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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

دغه خپرونه کیدای شي یواځې د غیری سواګریزو موخو لپاره نقل ،خبر او یا بیا ځلې چاپ شي په دی شرط چې لیکوال او منبع یې خبره شی.
په یاده خپرونه کې ځای شوی نظرونه لیکوال پوری اړه لرې او په حتمی ډول د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداری او اروپایې ټولنې نظرونه نه
منعکوسوی.
که چیری دغه خپرونه بیاچاپ ،ذخیره او یا بریښنایې بڼه یې لیږدول کیږی باید یو لینک یې د  AREUکورپاڼې ( )"www.areu.org.afته
واستول شي .او یا هم د بریښنالیک او یا هم ټلیفون شمیری له لیاری اړیکه ونیسئ .۰۰۹۳۲۰۲۲۱۲۴۱۴
أ

د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ( )AREUپه اړه
د افغانستان د څېرنې او ارزونې اداره په کابل کې د څیړنو یو خپلواک بنسټ دی چې په ۲۰۰۲م کال په
افغانستان کې د نړیوالي ټولني له خوا جوړ شو .د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداری موخه د
شواهدو پر بنسټ د لوړ کیفیت او په پالیسۍ پورې اړوند څیړنو برابرول او په فعاله توګه د دغو
څیړنو د پایلو خپرول او همدارنګه د شواهدو پر بنسټ د څیړنو او مطالعې د فرهنگخپرول دي .د
پنسیلوانیا پوهنتون د راپور پر بنسټ ،د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره په افغانستان کې د یو
څیړنیز بنسټ په توګه د لوړ مقام لرونکی ده او په منځنۍ آسیا کې د څیړنیزو بنسټونو په منځ کې په
شپږم مقام کې ځای لري .د افغانستان د څېرنې او ارزونې اداره د خپلې موخې د السته راوړلو لپاره د
پالیسۍ جوړونکو ،مدني ټولنو ،څېړونکو او زده کونکو سره کار کوي چې دوی د افغانستان د
څېرنې او ارزونې اداری له څېړنو او کتابتون څخه ګټه پورته او د څیړنې په برخه کې خپله وړتیا لوړه
کړي او د نظریاتو د څرګندولو ،د شننو ،او بحثونو لپاره الره هواره کړي .د افغانستان د څېرنې او
ارزونې اداره د مشرانو د بورډ لخوا چې د مرستندویه ادارو ،سفارتخانو ،ملګرو ملتونو ،ځینې
نوروسازمانونو ،مدنې ټولنو او د خپلواکو کارپوهانو استازي پکې شامل دي ،اداره کېږي.
د افغانستان د څېرنې او ارزونې اداره د بریتانیا د پراسپیکت مجلی ( )Prospect Magazineد
 2018کال د نړیوال څېرونکی بڼسټ جایزه ګټلې دهږ

مالی مرسته کوونکې :
د دې ادارې مالی مرسته کوونکې د سویدن نړیواله پراختیایي اداره ( )SIDAاو الندې نور نړیوال
بنسټونه دي:
د افغانستان د څېرنې او ارزونې ټاکلې پروژی په کال  2018کې د الندې نړیوالو سازمانو له خوا
تمویل شوې دي
The 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).

همدا راز دا اداره د الندې نړیوالو بنسټونو غړیتوب هم لري:
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). For more information visit www.
areu.org.af

ب

مننه
ددې راپور چمتو کیدل به د تلپاتې څیړنې او پراختیا سازمان د همکارانو د سخت کار پرته
ناشونې وای ،څوک چي د مخ پر زیاتېدونکو ستونزمنو حاالتو سره سره خپلو ساحوی کارونو ته
دوام ورکوي .په کابل کي د ټیم او ساحه کي د همکارانو ژمنتیا د ستاینې وړ دي.
په آلسس لمیټډ ( )Alcis Ltdکې د ټیم ،په ځانګړې توګه د ریچارد بريټن (Richard
 ،)Brittanمټ انجل ( )Matt Angellاو ماډلین آلسټون ( ،)Madeline Alstonلخوا
وړاندي شوی جغرافیایی مالتړ تر دې زیات نشی ارزښتمن کیدلی .ددوی لخوا وړاندی شوو نقشو
او جغرافیایی توکو نه یواځی د څیړنې انځوریز تصویر وړاندي کوی ،بلکه د مناسبو څیړنیزو
ساحو د پیژندلو (په نښه کولو) او په ساحه کي د راټول شوو معلوماتو د پایلو د الزیاتو څېړلو د
تشخیصیه کار اساسی برخه جوړوي .پداسې حال کي چي د لیری څخه اندازه نیونه او د ساحوی
کار له الری ټول شوی معلومات دواړه د افغانستان په کلیوالو سیمو کي د روانو پرمختګونو
په اړه ارزښتناک معلومات وړاندي کوی ،لیکن د څیړنې په ټوله موده کي د دواړو کړنالرو یو
ځای کول پدې اړه چي ولی ځانګړی پیښې رامنځته کيږی تر دې هم زیات معلومات وړاندي کړي.
پر دې سربیره زه د درنو همکارانو د هغې ډلې څخه منندوی یم چي ددې راپور د مخکنیو مسودو
په اړه یې خپل نظریات او تبصرې وړاندي کړي .دوی (د الفبا په ترتیب سره) سلطان محمود
احمدی ،ریچارد بريټن ( ،)Richard Brittanغالم رسول او دوه بې نومه بیاکتونکی دي .ددې
کار لپاره زه ددوی د وخت او نظریاتو څخه ډیر زیات قدردانی کوم؛ ددوی د ارزښتمنو نظریاتو
پرته به دا راپور په اوسنۍ بڼه نه وای وړاندی شوی .همدارنګه زه د افغانستان د څېړنې او ارزونې
اداری د خپرندویه ټیم څخه ددوی د حوصلې او تألیفی مهارتونو له امله ،او دا چي ددغه راپور
لوستل یی د هغه مهال په پرتله کله چي دوی د لومړی ځل لپاره دا راپور ترالسه کړ آسانه کړي ،مننه
کوم .اړتیا نشته چي ووایم د راپور په آخیری مسوده کي هر ډول اشتباه په لیکونکی پوري اړه لری.
په پای کي د اروپایی ټولنې څخه د افغانستان د کلیوالی معیشت پر تګالریزه د کوکنارو پر
ونډې د پرلپسې اوږد څیړنیز کار پخاطر د دوی د مالتړ څخه مننه وکړم .ددې کار لپاره ددوی د
مالی او اخالقی مالتړ پرته د هغو بیالبیلو عواملو په اړه چي د افغانستان په کلیوالی سیمو کي
ټولنیز – اقتصادی ،سیاسی او چاپیریالی حقایقو ته صورت بخښی او همدارنګه د کوکنارو د
کرکیلې پر کچې ددغو عواملو د اغېزې په اړه به زمونږ پوهاوی تر ډیره محدود وای .هغه مهال
به مونږ ته یواځی ساده کمی معلومات او معیارونه پاتی وای چي په افغانستان او نورو مبدأ
هیوادونو کښی تر ډيره د مخدره توکو د پالیسۍ په اړه بحث ته صورت بخښی.
ج

سریزه
د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره ویاړي چې خپلو لوستونکو ته دا راپور وړاندی کوی ،کوم چي زمونږ د
څیړونکو او همکارانو د سخت کار او زیار څخه ډکو هڅو پایله ده .مونږ د یوې داسې موضوع د مطالعې په اړه ددوی
د ژمنتیا څخه منندوی یو چي د پام وړ په توګه د افغان وګړو ژوند اغېزمن کوی .همدارنګه مونږ د اروپایي ټولنې
څخه د طبیعي زیرمو د مدیریت ( )NRMپه اړه زمونږ د څېړنې څخه د دومداره مالتړ له امله ددوی څخه مننه کوو.
د سوېیل لوېدیځ افغانستان دښتو یو ګړندی بدلون تجربه کړي او هغه ځمکه چي یو مهال وچه وه؛ اوس صفا ،خړوبه
او په کښتونو کرل شوې ده .دا د نوی میشتېدونکو کسانو د بهیر د راماتېدو سبب ګرځیدلی ،چي په پایله کي
اوسمهال هلته  ۳.۶میلونه کسان هستوګن دی او د  ۲۰۰۲ز کال راهیسی  ۳۵۷٫۸۸۵هکتاره اضافی کرهنیزه ځمکه
کرل شوې ده .دغه مهاجرت په ابتدایی توګه په هلمند کي د بغرا ویالې شمال لور ته د پخوانی دښتې سیمې ته صورت
ً
نسبتا ټیټ نرخونه او همدارنګه د تریاکو د حاصالتو
موندلی .ټکنالوژی ته زیات السرسی او تر څنګ یی د ځمکو
ښه والی ،په پرلپسې توګه دې سیمې ته نوی میشتېدونکی کسان جلبوی .لیکن د پخوانی دښتې په سیمو کښی د
حاصالتو د زیاتوالی سره سره ،د وګړو ژوند او د حاصل ورکولو وړتیا پخپله د ګواښ سره مخامخ دی.
پدې وروستیو کي ټکنالوژی ته زیات السرسی چي د حشره وژونکو درملو او لمریزه برښنا په وسیله د ژورو څاګانو
د چلولو په بڼه دی ،د بزګرانو سره مرسته کړې تر څو د لږ حاصل او ټیټ تولید د زیانونو کچه تر یوه حده کمه کړی.
خو ددې سره سره تکنالوژی په لوړه بیه تمامیږی او په اوږده موده کي دوام نلری ځکه چي په کارونې سره یی د ځمکې
الندی اوبو سطحه کمیږی او داسی نښې نښانې هم لیدل شوی چي په لمریز تکنالوژی کي د نایټرېټ د شتون له امله
اوبه ککړې شوی دی .پر دې سربیره ،د لږو حاصالتو او تریاکو د ټیټې بیې له امله په پخوانی دښتی ځمکو ،په
ځانګړې توګه د بکوا په سیمه کي ،د خلکو ژوند د ډيرو ستونزو سره مخامخ دی.
ددې سیمې خلک لدې امله د حکومت پر وړاندی غوصه څرګندوی چي د چارواکو له لوری د بغرا ویاله سیمې
پرېښودلو ته اړ شوی دی .دوی نه یواځی پر امنیتی عملیاتو او هوایی بریدونو د بیځایه کیدو پړه اچوی ،بلکه
چارواکو ته ”ددوی د کور د لوټلو“ د فرصت زمینې برابرولو څخه هم یادونه کوی.
د ډاکټر منسفلډ څیړنیز راپور ،لوړ او وچ  :د کوکنارو کرکیله او د هغو کسانو راتلونکی چي د سوېیل لویدیځ افغانستان
د پخوانی دښتې په سیمو کي اوسیږی ،د ساحوی کار د جزئیاتو او انځورونو څخه په ګټه اخیستنې سره د لوېدیځ په
دښتی سیمو کښی د وګړو په ژوندانه کي بدلونونه په مستنده توګه ثبتوی .دا څېړنه د کرکیلې په اسلوب کي بدلونونه،
حکومتوالی ،پدې سیمو کي د هستوګن نارینه او ښځینه وګړو تجربې ،او همدارنګه د خلکو د نازک حالت او زیانمننې
څرک لګوی .ددې راپور یو ډیر ځانګړی اړخ دا دی چي یوه داسی موضوع ارزوی چي په اړه یی ډیر معلومات شتون نلری،
او هغه پدې سیمو کښی د اوسیدونکو ښځو ژوند دی چي ګوښه او څیړونکی ورته السرسی نلری.
دا څیړنیز راپور ،د ډاکټر منسفلډ د نورو راپورنو په څیر ،په افغانستان کي د کوکنارو د تولید د هر اړخیزو اغیزو په اړه زمونږ د
پوهاوی سره اساسی مرسته کوی .پدې راپور کي شریکې شوې موندنې کوالی شی مرستندویه کارکوونکی ،مدنې ټولنه ،او د
افغانستان حکومت ته ددې موضوع په اړه د زیات د اړتیا وړ معلومات وړاندی کړي او همدارنګه راتلونکو هڅو ته صورت وبخښي.
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د لیکوال په اړه
ډیویډ منسفلډ د لندن د اقتصاد په پوهنتون کې لوړپوړی ښوونکی دی .نوموړي په
افغانستان کې د کلیوال معیشت او کوکنارو د کرنې په اړه د یو ویشت پرله پسې فصلونو
په اړه څیړنې ترسره کړي دي .ډیویډ منسفیلډ د لندن پوهنتون د ختیځ او افریقایی
مطالعاتو د ښوونځی څخه د پرمختیائی مطالعاتو په برخه کې دوکتورا )پي ایچ ډی( لری.
نوموړی ،پر شګو جوړ دولت :تریاک څنګه افغانستان کمزوری کوی ،د کتاب لیکونکی
دی .ډیویډ له  ۲۰۰۵ز کال راهیسی د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداری سره کار کوی
و

