نگرش هایی بسیار محافظه کارانه باعث می شوند که زنان در جابه جایی و حرکت بسیار محدود باشند. رفنت به میله محلی یا بازار برای زنان 

بی سابقه بوده و دیدن همسایگانی که خویشاوند نیستند و حتی شاید از قبایل دیگری باشند، بعید به نظر می رسد. سفر به نواحی آبیاری شده 

توسط کانال برای مالقات با خویشاوندان نزدیک به ندرت اتفاق می افتد. برخی از زنان از اینکه به دلیل روابط محدود، موانع سفر و نبود وقت 

کافی منی توانند در مراسم مرگ اعضای نزدیک خانواده47، به شمول پدران شان48 رشکت کنند شکایت دارند. 

بعضی زنان به موانع در حرکت و جابه جایی خود هامنند »بودن در زندان« اشاره می کنند.49 بقیه از انزوا و حس تنهایی50 گفته اند و بیان داشته اند 

که »زندگی شان فردی است و نه اجتامعی«.51 زنانی بودند که با ارجاع به افرسدگی خود52 و دیگران53 از »غم و اندوه فراوان«54 صحبت 

کرده اند. حتی گزارشهایی از موارد خودکشی وجود داشته است.55 نبود کلینیک ها و شفاخانه ها در شامل نهر بغرا بدین معناست که برای درمان 

هر مشکل صحی بدون سفر به گرشک یا لشکرگاه و با وجود چالشهای سفر، شانس کمی وجود دارد. زنی آمدنش به بیابان را اینطور توصیف 

می کند: »زمانی که به بیابان رسیدیم، تحت فشار زیادی بودم. زندگی هرگز در اینجا آسان نیست. اگر مریض شوی در خانه می مانی، کاری 
منی شود کرد.«56 زن دیگری بیان می دارد: »وضعیت زندگی خوب نیست. به هیچ چیز دسرتسی نداریم. منی توانیم به داکرت مراجعه کنیم.«57

به عالوه زناِن بسیاری از میزان کاری که در این مناطق به عهده  شان است، به خصوص کار روی زمین شکایت داشتند.  میزان کاری در 

اینجا نسبت به کار در نواحی کانالی بسیار بیشرت است. بخش زیادی از این کارها مربوط به مراقبت از مواشی، جمع آوری چوب برای سوخت و 

همینطور مواظبت از کوکنار و آماده کردن غذا برای کارگران در زمان برداشت محصول کوکنار است. برخی زنان زمانی که در  هلمند در نواحی 

کانالی بودند، روی زمین کار منی کردند و انجام این کار برایشان تکان دهنده است: »]در دشت[ ما روی زمین کار می کنیم، در وطن بودیم 
اینطور نبود.«58

45  . مصاحبه شونده خانم، شامره 2.

46  . مصاحبه شونده خانم، شامره 2.

47  . مصاحبه شونده خانم، شامره 34.

48  . مصاحبه شونده خانم، شامره 1.

49  . مصاحبه شونده خانم، شامره 1.

50  . »آنجا خیلی تنها بودیم.« مصاحبه شونده خانم، شامره 4. 

51  . مصاحبه شونده خانم، شامره 3.

52  . مصاحبه شونده خانم، شامره 10

53  . »افرسدگی بین مردم بسیار شایع است« مصاحبه شونده خانم، شامره 6؛ »من زنانی را در صحرا می شناسم که افرسده هستند« مصاحبه شونده خانم شامره 26.

54  . مصاحبه شونده خانم، شامره 48

55  . گزارشی از یک مورد خودکشی در نواحی بیابانی سابق در نادعلی وجود داشت. گفته شده که زنی برای خامته دادن به زندگی اش تریاک خورده بود. 

56  . مصاحبه شونده خانم، شامره 13.

57  . مصاحبه شونده خانم، شامره 27.