1.1سریزه
د سوېیل لوېدیځ افغانستان د دښتو بڼې بدلې شوی دی .هغه ځمکه چي یو مهال وچه او د تیږو نه ډکه وه ،د نوی مېشتېدونکو خلکو د بهیر په را
ماتېدو سره ،صفا ،خړوبه او په کښتونو کرل شوې ده .د پخوانی دښتې د سیمو آبادی په دومره چټکۍ سره مخ پر زیاتېدو دی ،چي د  ۲۰۰۲زکال په
پرتله ،تر  ۲۰۱۸ز کال پوری هلته د کرهنې لپاره  ۳۵۷،۸۸۵هکتاره اضافی ځمکې شتون درلود ،او همدارنګه تر  ۳.۶میلیونه پوری خلک هلته
اوسېدل 1 .او په داسی حال کي چي د هیواد شمال برخه د وچکالۍ سره مخ ده ،د سوییل لوېدیځ په پخوانی دښتو کي د  ۲۰۱۷زاو  ۲۰۱۸زکلونو تر منځ
 ۲۹،۰۰۰هکتاره اضافی ځمکه وکرل شوه .په حقیقت کي ،په  ۲۰۱۸زکال کي د هلمند د ویالې شمال لور ته په پخوانیو دښتو کي تر بل هر وخت زیاتې
ځمکې کرل شوی وې ،او داسې نښې نښانې هم تر سترګو کېدلې ،چي د ویالې پواسطه خړوبېدونکی سیمه کي د جګړې د لمبو څخه د تيښتې
پخاطر ،چي د دولت لخوا د نادعلی د ځینو برخو د بیا نیولو د هڅو وروسته زیاتې شوې ،بزګران به دې سیمې ته مهاجر شی .د بدلون کچه دومره
زیاته ده چي په هلمند کي د ویالې شمال لور ته پخوانی دښتې ځمکی ،د جنوب د هغو سیمو سره د توپیر وړ ندی ،چيری چي د درې لسیزو په موده
کي د  ۲۰۰کیلومترو څخه زیاتو خړبېدونکو ویالو باندی  ۷۵ملیونه ډالره لګول شوی او ډیره برخه یی د متحده ایاالتو لخوا چمتو شوې وه.
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ً
نسبتا ټیټه بیه ،او لږ تر لږه د بغرا ویالې په شمالی سیمه کي د تریاکو د حاصالتو ښه والي ،دغو
ټکنالوژی ته په زیاته پیمانه السرسی ،د ځمکو
پخوانی دښتی ځمکو ته د خلکو د راجلبولو الملونه ګرځیدلی .هغو بازارونو ،چي یو مهال د بغرا ویالې سره سم غزېدلی وو ،او شمال لور ته د
دښتې او جنوب لور ته د خړبیدونکو سیمو د خلکو اړتیاوې پوره کولې ،اوس خپل اهمیت له السه ورکړي دي .د ویاله شمال لور ته د پخوانی
دښتې په سیمه کي ښه دننه دایمی بازارونه جوړ شوی دی ،چي دا د مرکزی هلمند بدله شوې بڼه ،په دغو خالی ډاګونو کښی د مېشتو وګړو وده،
او هلته د هستوګنو خلکو د پلورلو مخ پر زیاتېدونکی توان څرګندوی.
اما ددې ټولو السته راوړنو سره سره ،د پخوانی دښتې د دغو ځمکو د حاصل ورکولو توان او په پایله کي هلته د اوسیدونکو وګړو ژوند بې ثباته او له
ګواښونو ډک دی .په وروستیو کلونو کښی ،د وښو وژونکو دواګانو او ژورو څاګانو د چلولو لپاره د لمریز ټکنالوژۍ په څیر د نورو ټکنالوژیو پراخه
کارونه د بزګرانو سره مرسته کړې تر څو د لږو حاصالتو او ټیټ تولید د لګښتونو پر ستونزو برالسی شی .خو په عین حال کي دغو پرمختګونو د کرهنې
دوام او په دې دښتی سیمو کښی د وګړو ژوندانه (معیشت) د ګواښ سره مخامخ کړي .د لمریزې برښنا د ټکنالوژۍ ودې سره د ځمکې الندې اوبو
سطحه ،کوم چي دغه سیمه ورباندی اتکاء لری ،په چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده او داسی نښې هم لیدل شوی چي په نايټرېټ ککړه (ملوثه) شوې ده.
دغه څېړنیز راپور په  ۲۰۱۸ز کال کي د انځورونو او ساحوی کار په جریان کي د ترالسه شوو جزئیاتو څخه په ګټې اخیستنې سره د هغو وګړو ژوند
او ژوندانه (معیشت) په مستنده توګه ثبتوی کوم چي د سوېیل لویدیځ د پخوانی دښتې په دغو چټکو پراخېدونکو سیمو کي اوسیږی .دا څېړنه
د کرکیلې په اسلوب کي بدلونونه ،حکومتوالی او د نارینه او ښځینه وګړو د تجربو څرک لګوی تر څو د پخوانی دښتې په سیمو کي د ځایی
خلکو نازک ژوند او همدارنګه د وګړو د زیانمننې انځور وړاندی کړي .دا راپور لدې امله مخکښ دی چي هڅه کوی د پخوانی دښتې په دغو
سیمو کښی د ښځو ژوند او ژوندانه (معیشت) په مستنده توګه ثبت کړي ،چيری چي د نامنۍ کچه لوړه ده ،ګوښه والی دود دي ،او د پخوانی
ً
ندرتا آورېدل کیږی.
دښتې په لرو پرتو سیمو کي د ساحوی کار د ترسره کولو ننګونې په دې معنی دی چي دا د وګړو داسې ډله ده چي یی غږ
دغه څېړنیز راپور پر شپږو برخو وېشل شوې ده .لومړۍ برخه هغه میتودولوژی(څیړندود) تشریح کوی کوم چي په داسی سخته او ناامنه سیمه
1

د معلوماتو د ترالسه شوی ټولګې پر بنسټ د سوییل لوېدیځ په پخوانی دښتی سیمو کی د وګړو ګڼوالی د بکوا په هر جریب کرهنیزه ځمکه کی د  ۱کس څخه نیولې بیا

په هلمند کی د ویالې شمال لور ته په هر جریب کی تر  ۲کسانو پوری توپیر لری .دا پدې معنی ده چي په  ۳۵۷،۸۸۵هکتاره اضافی کرل شوې ځمکه کی په ټولیزه توګه
د  ۱.۷۹میلیونو او  ۳.۵۹میلیونو وګړو تر منځ خلک هستوګن دی .که څه هم دا شمېر په  ۲۰۱۷کال کی د احصایې د مرکزی دفتر لخوا د هلمند د  ۹۴۰،۲۳۷اټکل شوی

نفوس څخه ممکن زیات معلوم شی ،خو په لوړ کیفیت د اخیستل شوو انځورونو څخه په ګټې اخیستنې سره د وګړو یوه ډیره پرمختللې نمونه اټکل کړی ،چي د رسمی
 ۵۱۵،۹۷۳اټکلی نفوس په پرتله ،د هلمند د وګړو شمېر تر  ۲،۱۱۱،۲۲۷او د فراه د وګړو شمېر تر  ۵۹۹،۶۹۶پوری رسیږی (.)51 ;2017 WorldPop-Flowminder

په لوړ کیفیت اخیستل شوی انځورونه همدارنګه ښیي چي تر  ۲۰۱۳ز کال پوری د بغرا شمال لور ته پداسې حال کی د کورنیو  ۲۶،۰۳۲بیل انګړونه موجود وو چي هلته د

کرکیلې لپاره  ۴۵،۶۶۰هکتاره کرهنیزه ځمکه شتون درلود ( .)2013 Alcisدا په منځنی توګه پر هر هکتار کرهنیزه ځمکه کی د  ۱.۷۵کورنۍ د انګړ سره برابر وو .دا چي
ً
معموال د  ۸څخه  ۱۲تنو پوری غړی لری ،دغه په هر هکتار ځمکه کی د  ۱۴او  ۲۱کسانو معادل دی یا په هر جریب کی د  ۲.۸او  ۴.۲کسانو
د بغرا شمال لور ته هره کورنۍ

ً
مجموعا په هلمند کی د کورنیو  ۲۶۳،۴۵۴انګړونه
سره برابر دی ،چي دغه شمېره تر اټکلونو لوړه ده .په  ۲۰۱۳کال کی د کورنیو د انګړونو دغه څیړنه دا هم ښیي چي

موجودې وې ،چي پدې ترتیب د بغرا شمال لور ته سیمه په والیت کی د ټولو کورنیو د شاوخوا ۱۰٪انګړونو استازیتوب کوی .د هغه مهال نه وروسته د بغرا شمال لور ته
د ځمکې په مقدار او کورنیو د شمېر په وده کی نور هم زیاتوالی راغلی دی.
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مونیکا ویټالک” ،د هلمند طالیی عصر( index.html/8529_newsspec/2014/http://www.bbc.co.uk/news/special “،دالسرسي نېټه  :د  ۲۰۱۸کال د نوامبر .)۱

کي د څیړنې د ترسره کولو لپاره کارول شوې .دوهمه برخه د دواړو پخوانیو دښتی سیمو ،یعنی په هلمند کي د ویالې شمال خوا ته سیمه او بکوا
چي شاوخوا  ۱۰۰کیلومتره شمال لوېدیځ لور ته موقعیت لری ،د آبادېدلو توپیری تاریخونه څیړی .درېیمه برخه د پخوانی دښتې په دغو سیمو کي
د حکومتوالۍ بدلېدونکی بڼې ته کتنه کوی .راپور په ډاګه کوی چي په بکوا او د بغرا شمال لور ته سیمو کي د اوسېدونکو خلکو لپاره حکومت
فقط یو تصادفی او عارضی بڼه لری؛ او همدارنګه د وګړو د ژوند په طرز کي پر ځینو مسایلو لکه امنیت ،عدالت ،پوهنه ،او حتی چاپیریالی
پالیسۍ باندی د وسلوالو مخالفینو لخوا د مخ پر زیاتېدونکی نفوذ شواهد وړاندی کوی .څلورمه برخه د  ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ز په ژمی کي د کرهنیز
تولید جزئیات وړاندی کوی او همدارنګه د دغو پخوانیو دښتی سیمو پر اقتصادی دوام باندی د تریاکو د تولید اړینه ونډه په ډاګه کوی .پنځمه
برخه د هغو کسانو تجربې په مستنده توګه بیانوی چي په دغو پخوانیو دښتی سیمو کي هستوګن دی ،او په ځانګړې توګه د هغو ښځو پر ژوند
تمرکز کوی کوم چي د موسم پر اساس د بغرا ویالې شمال لور ته مهاجرت (کډه) کوی .په پای کي پایلې وړاندی کیږی.
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2.2میتودولوژي(څیړندود)
دا راپور د څېړنې د وروستی پړاو هغه پایلې په مستنده توګه وړاندی کوی چي د افغانستان د سوېیل لوېدیځ په دوو پخوانیو دښتی سیمو کښی
د  ۲۰څیړنیزو ساحو څخه ترالسه شوی دی ( ۲بڼه وګورئ) 3 .د  ۲۰۱۸ز کال څېړنه ،د هلمند والیت د بغرا ویالې شمال لور ته په  ۸څېړنیزو ساحو کي
د بزګرانو سره د  ۱۱۱مفصلو مرکو 4 ،او همدارنګه د فراه والیت د بکوا په  ۱۲څېړنیزو ساحو کي د  ۱۸۰بزګرانو سره د مرکو څخه عبارت دی5 .په
همدې ډول  ۲۵اضافی مرکې د هغو کسانو سره ترسره شوې چي د پخواني دښتې په سیمو کي اوسیدونکو وګړو ته په لښکرګاه ښار ،ګرشک،
فراه او دآلرام کښی خدمات وړاندی کوی ،په دوی کي هغه کسان هم شامل دی چي د لمریزې برښنا هیندارو ،ډیزل ،حشره وژونکو درملو ،او د
ژورو څاګانو کیندنې د تجهیزاتو د ټیکې (اجارې) کاروبار کوی.
ددې تر څنګ نور  ۵۱مرکې د هغو ښځو سره ترسره شوې چي یا په موسمی (فصلی) توګه په دښته کي اوسیږی او یا هم د ټول کال په جریان کي هلته
اوسېدلی وې ،خو د هستوګنې لپاره د ویالې پواسطه خړبېدونکو سیمو ته بیرته ستنې شوی وې .د څېړنې دې برخې ته د اهمیت په سترګه کتل
کیږی ځکه د وګړو د یوې داسې ډلې د ژوندانه په اړه زیات ارزښتناک معلومات (انځور) وړاندی کوی چي ورته السرسی ګران دی .د پخوانی
دښتی ځمکو د مېشتولو (آبادولو) او د کرکیلې تولید وړ ګرځولو لپاره ددوی کاری ځواک ته اړتیا شته ،او کیدای شی پدې اړه هم چي آیا په
موسمی او که دایمی توګه پخوانی دښتی ځمکو ته مهاجرت او هلته پخوانی ژوندانه (معیشت) غوره کړي ،تر یو حده د تصمیم نیولو واک ولري.
د سپوږمکۍ پواسطه اخیستل شوو لوړ کیفیت لرونکو انځورونو د څېړنې د طرحې یوه اساسی برخه جوړوله .د کښت پواسطه پوښل شوو سیمو په
اړه جغرافیایی معلومات په نورو وختونو (نېټو) کښی د اخیستل شوو انځورونو سره یوځای شول تر څو په پخوانی دښتی سیمه کښی د میشتېدو
ً
متعاقبا ،د څيړنې ساحې د میشتېدو د دوران پر اساس په نښه شوې ،چي پدې توګه د هغو ساحو څخه نیولې چي د  ۲۰۰۳زکال
تاریخ وڅیړل شی.
څخه مخکی پکي د کرهنیز تولید نښې لیدل کیدلی بیا تر هغو ساحو پوری چي په  ۲۰۱۳زکال کي میشتې شوې ،په څیړنه کي شامل وې .وروسته بیا
د سپوږمکۍ د انځورونو څخه په نښه شوو ساحو ته د ساحوی کارکوونکي د تګ د تصدیق ،او همدارنګه د لومړنیو معلوماتو د پایلو د ارزونې
لپاره کار واخیستل شو .د سپوږمکۍ پواسطه اخیستل شوو لوړ کیفیت لرونکو انځورونو مرسته وکړه تر څو د څیړنې لومړنۍ موندنې نورې هم
وارزول شی ،او تر کرکیلې الندې کښتونو په شمول نوی او زیانمن شوی فزیکی زیربناګانې تشخیص ،او په کرل شوو سیمو کښی تغیرات اندازه
شی .باآلخره ،جغرافیایی شننو مرسته وکړه تر څو د څیړنو موندنې ،پخپله د څېړنې د ساحو څخه هاخوا ،پراخې جغرافیایی سیمې ته وغځول شی.
ساحوی کار د ځایی (محلی) څیړونکو د یو ټیم لخوا ترسره شو .مرکې د تریاکو د لو په جریان کښی او یا هم هغه مهال چي پای ته نږدې وو ،ترسره
شوې .دې څېړنې د کورنیو د ژوندانه پر الروچارو د تمرکز له الری د لومړنی معلوماتو د راټولولو سره تړلو هغو اساسی ستونزو ته رسېدنه وکړه
چي د یو غیر قانونی او ځمکې الندې (پټ) فعالیت د پلټلو پر مهال څرګندیږی .د تریاکو د کرکیلې او سوداګري پر وړاندی د عملی ګام اخیستلو
په اړه شته فشارونو ،د مخدره توکو په اړه د بزګرانو او نورو ښکېلو کسانو سره بحث ،د  ۱۹۹۰او  ۲۰۰۰لسیزې په پرتله ،یوه ډیره حساسه موضوع
ګرځولې ده 6 .خو ددې سره سره ،په افغانستان کي د تریاکو د اقتصاد په اړه څیړنو لپاره کلیوالې کورنۍ د زیات السرسی وړ شننیز واحد په توګه
شمېرل کیږی ،چي هم په افغانستان کي د کلیوالی معیشت د نورو څیړنو سره د متقابلو موندنو لپاره ،او هم په افغانستان او نورو ځایونو کښی
د کلیوالی معیشت پر تګالرو باندی د تریاکو د ځانګړی ونډې په اړه د نورو څیړنو تر څنګ ،یو اساس وړاندی کوی.

3

ددې څیړنې نیټه په  ۲۰۱۱کال کی د بغرا ویالې شمال لور ته اتو ( )۸څیړنیزو ساحو او په  ۲۰۱۳کال کی په بکوا کی دولسو ( )۱۲څیړنیزو ساحو ته بیرته ګرځی.

4

په دشت آب پاشک او د بغرا شمال ته د ښوراوک په څیړنیزو ساحو کښی لدې امله ساحوی کار راونغاړل شو چي د تریاکو د لو پر مهال د ګرشک له لوری د اپریل د ۱۵

–  ۲۵پوری ”امنیتی عملیات“ په الره اچول شوی وو .بزګرانو شکایت درلود چي په دغه عملیات کی تر ډيره ”کورونه لوټل“ کیږی .په پایله کی عملیات په تاوتریخوالی

بدل شو چي له امله یی د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه ونښته او همدارنګه هوایی بریدونه هم وشول .پدې معنی چي په دشت آب پاشک کی یواځی  ۶مرکې ترسره
شوې او په ښوراوک کی ساحوی کار په ټوله کی پرېښودل شو.

5

په همدې ډول د پخوانی دښتې په سیمو کښی څیړنه ،د هغه اوږدمهاله ساحوی کار څخه په ګټې اخیستنې سره تکمیل شو چي د هلمند د ویالې پواسطه خړوبېدونکې

سیمې په  ۱۲ساحو کی ترسره شوی وو ،د کوم ځای څخه چي په لومړی سر کی اکثره خلک د بغرا شمال لور ته کډه شوی .ددې پایلې کوالی شئ پدې وروستیو کی د ډیویډ
ً
واقعا بېساري :څنګه د هلمند خوړو زون ددې والیت د کوکنار د تولید د ظرفیت زیاتوالی سره مرسته وکړه( “،کابل ،د افغانستان د څېړنې او ارزونې
مانسفیلډ اثر” ،
واحد ،)۲۰۱۷ ،په شمول په نورو چاپ شوو راپورونو کی ومومئ.
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3

ډیویډ مانسفیلډ ،پر شګو جوړ یو دولت :تریاکو څنګه افغاستان کمزوري کړ (نیویارک :د آکسفورډ پوهنتون مطبعه.)۲۰۱۶ ،

په ساحه کښی بحثونه د پراخې جغرافیایی سیمې په نسبت ،چيری چي ځوابونه تر ډيره اټکلی وی ،د مرکه کیدونکو او ددوی د کورنیو پر مستقیمو
تجربو متمرکزې وې 7 .د بزګرو کورنیو سره انفرادی مرکې په کښتونو او کروندو کښی ،چيری چي دوی خپلو پټیو باندی کار کول ،ترسره شوې .ځکه
د کور په انګړ کي مرکې ممکن د نورو کسانو پام جلب کړي وای او د مرکې د اختالل او مرکچي د اغیزي الندی راتللو سبب شوی وای .د بزګرانو سره
د ډله ییزو بحثونو څخه ډډه وشوه ځکه دوی :الف) داسی ښکارېده چي د ځایی مخورو تر اغیز الندی راځی؛ ب) د حساسو مسایلو د څیړلو لپاره
نامناسب وو؛ او ،ج) د افغانستان په کلیوالو سیمو ،په ځانګړې توګه سوېیل کښی ،د امنیتی ګواښ سبب ګرځی.
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د ښځو سره مرکې د یو پالر او لور څخه جوړی شوی ټیم لخوا ترسره شوې .دا څېړنه پر هغو کورنیو تمرکز لری کوم چي د بغرا ویالې شمال لور ته
په پخوانی دښتی سیمو کښی په موسمی توګه اوسېدل او یا هم د ویالې په شمال کي د څو کلونو ژوند کولو څخه وروسته په  ۲۰۱۸ز کال کي د
ویالې پواسطه خړبېدونکو سیمو ته کډه شوی وو .ددې ځانګړی تمرکز المل عملی توب وو .ناامنی او په هلمند کي د بغرا شمال لور ته سیمو او
بکوا کي د ښځو پر ګرځېدلو د لګېدلو کلتوری محدودیتونو له امله ناشونې وه چي د مناسب سواد لرونکې ښځینه څېړونکي دې سیمې ته ولیږل
شی .ددې پر ځای ،څیړنه باید د ویالې پواسطه خړوبېدونکې سیمه کي ترسره شوی وای ،چي موخه یی د هغو کورنیو ښځې وی کوم چي د بغرا په
شمال کي د کوکنار تریاکو د لو ختمیدو وروسته بیرته پخوانی دښتی سیمې ته ستنې شوی وې .د یادونې وړ ده چي دغه ډيره محدوده بیلګه د
هغو ښځو د نظریاتو استازیتوب نکوی کوم چي د پخوانی دښتې په سیمه کي ټول کال ژوند کوی او یا هلته په دایمی توګه هستوګن دی .خو ددې
سره سره ،په څیړنه کي د یو شمېر داسی ښځو شاملول چي هلته د څوکاله اوسېدو وروسته پدې وروستیو کي د ویالې سیمې ته ستنې شوی ،او
د بغرا شمال لور ته خپلې کروندې یی پریښی دی ،تر یوې اندازې د هغو ښځو د ژوند په اړه انځور (معلومات) وړاندی کوی چي د پخوانی دښتې
په سیمو کښی په دایمی توګه هستوګن دی.
په پای کي ،په ټولیزه توګه د څلویښتو ژورو څاګانو څخه د اوبو بیلګې راټولې شوې ،چي لدې ډلی  ۲۰یی د بکوا د  ۱۲څیړنیزو ساحو څخه وې او
 ۲۰نور یی په هلمند کي د بغرا په شمال کي د  ۸څیړنیزو ساحو څخه ترالسه شوې .د بیلګو دواړې ټولیزي کابل ته د آزموینو لپاره ولیږل شول .د
هلمند څخه ترالسه شوی بیلګې د کیمیاوی او بیولوژیکی محتویاتو لپاره وازمویل شول .د بکوا څخه راوړل شوی بیلګې یواځی د کیمیاوی
محتویاتو لپاره وازمویل شول ځکه نشوای کیدلی چي په  ۲۴اړینو ساعتونو کي دننه د څیړنیزو ساحو څخه راټول او کابل ته ولیږل شی.
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د افغانستان لپاره د سویډن کميټه.۱ ،

8

منسفلډ ،پر شګو جوړ يو دولت.

4

لومړی ( )۱شکل :د سوېیل لویديځ افغانستان په دښتو کښی د څیړنې ساحې
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3.3پرېږدئ دښتې سمسورې شی
د افغانستان په سوېیل لوېدیځ کي د دښتی ځمکې مېشتېده (آبادی) په چټکۍ سره صورت وموند .دغه سیمې د مېشتیدو د شته ډولونو
(نمونو) او دود پر اساس اداره کیدې .په ځینی سیمو کي ،ځمکه په لومړی سر کي د ګاونډی کلیو او ځایی سیاسی – نظامی زورواکو لخوا
غصب شوې ،وروسته بیا دغه ځمکې خرڅې او یا هم په ټېکه (اجاره) ورکړل شوې ،چي پدې توګه د دښتی ځمکو پراختیا ته الره هواره شوه .په
نورو ځایونو کي د ځمکې مالکیت د مسلط اکثریت قوم په الس کي پاتی شو .تکنالوژی ته زیات السرسی ،د بیلګې په توګه ډیزل او بیا د لمریزې
برښنا پواسطه چلېدونکو ژورو څاګانو ،او همدارنګه واښه وژونکو درملو ،بزګرانو ته دا زمینه برابره کړه تر څو د تریاکو د لږو حاصالتو په
صورت کي خپلې ځمکې نورې هم پراخې کړي ،او د حاصالتو د ښه والي پر مهال دوی یی الزیات غصب ته وهڅول .د مېشتېدو بهیر دومره
ګړندی وو چي تر  ۲۰۱۸ز کال پوری د افغانستان په سوېیل لوېدیځ کي  ۵۰۱،۱۹۲هکتاره ځمکه تر کرنې الندی وه ،چي دغه اندازه په  ۲۰۰۲ز کال
کي یواځی  ۱۴۳،۳۵۷هکتاره وه .دا په سوییل لوېدیځ کي د څه باندی  ۱۶کلونو په موده کي د کرهنیزې ځمکې په مقدار کي  ۲۵۰سلنه زیاتوالی
ښیی ،چي د ځایی وګړو د نوښت په برکت او د ناقانونه مخدره توکو د کرکیلې څخه د ترالسه شوو مالی امکاناتو په مرسته ،سرته رسېدلی.

1 11 1د هلمند پخوانی دښتې
په هلمند کي ،د پخوانی دښتې مېشتېدنه د اسحق زی ،بارکزی ،الکوزی ،علیزی ،او نورو هغو قومونو پواسطه ،چي ځانونه د سیمې ځایی
خلک ګڼی ،ترسره شو .د هلمند نهر بغرا شمال لور ته دښتې په لومړی سر کي د هغو ځواکمنو کسانو لخوا غصب شوې چي د پخوانی والی ( ۲۰۰۱
–  ،)۲۰۰۶او اوسنی سناتور ،شیر محمد آخندزاده سره یی اړیکې درلودلي .دغه ځمکې بیا د قومی او نظامی مالتړو شبکو پواسطه ډالۍ ،او
سمالسی وروسته د مرکزی هلمند د ویالې پواسطه خړبېدونکو سیمو پر بزګرانو وپلورل شوې.
د میشتېدو بل پړاو هغه مهال را ورسېد کله چي په  ۲۰۰۷او  ۲۰۰۸ز کلونو کښی جنګونه زیات شول ،او همدارنګه په  ۲۰۰۸ز کال کي د هلمند په
مرکزی سیمو کښی د کوکنارو پر کښت بندیز ولګید .پر کوکنارو بندیز ،چي د هلمند د خوړو زون په هڅونې ولګید ،ددې المل شو تر څو د بغرا
شمال لور ته پخوانی دښتی سیمې په چټکۍ سره تر کرکیلې الندی راشی ،چي زیاته برخه یی تریاک وو .د دغه پروګرام په پایله کي ،چي موخه
یی د ګواښ او د ځمکو خاوندانو ته د غنمو د تخمونو او سرو برابرولو له الری په غنمو د تریاکو اړول وو ،ډیر شمیري بې ځمکې کسان پخوانی
دښتی سیمو ته کډه شول.
د  ۱۹۹۰لسیزې راهیسی ،د کوکنار د زیار نه ډکې کرکیلې په سبب د ویالې پواسطه خړوبېدونکي سیمه کي بې ځمکو کسانو ځمکې ،سرپناه،
اوبو ،پورونو او کښتی او غیر کښتی عوایدو ته السرسی وموند .د تریاکو د کښت نه پرته ،بې ځمکو بزګرانو بله چاره نه درلوده مګر دا چي د
بغرا ویالې شمال لور ته د څړځایونو په لټه کي شی .کله چي هلته ورسېدل ،ددغې ډلې لپاره ژوند د ویالې د سیمې په نسبت ډیر سخت وو ،او
ددوی په څير د زیات شمېر خلکو په راتګ سره ،سیالی (رقابت) نور هم زیات شو .په پایله کي ،په داسی حال کښی چي دغو بزګرانو د ویالې په
سیمه کښی د شریکی کښتګرو په توګه د تریاکو د کښت د وروستي حاصل درېیمه برخه ترالسه کول ،په پخوانی دښتی سیمو کي دوی د وروستې
حاصل پنځمه برخه السته راوړل .پدې توګه ،اقتصادی اصولو حکم کاوه چي د ویالې شمال لور ته دغه بزګران زیات تریاک وکری تر څو هغه
اندازه عاید وګټی کوم چي د ویالې په سیمه کښی د ژوند تیرولو لپاره دوی ترالسه کول .د مېشتېدونکو کسانو د راتګ بهیر او هغه اصول ،چي
پر بنسټ یی کښت وېشل کیده ،ددې سبب شو تر څو کرهنیزه ځمکه او هغه سیمې چي تریاک ورباندی کرل کیږی ،په چټکۍ سره زیات شی (۲
شکل وګورئ).
د هلمند د خوړو زون په  ۲۰۱۲ز کي ختم شو .تر ۲۰۱۳ز پوری ،د بغرا نهر شمال لورته او د  ۱لویې الرې جنوب ته د کرل شوې ځمکې مقدار تر ۴۵،۶۶۰
هکتارو پوری زیات شوی وو ،چي دغه شمیر په  ۲۰۰۳ز کي د  ۸۷۰هکتارو او  ۲۰۰۸ز کي د  ۱۵،۱۴۳هکتارو په نسبت ،چي ډيره برخه یی کوکنار
جوړول ،زیاتوالی ښیی .پداسی حال کي چي د کرل شوی ځمکې په مقدار کي زیاتوالی ،په  ۲۰۱۴او  ۲۰۱۷ز کلونو کښی پڅ (ورو) او حتی په ۲۰۱۴
ز کي د تریاکو د لږو حاصالتو له امله کم شو ،تر  ۲۰۱۸ز پوری د کرهنیزې ځمکې ټولیزه اندازه تر  ۵۹،۹۲۰هکتارو پوری رسیده ،چي دغه اندازه
تر دې مهاله تر ټولو زیات مقدار ګڼل کیږی.
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دوهم ( )۲شکل  :د سوېیل لوېدیځ افغاستان د کرهنیزې سیمې پراختیا۲۰۱۸ – ۲۰۰۳ ،
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دوهم ( )۲شکل  :د هلمند د خوړو زون دننه او دباندې د کوکنار تریاکو د کرکیلې کچه.