58  . مصاحبه شونده خانم، شامره 1.
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زنانی از خانواده های زمین دار در مناطقی که قبال بیابانی بوده اند بیان کرده اند که کارکردن روی زمین خسته کننده است اما مزایای اقتصادی 

کشت در این بیابان ها را تایید می کنند. زنی در این مورد می گوید: »از وقتی به صحرا رفته ایم زندگی مان بهرت شده، اما به این خاطر که 

مجبورم بیشرت و سخت تر کار کنم، خوب نیست.«59 بسیاری از زنان با بیان دشواری های زندگی در این مناطق،60 به »زندگی خوب« و »غذای 

بهرت« اشاره می کنند و می گویند که چاره ای جز این ندارند: »اگر انتخابی برای زندگی در جای دیگری داشتیم، به بیابان منی رفتیم. انتخاب 

دیگری نداریم، این زندگی را پذیرفته ایم؛ این وضعیت بهرت از زمانی است که هیچ زمینی نداشتیم.«61  تنها موارد نادری از زنان گفته اند 

از زمان حضورشان در زمین های بیابانی دارایی قابل توجهی کسب کرده اند. به طور مثال، زنی از موسی قلعه به این امر اشاره داشت که 
خانواده اش 27 جریب زمین به دست آورده، »زندگی ما بهبود یافته و ما در حال حارض زمین خود را به کرایه داده ایم.«62

وضعیت زراعت برای کسانی که زمین ندارند در مناطق بیابانی سابق و نواحی کانالی تفاوت کمی دارد. مادری از یک خانواده که قبال در 

خوشحال کلی در ناد علی می زیستند و در حال حارض 9 جریب زمین را در بیابان اجاره کرده اند، می گوید: »ما بسیار فقیریم. امید داشتیم که 
در بیابان بتوانیم زندگی بهرتی پیدا کنیم، اما هیچ چیز تغییر نکرد. همیشه رس زمین مشغول به کاریم، هرجایی که باشیم همینطور است.«63

برای این زنان، گذشته از میزان ثروت و زمین شان، بازگشت به نواحی کانالی مثل رفنت به »میله« یا »رخصتی« است. می توانند برای دیدن 

خانواده و دوستان شان سفر کنند و برای خرید به لشکرگاه بروند؛ از گرمای شدید بیابان در ماههای تابستان بگریزند. حتی اکرث زنان زمانی 

که در حوالی لشکرگاه زمینی ندارند و در زمین اجاره ای کار می کنند، وقتی مردان شان دنبال کار اجاره ای در شهر هستند، خوشحالند که 

می توانند به نواحی کانالی بر گردند.64 زنی که اصالتا از  گرمسیر است ولی در نواحی بیابانی سابق برای هفت سال زندگی کرده، می گوید »حاال 

که ما به وطن برگشتیم، همه چیز قابل دسرتس است.«65 این زن از این رهایی موقتی خرسند است. او می داند که در فصل خزان به بیابان 
برمی گردند »به خاطر فقر همه مشکالت بیابان را قبول می کنیم.«66

59  . مصاحبه شونده خانم، شامره 12.

60  . مصاحبه شونده خانم، شامره 26.

61  . مصاحبه شونده خانم، شامره 49.

62  . مصاحبه شونده خانم، شامره 24.

63  . مصاحبه شونده خانم، شامره 23.

64  . »زمانی که برگشتیم، خوشحال بودیم. به کلینیک دسرتسی داریم و اطفال می توانند به مکتب بروند. اینجا می توان غذای بهرتی برای خانواده مهیا کرد.« مصاحبه شونده خانم، شامره 4.

65  . مصاحبه شونده خانم، شامره 6.