2 22 2د بکوا پخوانی دښتې
د ګاونډی فراه په دښتی ځمکو کښی مېشتېدنه د هلمند په پرتله بله بڼه غوره کړه .په هلمند کي د وخت په تېریدو سره د ځمکو غصب د نهر په
سوېیل کښی د مېشتو ځمکو څخه پیل او بیا شمال لور ته وغځید .د وخت په تېریدو سره د نهر بغرا په شاوخوا پنځه کیلومتره سیمه کښی ټولې
ځمکې تر کرهنې الندی راغلې او کروندې به د لویې الری او کمپ باسچين ( )Camp Bastionتر شمال پوری ،چي د بغرا څخه  ۱۳کیلومتره
لیری پرته ده ،تر سترګو کیدل .څلورم ( )۴شکل ښیې چي تر  ۲۰۱۸ز پوری د نهر بغرا شمال لور ته سمدستی د کرهنیزو ځمکو ګڼوالی ،د نهر
سوییل لوری ته د خړوبېدونکو سیمو څخه توپیر نه درلود.
ددې په پرتله ،په بکوا کي د دښتی ځمکو غصب د  ۱۳کلیو څخه ،چي د میشتو خلکو د سیمې اصلی موقعیت وو ،د بهر پر لور بڼه غوره کړه.
ددغو کلیو څخه هره یوه یی تر  ۳۰۰پوری د ځمکې الندی اوبو سیستم پواسطه چي کاریز 9نومیږی او د دښتی ځمکو لخوا چاپېر شوی ،خړوبیدلې.
تر  ۱۸۹۰کال پوری ددغو کاریزونو له ډلې څخه لږ تر لږه  ۶۰یی الهم فعالې وې 10 ،او د اوږدې وچکالۍ وروسته د  ۱۹۹۰کلونو پوری یو څه ژورې
څاګانې وکیندل شوې تر څو د هغو لږو اوبو د مقدار کمی پوری کړي کوم چي په کارېزونو کي پاتې وې .هغه مهال د داسی کړنو له امله کارېزونه
او څاګانې دواړې وچې شوې .د  ۱۹۹۰لسیزې او د ۲۱مې پیړۍ د پیل په کلونو کي د الزیاتو تکنالوژیکي پرمختګونو په برکت ،په ځانګړې توګه
ژورو څاګانو ته د السرسي په برخه کښی تکنالوژی ،د هلمند د دښتي سیمو په څیر د بکوا دښتي ځمکې هم د کرلو او هستوګنې وړ وګرځولې.
د بکوا د دښتو ویش او د دښتي ځمکو میشتېدنه د دود پر اساس ترسره کیدې .دهلمند د دښتو برعکس ،چي هر چا په آزاده توګه کوالی شو پکی
میشت شی ،په بکوا کښی د ځانګړی نورزی قوم تسلط ،چي ددې سیمې اصلی هستوګن وو ،ددې کار مخه ونیوله .د دود او قومی یووالی د
ضرورت پر اساس د هر کلی چاپېره سیمه به د ځمکو د خاوندانو تر منځ په کلی کي د دوی تر ملکیت الندی ټولیزه ځمکې د ملکیت د ونډې پر
اساس ویشل کیده .پداسی حال کښی چي هر کلی به د زرګونو جریبه دښتی ځمکی پواسطه چاپیر شوي وو ،ځینو بزګرانو ته به سل ( )۱۰۰جریبه او
حتی لدې هم زیاته ځمکه ورسیده.

9

د افغانستان تاریخی او سیاسی جریده ،دوهم ټوک ،فراه او سوېیل لویدیځ افغانستان ،د آدمک.ل له لوری تدوین شوی ۱۹۷۳ ،کال۳۰ ،مه پاڼه.
Farah-and--2-Historical-and-Political-Gazetteer-of-Afghanistan-Vol-1973/243566461/https://www.scribd.com/document

SW-Afghanistan-s-pdf
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آدمک ،د افغانستان تاریخی او سیاسی جریده ۳۰ ،پاڼه .پورته.
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د دومره زیاتو ځمکو درلودل او د نورزو ،چي ددې سیمې اصلی هستوګن دی ،په الس کي د مالکیت پاتې کیدو ته لومړیتوب ددې سبب ګرځیدلی
چي لږې ځمکی خرڅې شی .په حقیقت کښی د نور سیمو پر خلکو د بکوا د ځمکو د پلور ګړندی بهیر ته ډیر ژر د یوې قومی هوکړې پر اساس د
پای ټکی کیښودل شو .پر ځای یی په بکوا کي د ځمکو کرکیله تر ډیره په شریکی کښتګرو او اجاره یی بزګرانو باندی متکی شو .د هغو ځمکو
خاوندانو چي سرمایی یی هم درلودلې یو یا دوه څاګانې به یې وکیندلې او بیا به یی د هماغې یا نورو ولسوالیو څخه د تریاکو د پنځمې برخې په
بدل کښی په خپلو ځمکو کښی شریکی کښتګر وګمارل .د بغرا نهر په شمال کي د دښتی ځمکو په څیر په بکوا کي هم د هغو بې ځمکو کسانو لړۍ
پیل شوه چي غوښتل یی پر ځمکو کار وکړي ،ددې تر څنګ د هغو ولسوالیو خلکو هم بکوا ته مخه کړه چي د فراه والیت مرکز ته څیرمه سیمو کي
ددوی پر ځمکو د کوکنارو پر کرکیلې بندیز لګیدلی وو او یا د هلمند د خوړو زون څخه راغلی وو او لدې امله منندوی ول چي باآلخره داسی
ځمکې یی پیداکړلې پر کوم باندی چي دوی کوالی شی کار وکړي او کوکنار وکری.
ً
معموال دغو بزګرانو به د کرایه ورکوونکو
په عین حال کښي ،په بکوا کي د شتمنو بزګرو داسی یوه ډله هم وه چي د کرکیلې د ځمکو په لټه کي ول.
په څير د ځمکو هغو خاوندانو لپاره کار کول چي پر خپلو تازه ترالسه شوو ځمکو د کرکیلې لپاره کافی سرمایه نه درلوده .دغو شتمنو بزګرو به د
کښت او حاصل د السته راوړلو په بهیر کي ټول لګښت په غاړه واخیستل – حتی د ژورو څاګانو د کیندلو لګښت – خو په بدل کي به د وروستې
حاصل د شپږو څخه پنځه برخې او یا د اوو څخه شپږ برخې ترالسه کړلې .د اجاره (کرایه) ورکولو دغه سیستم یواځی د سوېیل لویدیځ په دښتی
ځمکو په ځانګړی توګه بکوا کي دود دی او د لیخه په نامه یادیږی.
د لیخه سیستم به د ځمکې خاوند او کرایه نیوونکي دواړو ته فرصتونه برابرول .ددې لپاره چي د کرایه نیوونکي له لوری د ځمکې پاکولو او د
ژور څاه د کیندلو لپاره ترسره شوی لګښت پوره شی ،د ځمکو د اجارې موده به تر پنځو کلونو پوری وه .کله چي به پنځه کاله پوره شول ،کوم
کسان چي د لیخه سیستم پر اساس په کار بوخت وو کوالی شول چي نورو سیمو یا ځمکو ته والړ شی ،خو د اجارې په موده کښی به دوی د
کوکنارو د حاصل ډیره برخه السته راوړله .د ځمکې خاوند به په لومړیو پنځو کلونو کښی د کلنی حاصل یوه لږه برخه ترالسه کوله ،خو د اجارې د
مودې په پای ته رسیدو سره به دوی ته د کرکیلې وړ ځمکه پاتي شوه ،پر کوم باندی چي ددوی کورنۍ کوالی شول کار وکړي ،یا شریکی کښتګرو
ته د وروستې حاصل د یو پر پنځمی برخی په بدل کي په کلنی اجاره ورکړي .تر ټولو اړینه دا چي د ځمکو ملکیت به د نورزو چي ددې سیمې اصلی
هستوګن وو په الس کي پاتی شول.
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4.4د حکومت نشتوالی
لکه څرنګه چي په تیرې برخې کي ییادونه وشوه په سوېیل لوېدیځ کي د پخوانی دښتې سیمې د ځمکو پر مېشتېدنه د دودیز مالکیت اسلوبونه
حاکم وو .په بکوا کي مسلط نورزي قوم او په سر کي د کاریز پواسطه خړوبېدونکی کلی په ځایی کچه پریکړه نیولو کي ونډه لری او په سیمه ایزه
سطحه د شخړو منځګړیتوب کوی .د کلی پر اساس د پریکړه نیولو ورته (مشابه) پروسه د بغرا ویالې شمال لور ته د پخوانی دښتې په بیابانی
سیمه کي هم کیدای شی تر سترګو شی ،سره لدې چي هلته په زیاتېدونکی توګه د قومی جوړښت له پلوه ګډې ټولنې موندل کیږی .دا د افغانستان
د نورو کلیوالو سیمو سره توپیر نلری.
کله چي د سرچينو د ویش پر سر او یا هم د کلی د سطحې څخه پورته شخړه رامنځته شی ،په داسې حالت کي کیدای شی د بهر منځګړیتوب ته
اړتیا پیدا شی .د افغانستان په نورو سیمو کي هغه مهال چي د حل نورې الرې ناکامه شی نو ممکن د حکومتی چارواکو څخه د مداخلې او په
شخړو کي د منځګړیتوب ،یا هم د څو محلونو او یا د ټولې ولسوالۍ لپاره د خدماتو د وړاندی کولو ،غوښتنه وشی .ددې برعکس ،د سوېیل
ً
اکثرا د حکوکت کمزوری موقف او د طالبانو واک په سختو ټکو بیانوی او د
لوېدیځ په پخوانی دښتی سیمو کي طالبان واکمن دی .بزګران
پخوانی دښتې په دغو سیمو کښی د حکومت د واک پر وړاندی خپله بې پروایی څرګندوی.
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1غیر حاضر ،او فقط یو آزار رسوونکی

دا چي طالبان تر کومې کچې ،د سیمه ایزو ارزښتونو ،غوښتنو او شاید تر ټولو اړینه قومی مشرۍ او یوشانوالی په نسبت ،خپله واکمنی پر
ځایی خلکو تپی ،د بحث وړ دی .په هر صورت ،داسی ښکاری چي افغان حکومت په دغو پخوانی دښتی سیمو ،او حتی د بکوا ولسوالۍ په
پخوانی مرکز کي ،لږ او یا هم هیڅ واک او مشروعیت نلری.
د بیلګي په توګه ،په بکوا کي د بزګرانو سره بحثونو څرګنده کړه چي په سیمه کي د افغانستان حکومت ته په بهترین حالت کي د نااړونده
(نامربوطه) او بدترین حالت کي د آزار رسوونکي (مزاحم) په سترګه کتل کیږی .په حقیقت کي ددې لپاره چي واضح شی خلک په کومه اندازه
حکومت ته په ناڅیزه او سپکه سترګه ګوری ،باید وویل شی چي په دغو پخوانی دښتې سیمو کي ډیرو مرکه کېدونکو حکومت د” غیر حاضر“
په نامه یادوه ،او ادعا یی کوله چي ځایی حکومتی چارواکی نه پیژنی او حتی د والی د نامه څخه هم ناخبره دی 12 .لکه څنګه چي د بکوا په چابک
سیمه کي یو بزګر په زغرده وویل ”دلته نه حکومت شته او نه هم والی ،دلته هیڅ هم نشته“؛  13دا یو داسی نظر دی چي د ولسوالۍ په څیړنیزو
ساحو کي په پراخه توګه خلکو درلوده.
په بکوا کښی هم د حکومت د فزیکی شتون لږې نښې نښانې تر سترګو کیدلې .حکومت حتی د سلطان بکوا ولسوالۍ په رسمی مرکز کي هم
شتون نه درلوده چي د فراه والیت د مرکز څخه  ۵۱میله واټن لری او د ګرشک – فراه پر سړک پروت دی .هغه نظامی اډې (تأسیسات) چي یو مهال
افغان ملی دفاعی ځواکونو او نړیوالو نظامی ځواکونو پکی میشت وو هم تش پاتی او په مرکزی بازار کي هم لږ فعالیت تر سترګو کیده ( ۶شکل
وګورئ) .په سیمه ایزه سطحه داسی راپورونو هم شتون درلود چي حکومت خپل د ”ولسوالۍ مرکز“ په خیرآباد کي یوه انګړ ته چي د هرات –
دآلرام سړک ته نږدې واقع دی او دوی هلته زیات کنټرول لری لیږدولی .په دغه انګړ کي یو څو کانتینرونه ايښودل شوی ،چيری چي د راپورونو
پر اساس چارواکی پیژندپاڼې (تذکرې) توزیع کوی او د هغو کسانو نومونه ثبتوی چي غواړی د رایی ورکوونکو په لیست کی شامل شی ( ۶شکل
وګورئ).
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” طالبان د حکومت مور ،...دلته حکومت ختم دی“ .دشت ښوراوک .۹#

12

” حکومت یواځی د فراه په ښار کښی دی ،دوی دلته نشته او مونږ یی نه پیژنو“(کماالن  )۸#؛”حکومت د غریبانو د ژوند په اړه فکر نه کوی[ .حکومت] دلته نشته او

مونږ یی نه منو“ (شهادکه )۱۱#؛ ”دلته هیڅ حکومت نشته؛ ددوی لپاره دلته کومه ونډه نشته .مونږ ددوی په اړه هیڅ معلومات نلرو“ (چابک )۱۳#؛ ”حکومت زمونږ په

اړه فکر نه کوی او مونږ هم د حکومت په کیسه کی نه یو“ (چابک .)۳#
13

چابک .۲#

14

سره لدې چي ممکن په سیمه کښی د حکومت حضور او اغیز په نشت کی حساب شی ،خو د  USFOR-Aله لوری بکوا د “دعوې الندې سیمې” په توګه طبقه بندی شوی

دی .وګورئ د افغانستان د بیارغونی ځانګړی مفتش ”درې میاشتنی راپور ۳۰“ ،جوالی  ۷۲ ،۲۰۱۸پاڼه( ،د  ۲۰۱۸کال د نوامبر په  ۱نیټه السرسی شوی دی)https://
30qr.pdf-07-2018/www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports
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په همدې ډول د بغرا ویالې شمال لور ته هم د حکومت واکمنی لږه او ناڅیزه وه ،که څم هم د بکوا په پرتله د پخوانی دښتې پدې سیمه کي مرکه
کېدونکو د حکومت په اړه ډیر زیات منفی نظریات درلودل .په حقیقت کي ،د بغرا په شمال کي د والی د نامه څخه بېخبری ته په اشارې سره
ً
حکومت
اکثرا په عادی توګه په غوصې او سپکو سپورو یادېده15 .لکه څرنګه چي دښت ښوراوک کي یو بزګر وویل ”د حکومت په اړه زه نه
پوهیږم .په حکومت کي څوک دی؟ زه به  ......اوسم که به ماته په لشکرګاه کي د امنیه قوماندان نوم معلوم وی“ .

16

ً
اکثرا پدې نظر دی چي د
که څه هم ددې سیمو د وګړو لخوا د حکومت پر وړاندی د غوصې څرګندول کومه غیرمعمولی خبره نده ،ځکه چي دوی
دولتی چارواکو په سبب د ویالې سیمې پريښودلو ته اړ شوی ،خو ددې تر څنګ دوی لدې امله هم په ځانګړی توګه ډیر احساساتی او خښمېدلی
دی چي د  ۲۰۱۷ز کال په نوامبر کي د مخدره توکو پر البراتوارونو د هوایی بریدونو په شمول پدې وروستیو کي هلته ”امنیتی عملیات“ ترسره
شوی17 .تر دې مهاله ،د غوصې نه ډک نظریات د هغو بزګرانو لخوا څرګند شوی چي د بغرا په شمال کي د دشت آب پاشک څخه تر لوی مانده پوری
غځېدونکي سیمه کي اوسیږی .پدې سیمه کي د ساحوی کار د مودې په ترڅ کي بزګرانو ادعا کوله چي د ”امنیتی عملیات“ تر ګواښ الندی
راغلی .داسی ویل کیده چي دغه عملیات د معلم میر ولی ،چي د پارلمان وکیل او په ګرښک کي نظامی قوماندان دی ،په امر تر سره شوی ،چي
دې موضوع د افغان حکومت پر وړاندی د خلکو د غوصې احساس الزیات پارولی دی.
دغه امنیتی عملیات د  ۲۰۱۸ز کال د اپرېل د  ۱۵څخه پیل او د اپرېل تر  ۲۵پوری دوام درلود ،چي دا د تریاکو د یو اصلی وخت (موسم) ګڼل کیږی.
بزګرانو شکایت درلود چي دا عملیات ”د دوی د کورونو د لوټلو“ د پلمې پرته بل څه نه وو او سره لدې چي طالبانو د هغې د مخنیوی هڅه وکړه،
خو عملیات یواځی هغه مهال په ټپه ودرېده کله چي کلیوالو د یو رسمی رشوت یعنی د هر ژور څاه پر سر د  ۴،۰۰۰پاکستانی روپۍ پر ورکړي
هوکړه وکړه.
هغه کسان چي پدې سیمه کي د یو څه وخت لپاره اوسېدلی وو او همدارنګه هغوی چي پدې ورستیو کي هلته کډه شوی وو  18دواړو استدالل کاوه
ً
دقیقا د دغه ډول فساد او تاوتریخوالی له امله دوی اړ شول تر څو د بغرا شمال ته د ویالې د سیمې څخه کډه وکړي .دا چي دوی بیا په کډه
چي
شوو سیمو کي د هماغه ډول عملیاتو الندی راشی ،ددې المل کيده چي د افغان حکومت (هغوی چي ورته کار یا استازیتوب یی کوی) پر وړاندی
ددوی کرکه بیرته وپاروی .لکه څرنګه چي په دشت لوی کي یو بزګر ادعا وکړه چي دعملیاتو په مهال یی  ۱۱منه تریاک (د  ۴۹.۵کيلوګرام معادل)
له السه ورکړي ،او شکایت یی وکړ” ،دا حکومت ندی ،دوی غله دی؛ دوی دلته یواځی د لوتمارۍ لپاره راغلی وو“ 19 .نورو بزګرانو هم د معلم میر
ولی په شمول د هغو کسانو پر وړاندی غوصه څرګنده کړه چي پدې عملیاتو کي ښکېل وو .دې امنیتی عملیاتو همدارنګه په مرکزی هلمند کي د
حکومت سره تړلی هغه روایت (نظر) هم برسېره کړ چي پر اساس یی حکومت ”بهرنی“ یا لکه د متحده ایاالتو حکومت په څير د بهرنیانو تر اغیزې
الندی دی ،او ”غیر مسلمان“ ګڼل کيږی .په دشت آب پاشک کي د عملیاتو څخه یو اغیزمن بزګر وویل” ،دغه یو غل او کافر حکومت دی .دوی د
مسلمانانو په کړېدلو خوشحاله کيږی“ 20 .
د مخدره توکو د البراتوارونو پر ضد هوایی عملیاتو ته سیمه ایزو خلکو پر افغان حکومت د بهرنیانو د نفوذ او همدارنګه پر سیمې د واکمنۍ په
ټینګولو کي د حکومت د پاتې راتلو د اضافی ثبوت په توګه کتل .پر البراتوارونو د عملیاتو په پایله کي اوښتو سمالسی زیانونو ته په کتو سره
ډیری پدې اند وو چي دغه ډول عملیات کومه خاصه پایله نه ورکوی .په ټوله کي خلک پدې نظر وو چي په دغه ډول بریدونو کي د البراتوار چلوونکو
ودانۍ او تجهیزات له منځه ځی ،خو دا به د مخدره توکو پر تولید کمه اغېزه ولری .د ډیرو بزګرانو په وینا په سیمه کي ډیر شمیر البراتوارونه شته،
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” زه نه پوهیږم والی څوک دی؛ نه یم خبر چي دی څوک دی؛ زه نه پوهیږم دی څه نومیږی .زه دده په اړه هیڅ معلومات نلرم“ (دشت اب پاشک )۵#؛ ”دلته والی کار نکوی،

16

دشت ښوراوک .۱۲#

17

ډیویډ مانسفیلډ” ،په افغانستان کښی د هیروئینو البراتوارونهhttp://www.lse.ac.uk/united-states/Assets/Documents/Heroin-Labs-in- “،
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” مونږ په حکومت کی هیڅ دلچسپی نلرو .مونږ ددې حکومت له السه دلته راغلی یو“ (شنه جامعه )۶#؛ ”ددې حکومت پخاطر زه دښتې ته وتښتېدم؛ دا ښه حکومت ندی.

19

دشت لوی مانده .۱۰#

20

دشت آب پاشک .۴#

هیڅوک یی نه پېژنی“ (دشت لوی مانده .)۱ #

.Afghanistan-Mansfield.pdf

دوی د خلکو لپاره ستونزې جوړوي“ (نوآباد شاول .)۱۰#

14

شپږم ( )۶شکل  :د بکوا نوی او پخوانی ”ولسوالۍ مرکزونه“ ،فراه والیت۲۰۱۸ – ۲۰۱۰ ،

15

له همدې امله داسی هڅې بې ګټې دی او کومه خاصه ثمره نلری 21 .د بغرا په شمال کي یو تن البراتوار چلوونکي خپلې ”کارخانې“ ته په اشارې وویل
چي یو ځلی ورباندی برید وشو او یواځی یو بیلر تریاک (شاواخو  ۳۰کيلو ګرامه) پکي له مینځه والړل او نور شیان پکي زیانمن نشول ،چي دې کار
نوموړی اړ کړ تر څو خپل عملیات په نږدې سیمه کي یو کور ته انتقال کړي .د راپورونو پر بنسټ په بکوا کي د مخدره توکو البراتوارونه په تخت
غونډۍ ،سیاه غله ،نیسو او شار سرخ سیمو که له منځه وړل شوی ،خو دې کار د تولیدیدو پر ظرفیت هیڅ اغیزه نده کړي.
ددې برعکس ،دا نظر چي د مخدره توکو پر البراتوارونو هوایی بریدونه به د تولیدیدو پر ظرفیت مستقیمه اغېزه ونلری ،د افغانستان حکومت
او امریکایی ځواکونو پر وړاندی د مخ پر زیاتېدونکي کينې نه ډک دې نظر سره چي د بزګرانو په عقیده دوی د بریدونو ترشا دی ،یو ځای شوی
دی22 .ځینی له دې امله په غوصه وو چي د بزګرانو په وینا د مخدره توکو پر البراتوارونو د هوایی بریدونو په پایله کي د تریاکو نرخونه په لنډ
مهاله توګه را ټیټ شوی .خو په داسی حال کي چي د ترهګرۍ پر وړاندی مبارزه په زیاته پیمانه پر هوایی بریدونو بسنه کوی ،داسی ښکاری چي
بزګران نشی کوالی د مخدره توکو د البراتوارونو پر ضد د هوایی بریدونو او په سوېیل لوېدیځ ،په ځانګړی توګه هلمند کښی ،په پراخه توګه
ترسره کېدونکو نظامی عملیاتو تر منځ توپیر وکړي.
ً
اساسا د امریکا د ګټو لپاره ترسره کيږی .په شنه
د مرکه کوونکو اکثریت دغې مبارزې ته د اسالم او افغانانو پر ضد د جګړې په سترګه کتل ،چي
جامه کي یوه بزګر په ډاګه وویل ”دوی یواځی مسلمانان ګواښي ،دغه عملیات هیڅ ګټه نلری .امریکایان او نور کفار پدې لټه کي دی چي اسالم
د نړۍ څخه لری کړي ،خو دوی دا کار نشی کولی23 “،دغه ډول احساسات د نور کسانو لخوا هم څرګند شول24 .همدارنګه ځینو کسانو هوایی
ً
ذاتا د ځمکې پر مخ د قلمرو په کنترول کي د حکومت د پاتې راتللو د ټینګار په معنی بلل .د خپلې خبرې د اثبات لپاره ،په دشت شین
عملیات
کلی کي یوه بزګر د مخدره توکو د البراتوارونو پر ضد د هوایی بریدونو په اړه د غوصې نه په ډکه لهجه وویل” ،که چيری دوی ځواکمن دی ،دوی
به ولسوالی ونیسی او خلکو ته به امنیت راولی .خو ټولې ولسوالۍ د طالبانو په واک کي دی“.
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2 22 2په دښتو کي د طالبانو واکمنی
ً
معموال د طالبانو واکمنی مسلط وی .ددوی ونډه په لومړی سر کي امنیت او د
د پخوانی دښتې په دغو سیمو کښی د حکومت په نشتون کي،
شخړو حل ته ځانګړې شوې .په سیمه ایزه سطحه طالبانو ته په واضح توګه د مسلط نظامی ځواک په سترګه کتل کيږی ،که څه هم ځایی خلک دا
حقیقت هم منی چي هر کله دوی (طالبان) د هوایی ځواک په مالتړ د زیات شمېر دولتی ځواکونو سره مخامخ شی ،لکه څرنګه چي د  ۲۰۱۸ز کال
په اپریل کښی د بغرا شمال لور ته عملیاتو کي داسی وشول ،طالبان ډیر ژر دفاعی موقف نیولو ته اړ ایستل کيږی.
د شخړو د حل په اړه د طالبانو په اړه د پام وړ خبره داده چي دوی په سیمه ایزه کچه د حکومت په پرتله چټک او د زیات السرسی وړ قضایی
سیستم لری .د سلطان بکوا ولسوالۍ په پخوانی رسمی مرکز کي د طالبانو محاکم شتون لری چي پکي د سیمه ایزو قوماندانانو او کلیوالو
مشرانو لخوا لیږل شوی قضیې مطرح او فیصله کيږی .د بغرا په شمال کښی شخړی په سیمه ایزه سطحه د کلیوالو او سیمه ایز قوماندانانو لخوا
حل کيږی او یا هم شته محاکمو ته ،چي پکي د طالبانو قاضیان دعواګانی آوری ،لیږل کيږی .د بزګرانو په وینا ډیر لږ کسان ددې جرآت کوی چي
د طالبانو لخوا د لیږل شوی جلب پر اساس د مدعی په توګه محکمې ته حاضر نشی او یا هم شواهد وړاندی نکړي.
د امنیت او قضاء پرته د پخوانی دښتې په سیمو کښی نور خدمتونه په محدوده کچه وړاندی کيږی .د افغانستان په نورو کلیوالی برخو کي طالبانو
د حکومت لخوا وړاندی کيدونکي خدمتونه منلی او په ځینی مواردو کي یی اصالح کړي .د مېشتېدو د تاریخی شالید له امله د پخوانی دښتې په
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” دلته هرې خوا ته ډيرې کارخانې شته .دا به د حکوکت لپاره هیڅ ګټه ونلری“ (دشت لوی مانده )۴#؛ ”هلته په هر کلی کی لږ تر لږه  ۱۰کارخانې شته – دلته ډیر زیات دی“