66  . مصاحبه شونده خانم، شامره 23.
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این تحقیق زندگی دشوار در مناطق بیابانی سابق در جنوب غرب افغانستان را رشح می دهد. گرچه رشایط به سختِی زمانی که افراد برای بار 

اول در این مناطق در دوره پس از طالبان در سال 2001 سکونت گزیدند نیست، اما اینجا هم برای زنان و هم برای مردان مکانی بی رحم با 

گرمایی طاقت  فرسا و کار بی اندازه است. اینجا جایی است که می توان فقط زندگی را تحمل کرد، نه اینکه از آن لذت برد و این وضعیت بیشرت 

برای زنانی که با تنهایی، افرسدگی و حتی خودکشی دست و پنجه نرم می کنند شدیدتر است. با این حال، با وجود رشایط ناامیدکننده و سخت، 

جمعیت در این مناطق در حال رشد است. تنها در سال 2018، 29000 هکتار زمین زراعتی بیشرت از نواحی بیابانی خشک مدعی و مالک پیدا 

کرده اند. پرسش پیش می آید که تداوم گسرته این مناطق بیابانی سابق، درباره مناطقی که این افراد از آنجا می آیند چه چیزی را نشان می دهد. 

مشخص است که ساکنان فعلی این مناطق بیابانی دلبستگی کمی به حکومت افغانستان و حامیان خارجی اش دارند. آنها اغلب از حکومتی 

حرف می زنند که فاسد و یغامگر است و فقط به »منفعت جیب خود« می اندیشد. ارجاعهای مکرری به ضعف و ناتوانی حکومت و یا عدم اراده 

آن برای ایجاد تغییر در زندگی دهقانان و به خصوص فقرای روستایی وجود دارد. خشونت که بسیاری را از ناد علی و مارجه راند و به شامل بغرا 

در 2007 و 2008 کشاند، خانواده های بیشرتی را مجبور به حرکت به سمت این نواحی بیابانی در دو سال اخیر کرده است. 

فرصت های اقتصادی در شهرهای بزرگ و روستاهای سیراب جنوب غرب افغانستان محدودتر شده است. زمانی که شغل های عمرانی در 

لشکرگاه فراوانرت بود و وضعیت امنیتی بهرت بود، شغل های بیشرتی همراه با این »موج« وجود داشت. کمک های توسعه ای به دلیل ناامنی 

کاهش یافته و یافنت زمین در ناحیه نهر هلمند به خاطر جمعیت روزافزون و قیمت های باال دشوار شده است. به عالوه، کشت کوکنار هم 

سخت تر شده است. دسرتسی حکومت به این مناطق محدود شده است؛ با این حال، دهقانان در نواحی کانالی در مرکز هلمند از خطر زا 

بودن کشت کوکنار آگاه اند. فشارها برای ترک کشت کوکنار زیاد است و خطر نابودی محصول توسط عملیات نظامی و احتامل غارت محصول 

توسط نیروهای دولتی هم وجود دارد. در هر دو حالت، محصول کوکنار – و در نتیجه رفاه اقتصادی بسیاری از دهقانان – در بخش های قابل 

دسرتس جنوب غرب همچنان در معرض خطر قرار دارد. 

در این رشایط، جمعیت روستایی جنوب غرب، به خصوص کسانی که بی زمین اند، انتخاب های محدودی دارند. حداقل در مناطق بیابانی 

سابق، زمین قابل دسرتس و کم هزینه است. دهقانان نیز تصور می کنند که آنجا خشونت و فساد کمرتی از سوی مقامات دولتی وجود دارد و 

در حالی که طالبان خدمات محدودی – تامین امنیت - برای شان ارایه می کند، اوضاع نظم و پیش بینی  پذیری بیشرتی دارد که منی توان در 

جای دیگر یافت. نبود کمک های توسعه ای و اشتغال در مناطق بیابانی سابق را می توان با کشت کوکنار جربان کرد. به رشط اینکه محصوالت 

و قیمتها اجازه بدهند می توان سطحی از درامد ایجاد کرد که متناسب با هزینه های خانواده و حتی رسمایه گذاری های بیشرت روی زمین باشد. 

جابه جایی به سمت این مناطق صحرایی به واسطه امنیت، حامیت و رضورتهای اقتصادی ادامه می یابد وگرنه مسیر حرکت به آنجا مسیری 

پر از فرصت و ثروت نیست. 