22

” عملیات په بهرنیانو پوري اړه لری .مونږ نه پوهیږو چي دوی څه غواړی او یا ددې څخه څه تمه لري“ چابک .۹#
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دشت ښوراوک .۱#

24

” امریکایان دلته راځی ،د الوتکو څخه ډزې کوی او ډير ملکی کسان وژنی“(دشت لوی مانده  )۳#؛”د حکومت مور...دوی بې ګټې بمباری کوی .خدای به بهرنیان د هیواد

(دشت لوی مانده .)۵#

څخه وباسی .دغه ټولې ستونزې ددوی لخوا جوړې شوی دی( “،شنه جامعه  )۷#؛” دا د کافرانو حکومت دی .دوی د ’ کارخانې ‘ په پلمه د خلکو کورونه له منځه وړی“
(دشت ښوراوک  )۲#؛” امریکایان کافران دی ،دوی دلته بې له کوم دلیله جنګ ته دوام ورکوی“ (شنه جامه .)۳#
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دشت شین کلی .۳#
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سیمو کښی د دغه ډول کار د کولو فرصت ډیر زیات محدود دی 26 .د بیلګې په توګه ،ویل کيږی چي د بکوا ولسوالۍ په ځینو سیمو کي دولتی
ښوونځیو ته تر لومړی او په ځینو نورو ځایونو کي تر درېیم ټولګی پوری د فعالیت اجازه ورکړل شوی .حتی داسې ادعاوې هم کيدې چي په ولسوالۍ
کښی د طالبانو د پوهنې ریاست د هغو دولتی ښوونکو معاشونه کسر کوی کوم چي پر ټاکلی وخت ټولګیو ته نه حاضریږی ،دغه ډول چلند د
افغانستان په نور سیمو کښی هم لیدل شوی 27 .په بکوا کي هم دولتی کلینیکونه په سیاه غله او جوی سفید سیمو کي فعالیت کوی .برعکس ،د بغرا
نهر په شمال کي اوسمهال دولتی مکتبونه او کلینیکونه شتون نلری او نه یی هم په پخوا کي درلودل؛ دا ددې حقیقت غمازی کوی چي دغه سیمه
داسی دولتی ځمکي ګڼل کيږی چي په ناقانونه توګه آباده شوې او وګړی یی د عامه خدمتونو مستحق ندی ،حتی د  ۲۰۱۰او  ۲۰۱۲ز کلونو تر منځ ،کله
چي دې سیمې ته زیات شمیر بهرنی ځواکونه او ملکيان ولیږل شول ،بیا هم ځایی خلک د عامه خدمتونو نه محروم پاتی وو.
د بزګرانو د څرګندونو پر اساس ،په پخوانیو دښتی سیمو کښی مستقیمې پراختیایې مرستې د نشت سره برابر دی .هغو لږ شمېر بزګرانو چي په
بکوا کي دداسی کرهنیزو توکو ترالسه کول منل زیاتوی چي دغه توکي یی د فراه والیت په مرکز کي د خپلوانو او دولتی ادارو کي د اړیکو پر
اساس ترالسه کړي .د بغرا په شمال کي د میشتو بزګرانو څخه هیڅ یو یی د کرهنیزو توکو د ترالسه کولو خبر ندی ورکړي.
پداسی حال کي چي طالبان په فعاله توګه د مالیاتو د راټولولو مخینه لری ،پدې وروستیو کي یی د ځمکې الندی اوبو څخه د بې اندازې ګټې
اخیستنې د ځینو تر ټولو بدو بېلګو محدودولو ته هم پام اړولی .د مالیاتو په برخه کي ،د دښتی سیمو بزګرانو او پدې اړه معلومات لرونکو
ً
اکثرا ”حکم“ ته د مالیې ورکولو د معیاری نرخ په توګه اشاره کوله ،د کوم څخه چي بیا حقیقی نرخونه د طالبانو د ځایی استازو سره د
کسانو
خبرو اترو وروسته فیصله او ټاکل کيږی .د حکومت تر واکمنۍ الندې سیمو په شان ،د مالیې نرخونه د شتمنی او مالتړ پر اساس توپیر لری ،د
بیلګې په توګه هغوی چي د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو سره مستقیمې اړیکي لری ،او یا هم د هغو کسانو سره کورنی او شخصی اړیکي لری
چي د مالیې د ورکړي اندازه ټاکي یا یی ټولوی ،کيدای شی دداسی کسانو مالیه د نورو سره توپیر ولری .په دښتی سیمو کښی دغه ډول شخصی
مراودات ډیر ځله طالبانو ته د مالیې د ورکړې په کچه کي د پام وړ کموالی سبب ګرځی.
ددې برعکس ،په ځینی حاالتو کي ممکن د طالبانو لخوا په وضع شوې مالیه کي په ټولیزه توګه کموالی راشی ،یعنی ”حکم“ د ټولو لپاره یو شان شی .دا
په ځانګړی ډول هغه مهال عملی کيږی چي کرهنیز تولید ،په خاصه توګه د تریاکو حاصالت ،لږ وی .د بیلګې په توګه ،وروسته لدې چي په  ۲۰۰۹ز کال
کي د تریاکو نرخونه ټیټ شول د ویالې په سیمه کي پر ځمکو وضع شوې مالیه د  ۹۰امریکایی ډالرو معادل شوه ،پداسی حال کي چي په  ۲۰۰۸ز کال کی
دا مالیه  ۱۷۰امریکایی ډالره وه 28 .په  ۲۰۱۳ز کال کي ،په هلمند کي د هر جریب کرل شوو تریاکو مالیه د دوو معیاری خوردونو (په هرکتار باندی ۰،۵۶
کیلوګرام) څخه یو خورد (په هرکتار باندی  ۰،۱۲۵کیلوګرام) ته را ټیټه شوه او پر غنمو مالیه بیخی ټوله نه شوه29 .عین (ورته) وضعیت په بکوا کي
رامنځته شو چيری چي د  ۲۰۱۷کال راهیسی ”حکم“ د دوو کلونو په ترڅ کي ټیټ شوی تر څو لدې الرې د تریاکو په حاصالتو کي لږوالی جبران شی ،چي
دغه مقدار د تریاکو په هر جریب کي د  ۱،۰۰۰پاکستانی روپیو څخه په  ۲۰۱۷او  ۲۰۱۸ز کلونو کي په ترتیب  ۳۰۰او  ۳۷۵پاکستانی روپیو ته راټیټه شوه.
30پر ډیزل چلېدونکو ژورو څاګانو باندی لګېدلې مالیه هم را ټیټه شوه تر څو په بکوا کي د اقتصادی ستونزو سره الس او ګریوان کلیوالی وګړو لپاره
اسانتیاوي رامنځته شی ،چي دغه مبلغ په  ۲۰۱۷ز کي د  ۳،۰۰۰پاکستانی روپیو څخه په  ۲۰۱۸ز کال  ۲،۵۰۰پاکستانی روپیو ته راټیټه شوه.

26

31

ډیويډ منسفیلډ ” ،شیطان په جزئیاتو کی دی :افراطیت ،تاوتریخوالی او د تریاکو په پراخه کچه تولید ته د ننګرهار پرلپسې سقوط “ ،د افغانستان د څېړنې او ارزونې

اداره ،کابل ۲۰۱۶ ،فبروری ۷ ،پاڼه pdf.1724E-Understanding-Control-and-Influence1/08/2017/https://areu.org.af/wp-content/uploads

ایشلی جکس” ،.د طالبانو تر سیوری حکومت الندی ژوند“لندن :د ما وراء البحار د مطالعاتو انستیتیوت ،لندن جون  ۱۴ – ۱۱ ،۲۰۱۸پاڼه https://www.odi.org/
pdf.12269/sites/odi.org.uk/files/resource-documents

27

پورته

28

منسفیلډ ،د ،.آلسیس لمیټډ ،.او د تلپاتې څیړنې او پراختیا سازمان” .د دورانی او تکراری ګواښونو مدیریت :د  ۲۰۱۱ – ۲۰۰۸پوری په مرکزی هلمند کښی د کوکنارو

د تولید د کموالی شرح“ ،د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره ،کابل ،آګسټ  ۳۲ ،۲۰۱۱پاڼه1122E-/02/2016/https://areu.org.af/wp-content/uploads .
.pdf.2011-Managing-Concurrent-and-Repeated-Risks

29

ډېویډ منسفیلډ” ،د بدو څخه یی بدتره کړل :د هلمند او ننګرهار په جګړه ځپلو سیمو کښی د تریاکو تمرکز“ ،د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره ،کابل۶۱ ،۲۰۱۳ ،

30

ً
معموال د دوو نیښګرو لپاره
په بکوا کی مالیه د مزدورانو د شمیر پر اساس راټولیږی چي په سیمه ایزه کچه د نيښګرو په نامه یادیږی او د فصل د لو لپاره پکار دی.

پاڼه.pdf.2-2-ver-E-NRM-CS6/02/2016/https://areu.org.af/wp-content/uploads ،

 ۱۰۰۰پاکستانی روپۍ مالیه مقرره شوې ده .په ځایی توګه داسی منل کیږی چي دا د یو جریب ځمکې د لو لپاره د ضرورت وړ کاریګرو شمېر دی .په  ۲۰۱۷او  ۲۰۱۸کلونو

کښی د لږو حاصالتو له امله مالیه د هرو  ۸څخه تر  ۱۰نېښګرو پر سر د  ۱،۵۰۰پاکستانی روپیو معادل ته راټیټه شوه ،چي دا د  ۴څخه تر  ۵جرییه ځمکې سره برابره ده.
31

17

په  ۲۰۱۸کال کی پر لمریز برښنا چلېدونکی ژورې څاه باندی مالیه د پخوا په شان وه یعنی  ۵،۰۰۰پاکستانی روپۍ.

د پخوانی دښتې په سیمو کي د طالبانو د واکمنۍ په اړه یو نوی پرمختګ دا دی چي د ادعا له مخی دوی د ځمکې الندی اوبو څخه د ناوړه ګټې
اخیستنې لپاره د نوی مقرراتو وضع کول پیل کړي او همدارنګه څارنه یی کوی .د بیلګې په توګه ،ځینی بزګران هڅه کوی ترڅو د ډیزلی برق او
لمریز برښنا دواړو څخه د ژورو څاګانو د چلولو لپاره کار واخلی تر څو د کښت الندی کرهنیزو ځمکو څخه ډیر زیات حاصل ترالسه کړي .داسی
ویل کيږی چي په ورځ کي د لمریز برښنا او د شپې پر مهال د ډیزلی برق څخه په ګټې اخیستنې سره کيدای شی د یوې ژورې څاه پواسطه تر ۵۰
جریبو پوری ځمکه وکرل شی .ورته (مشابه) بیلګې د کندهار په پخوانی دښتی سیمو کي لیدل شوی دی ( ۷انځور وګورئ).
په سیمه ایزه سطحه پدې اړه هوکړه شته چي په لمریز برښنا د ډير شمېر چلېدونکو ژورو څاګانو د کیندلو او ورسره جوړو شوو ذخیرو له امله په
دغو سیمو کښی د ځمکې د اوبو کچه په چټکۍ سره مخ پر ټیټېدو ده .د بزګرانو په وینا له هغه راهیسی چي د سویېل لوېدیځ په دښتو کي په
زیاته پیمانه د لمریزې برښنا د هیندارو څخه ګټه اخیستنه پیل شوه ،د ځمکې د اوبو کچه په هر کال کي درې متره ټیټه شوې ده 32 .لکه څنګه چي
د بکوا په کماالن کي یو بزګر وویل” :د اوبو کچه هر کال کمیږی .دا زمونږ د خلکو د ژوند او همدارنګه زمونږ د راتلونکي لپاره ښه ندی“.

33

تر  ۲۰۱۸ز کال پوری د  ۵۰،۰۰۰څخه زیات په لمریز برښنا چلېدونکو ژورو څاګانو شتون درلود ،چي دا په ۲۰۱۶ز کال کي د شاواخو  ۱۴،۰۰۰څاګانو په
نسبت زیاتوالی ښیي ،او په لښکرګاه کښی د خرڅالو لپاره وړاندی شوو لمریز هیندارو ته په کتو سره وړاندوینه کيږی په  ۲۰۱۹ز کال کي دا شمېر
به نور هم ډير شی ،چي دا به د ځمکې الندی اوبو د سطحې د ټیټېدو ګواښ نور هم زیات کړي .پر چاپېریالی اندېښنو سربیره ،د بغرا د شمال په
پخوانی دښتی سیمو کښی د ځمکې الندی اوبو کي تر سپارښتل شوی حد زیات نايټريټ د شتون له امله د اوبو د ککړتیا شواهد هم ترالسه شوی.

34

داسی ویل کيږی چي په پخوانی دښتی سیمو کښی د تولید د دوام په اړه د کلیوالو خلکو د اندېښنو په پام کي نیولوسره ،طالبانو د بغرا په شمال
کي د شپې پر مهال د ډیزلی واټر پمپونو پر کارونه بندیز لګولی .پدې کار سره د اوبو د ایستلو مقدار محدود کيږی .د ساحوی کار په جریان کي
ځینو په بکوا کي دا ویره درلوده چي ممکن هلته هم طالبان ورته عمل وکړي .داسی څرګندیږی چي دا به د طالبانو لپاره د مقرراتو د وضع کولو
نوې ساحه وګرځی .لیکن څرنګه چي د ځوړ اقصادی حالت پر مهال طالبانو دمالیاتو په نرخ کي د خلکو سره مراعت وکړ ،او د پوهنې په اړه هم
ددوی نظر تغیر شو ،دا کار هم د سیمې خلکو د اړتیاوو انعکاس څرګندوی.

32

د ځمکې الندی اوبو د ژوروالی په اړه بزګرانو لدې امله معلومات درلودل چي دوی پر خپلو ژورو څاګانو رغنیز او پالنیز کارونه ترسره کړي وو .د بیلګې په توګه ،مرکه

کېدونکو به ویل چي د خپلو واټر پمپونو د بدلولو لپاره دوی اړ وو چي هغه د څاه څخه پورته کړي .دوی همدارنګه دې ټکی ته هم اشاره وکړه چي د څاه څخه د اوبو
ایستلو لپاره دوی اړ وو چي پیپ اوږد کړي.

33

کماالن .۹#

34

د بغرا شمال لور ته د څیړنیزو ساحو څخه د راټول شوو  ۲۰نمونو څخه په لسو ( )۱۰کی د نړیوال روغتیایی سازمان د سپارښتل شوی  ۵۰ملی ګرام /لیټر د کچې څخه زیات
نایټرېټ موجود وو .د ټولو  ۲۰نمونو سختوالی د نړیوال روغتیایی سازمان د سپارښتل شوی  ۳۰۰ملی ګرام /ليټر کچې څخه آوښته .په اتو ( )۸نمونو کښی د سلفایډ

اندازه د نړیوال روغتیایی سازمان د سپارښتل شوی کچې څخه زیاته وه ،چي په ځینو کی دا زیاتوالی تر څلورو ځلو (چندو) پوری رسېده.

18

اووم ( )۷شکل  :په کندهار کښی یوه دښتی کرونده۲۰۱۸ ،

19

5.5پر ناقانونه کوکنارو اتکاء
د ناقانونه کوکنارو کرکېله هغه بنسټ دی چي پر اساس یی په پخوانی دښتی سیمو کښی ژوند ودان دی .د القانونیت ترڅنګ اعلی نرخ ،او په
ځانګړې توګه په  ۲۰۰۱ز کال کي د طالبانو د بندیز وروسته د تریاکو په نرخونو کي زیاتوالی ،د بزګرانو لپاره اړینې سرچينې برابرې کړي تر څو په
دښتی ځمکو باندی پانګونه وکړي او هغه د کرکيلې وړ تلپاتې کرهنیزې ځمکې باندی واړوی .د لمریز برښنا په راتګ او کارونې سره د ژور څاه
نصب (کيندنه) په ګرانه بیه تمامیږی .د لمریز برښنا یو مکمل سیستم کيدای شی د  ۴،۰۰۰او  ۵،۰۰۰امریکایی ډالرو پوری تمام شی .پر ډيزل د
چلېدونکي سیستم نصبول ارزانه تمامیږی ،لیکن د هغې دورانی لګښت ډیر دی .دا د ډیزل د لګښت مقدار (په هر جریب باندی د  ۸۰ – ۵۰لیټرو
پوری) او د جنراتور او پمپونو د پرزو د ساتنې او بدلونې د لګښت له امله دی ،چي تر ډیره د بې کیفیته ډیزلو د کارونې له امله رامنځته کيږی.
په دغو پخوانی دښتی ځمکو کي د کرهنیز تولید لوړ او پوښل شوی دورانی لګښت پدې معنی دی چي د سیمې د خلکو معیشت د ناقانونه کوکنارو پر
ً
تقریبا تضمین شوی غوښتنې (تقاضا) باندی متکي دی .پدې توګه په پخوانیو دښتونو کي د اوسېدونکو خلکو ژوند
کرکيلې او ورسره لوړو نرخونو او

ً
نسبتا ښه وی کله چي د تریاکو حاصل او نرخونه دواړه لوړ وی .ددې برعکس ،هرکله چي د تریاکو حاصل او یا نرخونه ټیټ وی ،د ژوند کيفیت
هغه مهال
کيدای شی په چټکۍ سره بدتره شی .که چيری حاصل او نرخونه دواړه ټیټ شی ،هغه مهال ژوند کيدای شی نور هم د سختیو نه ډک شی او ممکن تر دې
حده ورسیږی چي کورنۍ د تاوان متحمل او پر سپما ګوزارې ته اړ شی ،هغه هم که چيری دوی سپما ولری ،او یا د عاید نورو الرو چارو په لټه کي شی.
د دښتې جوړښت ته په کتو سره ،ځینی او یا ټولې کورنۍ په حتمی توګه اړ کيږی تر څو ددې سیمې څخه نورو ځایونو ته کډه وکړي.
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1غبرګې بدبختۍ  :مخ پر ځوړه حاصالت ،او نرخونه

د بکوا په پخوانیو دښتو کښی ژوند تر ټولو زیات سخت او له ګواښونو ډک دی .د څو کلونو راهیسی د تریاکو حاصالت کم شوی ،خو په  ۲۰۱۸ز کال کي په
ځانګړی توګه کمزوری وو ،او په جریب کي د  ۰،۳څخه تر  ۰،۹کيلوګرامه پوری رسېدل (په هر هکتار کي د پنځه کيلوګرامو څخه لږ) .ځینو بزګرانو ددې پړه
پر هوا (موسم) او هغو سړو بادونو اچوله چي په بکوا کي د پسرلی پر مهال چلیږی ،نورو بیا ویل چي اصلی المل یی مرض (آفت) دی .په هر صورت کي دغه
ستونزه همداسی ناحل او پر خپل ځای پاتې وه .بزګرانو شکایت درلود چي د  ۲۰۱۳ز کال راهیسی دوی ښه حاصل ندی ترالسه کړي او په تېرو درې کلونو کي
حاصالت په ځانګړی توګه کم وو ،چي له امله یی په روان موسم کي په ځینو سیمو کښی لږ تریاک کرل شوی او په ځینو نورو څېړنیزو ساحو کي د  ۲۰۱۷ز کال
په پرتله درېیمه برخه ځمکې کرل شوی دی ( ۱۰او  ۱۱شکل وګورئ) .داسی اندېښنې هم شتونلری چي آیا یو وخت به هم کښت ښه والي ومومی او که نه؟ او
پدې اړه چي بزګران څنګه کوالی شی دا ستونزه حل کړي ډیر لږ نظریات آوریدل کيدل .یو مرکه کېدونکي په ډاګه وویل چي ”[د تریاکو] حاصل هر کال
کمیږی“ خو ددې سره سره نوموړی هوډ درلود چي راتلونکي کال به تریاک کری” ،لیکن مونږ بل انتخاب نلرو .مونږ په چيری الړ شو؟ “

35

د لږ حاصل له امله رامنځته شوی حالت هغه وخت نور هم خراب شو کله چي په  ۲۰۱۸ز کال کي د لو پر مهال د تریاکو نرخونه په ناڅاپه توګه ټیټ
شول .د ساحوی کار په جریان کي ،د هر من تریاکو نرخ د  ۲۵،۰۰۰څخه تر  ۳۰،۰۰۰پاکستانی روپیو پوری را ټیټ شوی وو (هرکيلوګرام د ۵۴ – ۴۵
امریکایی ډالرو معادل) ،خو د مې میاشتی په لومړیو کي د ساحوی کار تر پایه پوری د هر من نرخ د  ۴۵،۰۰۰څخه تر  ۴۷،۰۰۰پاکستانی روپیو
(هرکيلوګرام د  ۸۴ – ۸۱امریکایی ډالرو معادل) پوری بیرته لوړ شو .د  ۲۰۱۷ز کال په عین موده کښی د هر من تریاکو نرخ د  ۶۶،۰۰۰او ۷۴،۰۰۰
پاکستانی روپیو (هرکيلوګرام د  ۱۳۳ – ۱۱۹امریکایی ډالرو معادل) پوری رسېده.
ً
معموال د تریاکو د لو پر مهال بازار ته
د نرخونو د لوېدلو المل الهم تر ډیره واضح ندی .ځینی یی کيدای شی د نرخونو د انډ مهاله لوېدلو سره تړاو ولری چي
د ډیر جنس د عرضه کيدلو او همدارنګه د اجرتی لو کوونکو لخوا د تریاکو د سمالسی خرڅالو ،کوم چي دوی د مزد په توګه ترالسه کوی ،له امله رامنځته
کيږی .لیکن ډیری بزګران د  ۲۰۱۷ز په نوامبر کي د هیروئینو پر ”فابریکو“ د هوایی عملیاتو اعالن ،او د ۲۰۱۸ز په اپریل کي د لو څخه لږ وړاندی د فراه او
نیمروز په نښه کېدل ،د عواملو په توګه یادوی 36 .که څه هم د البراتوار پر خاوندانو او د پروسس پر ظرفیت د هوایی بریدونو اغیز تر ډیره ناڅیزه بلل کيږی،
خو په بکوا کي مرکه کيدونکو باور درلود چي پر البراتوارونو برید د تریاکو د نرخونو د چټک لوېدلو سبب ګرځېدلی ،البته چي دا سقوط لنډمهاله دی.

35

چابک .۷#

36

راډ نیکل” ،امریکایی ،افغان ځواکونو د طالبانو د مخدره توکو پر البراتوارونو خپل هوایی بریدونه پراخ کړي“،
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-drugs/u-s-afghan-forces-expand-air-strikes-on-taliban-drug-labs-

.idUSKBN1HF0HQ

20

اتم ( )۸شکل  :د افغانستان په سوېیل لوېدیځ کښی د اوبو د ذخیرو شمېر۲۰۱۸ – ۲۰۱۶ ،

21

نهم ( )۹شکل  :د لښکرګاه په بازار کي د خرڅالو (پلور) لپاره لمریزې هیندارې ،اپريل ۲۰۱۸

22

بزګرانو همدارنګه د نرخونو د لوېدلو پړه د ایرانی ریالو ،چي په سیمه ایزه سطحه د تومان په نامه پیژندل کيږی ،د ارزښت پر بایللو اچول چي
ددوی په وینا د تریاکو لپاره د تقاضا د کمیدو سبب ګرځیدلی .په همدې ډول ،کلیدی معلومات لرونکو کسانو هم د مرکو په ترڅ کي د تومان د
ارزښت لوېدو ته اشاره وکړل او ددې ګواښ احتمال یی څرګند کړل چي کيدای شی داسی څه بیا هم واقع شی .دوی ادعا وکړه چي دې وضعیت د
افغانستان هغه سوداګر چي د پولې هاخوا راکړه ورکړه ترسره کوی اندیښمن کړي چي ممکن دوی د تریاکو د کښت پیرودلو او پر ایرانی
سوداګرو د هغوی د پلورلو په بدل کي داسی پیسې ترالسه کړي چي ژر خپل ارزښت له السه ورکوی .په بکوا کښی پدې اړه بحث نه کېده چي
کيدای شی په عمومی توګه د تریاکو د کرکېلې د کچې زیاتوالی د تریاکو د نرخونو د لوېدلو سبب ګرځیدلی وی .دا ځکه چي په سیمه ایزه کچه
کرکيله کمه شوی وه او بزګرانو په نورو سیمو ،لکه په ګاونډی هلمند ،کي د کرکېلې د کچې په اړه معلومات نه درلودل.
په بکوا کښی د تریاکو لږ حاصل او د نرخونو د لوېدلو ترڅنګ د غنمو ممکنه کمزوری لو هم د اندېښنو د زیاتوالی سبب ګرځیدلی وو .د ساحوی
کار پر مهال ،د لو څخه مخکي ،د لږو اورښتونو له امله د غنمو کښت کوچنی وو .د بزګرانو په وینا کښت پداسی وضعیت کي دی چي دوی به د
تېر کال په څير د لو لپاره ماشینونه کرایه نکړي ،بلکه دا کار به په الس ترسره کړي .ډیرو تمه درلوده چي سږنی حاصل به د  ۲۰۱۷زکال د حاصل
نیمایی برخه جوړه کړي.
د تریاکو د مخ پر ځوړه نرخونو او د ښه حاصل لرونکو کښتونو په نشتون کي بزګرانو د خپلو سپما شوو پیسو کارولو ته ،هغه هم که چيری دوی
درلودل ،اړ شوی وو .خو د پرلپسې کلونو د کمزوری حاصل له امله په بکوا کي ډیرو مرکه کيدونکو خپل هغه ذخیره تریاک چي یو وخت یی
درلودل هم پلورلی وو او اوس د سختو اقتصادی ستونزو سره الس او ګرېوان ول .ځینو بزګرانو په تېر کال کي پورونه اخیستی ول تر څو خپل پر
ډيزل چلیدونکي ژور څاګان لمریزې برښنا ته واړوی .نورو بیا د واټر پمپ او جنراتورونو بدلولو لپاره پورونه اخیستی ول ،چي دا پر ډیزل متکي
بزګرانو لپاره یو عام لګښت شمېرل کيږی .دغو بزګرانو شکایت درلود چي دوی د خپلو پورونو د بېرته ورکړي لپاره کومه وسیله نلری .د کورنی
لګښت لپاره قیمتی توکي نور نه تر سترګو کيدل .د بیلګې په توګه ،د ولورونو ورکړه همداسی پاتی وله  37او ودونه ځنډېدلی وو.
مخ پر ځوړه اقتصادی حاالتو ته په کتو سره ډیري بزګران په دې لټه کي وو چي خپل ورځنی لګښتونه کم کړي .د خوراکی توکو کمیت او کیفیت هغه لومړی
لګښت وو چي باید کم شوی وای ،پدې معنی چي دوی د میوې او غوښي لګښټ کم او پر ځای یی چای ،ډوډۍ ،کچالو (آلوګان) ،مستې او ښورا کاروله.
بزګرانو همدارنګه خپل روغتیایی لګښتونه هم محدود کړي وو .ددوی اکثرو شکایت درلود چي نشی کوالی ډاکټر ته د تګ لپاره د خپلې کورنۍ د غړو
لګښت پوره کړي 38او تر ډیره یی د سیمې په بازار کي ترالسه کیدونکو ګولیو باندی ګوزاره او معالجه کوله 39 .ځینی نور بیا د ځمکو د خاوندانو په شمول
د خپلوانو او کلیوالو څخه د پور د ترالسه کولو په تمه وو40 .یو شمېر بزګرانو څرګنده کړه چي ددوی اقتصادی وضعیت تر دې هم سخت دی ”،که څوک ناروغه
وی ،مونږ اهلل (ج) ته صبر کوو .مونږ انتظار کوو چي آیا دوی مری او که رغیږی ځکه چي مونږ ډاکټر ته د تګ لپاره پیسې نلرو“.
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هغو محدودو کسانو چي په بکوا کي د سختو اقتصادی حاالتو څخه سر نه ټکاوه یا خو د خرڅالو لپاره څاروی درلودل او یا هم د کښتګرۍ پرته
د عوایدو داسی سرچينې درلودلې چي د هغې پواسطه یی خپله ګوزاره کوله .د بیلګې په توګه ،يو شمیر کورنیو پخپله سیمه کي یو دوکان درلود
او یا هم ددوی زامن د ایران په ساختمانی صنعت کي په کار بوخت وو او په میاشت کي د  ۱۶۰ډالرو معادل عاید یی ترالسه کول .یو مرکه کېدونکي
وویل چي د کورنۍ یو غړی یی په ایران کي دوکان لری او له هغه څخه د میاشتی تر  ۳۲۰ډالرو عاید ترالسه کوی؛ چي له امله یی په بکوا کي ددوی
کورنۍ کوالی شی غوښه او میوه وخوری ،او همدارنګه دوی ددې توان لری چي خپل ناروغان د درملنی لپاره کابل یا کندهار ته ولیږی 42 .په
بکوا کي یو بزګر حتی دا هم وویل چي دده پالر غواړی خپله ځمکه خرڅه کړي ،او دا هغه څه دی چي افغان بزګران په هر حال کي ورڅخه ډډه کوی
مګر دا چي ډیر اړ (مجبور) شی.