در حالی که زندگی در مناطق بیابانی سابق در طی »سالهای دشوار« پرخطر بوده، »سالهای خوب« به دهقانان و خانواده های شان اجازه 

بیایند. این تحقیق تاثیر  می دهد وضعیت شان را بهبود بخشند. نگرانی جدی زمانی است که »سالهای خوب« در این مناطق کمرت پیش 

سالهای متوالی را در زندگی دهقانان در بکوا نشان می دهد. همینطور نشان می دهد که سقوط قیمت تریاک در 2018 و میزانی از ناامیدی میان 

دهقانان در بکوا به میان آمده که در دوره های قبل کار میدانی مشاهده نشده بود. با در نظر گرفنت پایین رفنت سطح آبهای زیرزمینی –پدیده ای 

که با تکنولوژی های جدید باال گرفته است- زمانی پیش خواهد آمد که این مناطق خشک خواهند شد. از این رو باید دید که این افراد کجا 

خواهند رفت، چه خواهند کرد و مهاجرت اجباری شان چه تاثیراتی خواهد داشت. 
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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 799608548  )93+( 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؟   •



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

جنوری 2019
پارملان افغانستان: وظایف و 

صالحیت های مندرج قانون اساسی 
و عملکرد آن بعد از سال 2001

داکرت شمشاد 
پرسلی، زملی مالیار

تحلیلیقانون اساسی√√ مقاله 

جنوری 2019
پارملان افغانستان: وظایف و 

صالحیت های مندرج قانون اساسی 
و عملکرد آن بعد از سال 2001

داکرت شمشاد 
پرسلی، زملی مالیار

نامهقانون اساسی√√ پالیسی 

جنوری 2019
نقش دولت در مدیریت کوچ نشینی 

و نزاع بین کوچی ها - ده نشینان
تحلیلی√√داکرت انتونیو جیستوزی مدیریت منابع طبیعیمقاله 

دسامرب 2018
سازمان و تشکیالت ادارۀ عامه در 

پرتو قانون اساسی 2004 افغانستان
میرویس ایوبی، داکرت 

هارون رحیمی
تحلیلی√ قانون اساسیمقاله 

دسامرب 2018
سازمان و تشکیالت ادارۀ عامه در 

پرتو قانون اساسی 2004 افغانستان
میرویس ایوبی و 

داکرت هارون رحیمی
نامه√√ قانون اساسیپالیسی 

سپتامرب 2018
اهداف توسعه پایدار مربوط به 

صحت و نقش مراکز تحقیق پالیسی: 
ایجاد تحرک در جنوب آسیا

سید احمد میثم 
نجفی زاده

گزارشحامیت اجتامعی

سپتامرب 2018
خشونت مبتنی بر جنسیت در میان 

کودکان بی جا شده داخلی در کابل: 
اقداماتی که باید انجام شود

نامهحامیت اجتامعیلیه ویلفریدا و چونا چاوز پالیسی 

آگست 2018
سیاست ها در ماورای شواهد: مورد 
سوال قرار دادن ارتباط میان ارائه 

خدمات و مرشوعیت دولت در افغانستان

اشلی جسکن و 
اورځال نعمت

تحلیلیحامیت اجتامعی√ مقاله 

جوالی 2018
افراطگرا و فعال: افراطگرایی در بین 

محصالن پوهنتون در کابل  هرات
نامهحامیت اجتامعیویدا مهران پالیسی 

می 2018
ارزیابی تأثیر EUPOL در 

اصالحات پلیس افغانستان
تحلیلیحامیت اجتامعیقیوم رسوش مقاله 

می 2018
آب هرچه عمیق تر، آرام تر: 

کوکنار نا مرشوع و تحول دشت 
های جنوب غرب افغانستان

منسفیلد تحلیلیمدیریت منابع طبیعی√√دیوید  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
مطالعه بازمنایی: میکانیزمهای 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 1396
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 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

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
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