37

یو مرکه کېدونکی د خپلې لور د واده پخاطر  ۱.۷ملیونه پاکستانی روپۍ پوروړی وو ،چي دا د  ۱۳،۷۵۲امریکایی ډالرو سره برابریږی (دشتک .)۴#

38

” زما میرمن اوس ناروغه ده خو زه ډاکټر ته د هغې د بیولو لپاره پیسې نلرم“(شاهدکه  )۱۳#؛”که څوک ناروغه وی ،دوی په بستر کی پاتیږی ،مونږ ډاکټر ته د تګ لپاره

39

” که څوک ناروغ وی ،مونږ د یو بوتل شربت لپاره پیسې نلرو“(کماالن .)۶#

40

” یو وخت زما میرمن ناروغه وه ،نو ما بیا د ځمکې د خاوند نه پیسې پور کړلې او د تداوی لپاره شخصی کلینیک ته والړم“(تخت .)۱۵#

41
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43

پیسې نلرو“(تخت .)۱۲#

کماالن .۳#

42

” د ایران څخه د راتلونکو پیسو له امله زمونږ ژوند ښه دی“(چابک .)۱۵#

43

شاهدکه .۶#

لسم ( )۱۰شکل  :په ګرز کي کروندې ،بکوا۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ ،
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یوولسم ( )۱۱شکل  :په مال نواب نیکه کي کروندې ،بکوا۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ ،
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په بکوا کي د اکثرو مرکه کېدونکو لپاره یواځی یوه هیله وه او هغه دا چي راتلونکی به بهتره وی .دوی نه د دولت له لوری او نه هم د طالبانو لخوا
مرستې ترالسه کولې .برعکس ،ددوی سرنوشت د تریاکو د نرخونو پر زیاتوالی او ښه حاصل باندی متکي وو .سربیره پر دې ،د ځمکې د اوبو د
کموالی په اړه او دا چي دغه ستونزه به د کرهنیزو تولیداتو پر دوام او په پایله کي د کلیوالو وګړو پر ژوند او ژوندانه څه اغېزې ولری ،هم
اندیښنې موجودې وې .په خانجکه کي یو بزګر دغه اندېښنې په لنډه توګه داسی بیان کړل ”،د اوبو کموالی او لږ حاصل به په راتلونکي کي زمونږ
ژوند تباه کړي“.

44

2 22 2د حاصالتو ښه والي خو ټیټ نرخونه
د بکوا سره په پرتله ،د هغو بزګرانو ژوند چي په  ۲۰۱۸ز کال کي د بغرا ویالې شمال ته په دښتونو کي اوسیدل ،تر ډیره له کړاو او ګواښونو خالی
وو .خو تل داسی نه وی .په  ۲۰۱۶ز کال کي ،د څلورو پرلپسې کلونو د خراب حاصل نه وروسته کله چي حاصالت په هر جریب کي دوه کیلو ګرامو
(په هر هکتار کي د لسو کیلوګرامو معادل) ته راټیټ شو ،حاصالتو بیرته ښه والي وموند .کله چي په  ۲۰۱۶زکال کي حاصالت په هر جریب کي تر
دوو منو ورسید (په هر هکتار کي د  ۴۵کیلوګرامو معادل) ،په  ۲۰۱۷کال کي په پخوانی دښتې سیمو کي د تریاکو کرکیله بیرته لوړه شوه.
د حاصالتو د ښه والي سره د بغرا شمال لور ته د تریاکو د کرکېلې اندازه زیاته شوه .په حقیقت کي ،د پخواني دښتې سیمو د څیړنې په هره ساحه
کي د کښتونو شننه ښيي چي د تریاکو کچه د  ۲۰۱۷او  ۲۰۱۸ز ترمنځ زیاته شوې ( ۱۳ ،۱۲او  ۱۴شکل وګورئ) چي دغه موندنه د ساحوی کار څخه
ترالسه شوی دی .په  ۲۰۱۸ز کال کي د بغرا د شمال حاصالت هم زیات شول ،چيری چي ځینو بزګرانو ادعا کوله دوی د هر جریب څخه یی تر  ۳.۵منه
پوری (په هر هکتار کي د  ۷۸.۷۵کیلوګرامو معادل) تازه تریاک ترالسه کړي دي.
د افغانستان په سوېیل لوېدیځ کښی د تریاکو په زیاته پیمانه کرکیله او د ښو حاصالتو په پایله کي د نرخونو ټیټېدل د ویالې شمال لور ته د
پخوانی دښتې په سیمه کښی د بزګرانو لخوا په شدیده توګه احساس نشو .پر دې سربېره ،د پخوانی دښتې د سیمو تریاک ،د هغو په پرتله چي د
ویالې په سیمه کښی تولید کیږی او سوداګر پکي د زیاتو اوبو د شتون څخه شکایت کوی ،په اعلی نرخونو پلورل کیږی .له همدې امله ،پداسی
حال کي چي د  ۲۰۱۸ز کال د مې د میاشتی په لومړیو کي د لو څخه سمالسی وروسته د یو من تریاکو نرخ  ۲۲،۵۰۰پاکستانی روپیو (یو کیلوګرام
د  ۴۰ډالرو معادل) ته را ټیټ شو ،خو د هلمند د ویالې د سیمې په څير چيری چي بزګرانو د یومن څخه لږ تر لږه  ۱۶،۰۰۰پاکستانی روپۍ (یو
کیلوګرام د  ۲۹ډالرو معادل) ترالسه کړې ،را ټیټ نشو .سربیره پر دې ،د پخوانی دښتې په سیمو کښی د جون په لومړیو کي نرخونه بیرته ډير ژر
په هر من کي د  ۵۰،۰۰۰څخه تر  ۶۰،۰۰۰پاکستانی روپیو (یو کیلوګرام د  ۱۲۱ - ۱۰۰ډالرو معادل) پوری لوړ شو ،چي وروسته بیا د  ۲۰۱۸ز کال د
آګسټ په لومړیو کي د هر من نرخ د  ۲۵،۰۰۰او  ۴۰،۰۰۰پاکستانی روپیو (یو کیلوګرام د  ۸۰ - ۵۰ډالرو معادل) تر منځ ثابت پاتی شو.
دا یواځی د ویالې شمال لور ته شریکی کښتګر او اجاره یی بزګران وو چي د اقتصادی فشار نښې نښانې پکې څرګندی شوې .په ډیره پیمانه
شکایتونه د ”امنیتی عملیاتو“ او مخدره توکو پر البراتوارونو د هوایی بریدونو په اړه کېدل ،لیکن د آخری مورد په اړه یواځی د تریاکو په
نرخونو باندی د هغې لومړنۍ اغیزې چي ددوی په عقیده یی لرلې ،خبری کیدلې .په ټوله کي ،هغوی چي خپلې ځمکې لری د تېر په څېر ژوند ته
دوام ورکوی ،یعنی په اونۍ کي یو یا دوه ځله غوښه او میوه خوری ،او د ناروغۍ پر مهال کوالی شی د لښکرګاه ،او په ډیرو جدی حاالتو کښی
د کندهار او کويټې د روغتیایی آسانتیاوو څخه ګټه واخلی.
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کماالن .۱۱#
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6.6حتی د کوکنارو په شتون کي مجبوری
ً
عمال
ددې مطلب څخه موخه دا ده چي ونه ویل شی د بغرا ویالې شمال لور ته د پخوانی دښتې په سیمو کښی ژوند په ښه توګه تیریږی ،ځکه
ورڅخه ډیر واټن لری .په حقیقت کي ،هغه ښځې چي ددې څیړنې لپاره ورسره مرکې شوی ،د پخوانی دښتې په دغو سیمو کښی د ژوند یو داسی
ځانګړی تیاره انځور کاږي چي پکی غوراوی او فرصتونه ډیر محدود دی .لکه چي یوې ښځې په ډاګه وویل” :کله چي تاسو دښتې ته الړشئ نو
هلته هیڅ کور او ونه نشته ،هلته یو سوځوونکی ګرم بیابان وی 45 .خو دا زمونږ مجبوریت“ .نورو ښځو د نامناسب چاپیریال او له امله یی د هغو
سختیو څخه چي پر دوی تحمیل کيږی یادونه وکړه”:په دښته کي به تاسو د خاورو او دوړو پرته بل څه ونه وينئ“46 .
داسې ښکاری چي د بغرا ویالې شمال لور ته نارینه د ژوند په مورد کي د فعالیت نه ډک اسلوب لری ،پدې معنی چي ددوی په نظر د پخوانی
دښتې په سیمو کښی د څو کاله اوسېدلو وروسته ددوی ډيری ستونزی حل شوی دی .د بغرا ویالې شمال لور ته اکثرو نارینه به ویل چي وروسته
لدې چي ځمکه پاکه شوه ،څاه وکيندل شوه ،یو کور جوړ شو ،او د دښتې د سوځوونکي لمر څخه د امان پاتې کيدو پخاطر ونې لویی شوې،
ددوی ژوند اوس ”مناسب“ دی .لیکن په کوم ډول چي د ټولنیز او کلتوری دودونو له امله ښځې د محدودیت سره مخامخ دی ،نارینه په هماغه
اندازه مقید ندی .نارینه کولی شی سفر وکړي؛ دوی بازار یا ځایی مارکيټ ته تللی شی ،په سیمه کي د ګاونډیانو او ملګرو لیدو ته تللی شی ،او
کولی شی د ویالې پواسطه خړوبېدونکو سیمو او لښکرګاه یا ګرشک ته سفر وکړي .د ښځو لپاره په پخوانی دښتې سیمو کښی ژوند ډیر زیات
محدود دی .یو ځل چي د اوسیدلو د ځای او کرهنې وړ ځمکې ننګونې حل شی ،د ګرځیدو او کار ستونزې پر خپل ځای پاتې وی.
د نږدې خپلوانو څخه لیری په یوه نامتجانسه ټولنه کي ،او دداسی خلکو په منځ کي ژوند کول چي د تعلیم سطحه یی د هیواد په کچه هرومرو تر ټولو
ټیټه وی او نظریات یی ډیر زیات محافظه کاره وی ،د ښځو ګرځېدل د ډیرو سختو محدودیتونو سره مخ دی .ځایی بازار یا میلې ته د ښځو د تګ په اړه
څه ندی اورېدل شوی؛ دداسی ګاونډیانو کورونو ته تګ چي د کورنۍ او حتی ممکن د هماغه قبیلې څخه نه وی ،ناشونې بریښې .همدارنګه د ویالې
پواسطه خړوبېدونکي سیمې ته د نږدې کورنۍ یا خپلوانو د لیدو لپاره سفر هم کم او لږ ترسره کيږی .په حقیقت کي ځینو ښځو شکایت درلوده چي د
محدودو اړیکو ،سفری خنډونو او ناکافی وزګار وخت له امله دوی نشی کوالی چي د پالر په شمول 47د کورنۍ د نږدې غړو جنازو ته حاضرې شی.

48

ځینو ښځو ددوی پر ګرځېدلو بندیز ”په زندان کي اوسېدلو“ ته ورته وباله 49 .نورو بیا د ګوښه والی ،یواځیتوب 50 ،او ”د انفرادی ،خو نه ټولنیز
ژوند“ د درلودلو څخه یادونه وکړه 51 .ځینی داسی ښځې هم وی چي د ځان او نورو خپګان

52

ته په اشارې سره ویل چي ” 53ډیرې زیاتې خواشینې“

دی 54 .حتی د ځان وژنې په اړه هم راپورونو شتون درلود 55 .د بغرا ویالې شمال لور ته د کلینیکونو او روغتونونو نشتون پدې معنی دی چي د هر
ډول روغتیایی ستونزو لپاره ګرشک او لښکرګاه ته د تګ پرته ،چي هغه هم د بیالبیلو ګواښونو سره مل دی ،په سیمه کي د درملنی لپاره ډیر لږ
امکانات شته .یوې ښځې د دښتې پر لور خپل تګ پدې توګه بیان کړ” :کله چي مونږ دښتې ته ورسیدو نو زه تر ډېر فشار الندی وم .هلته ژوند کول
آسانه ندی .که څوک ناروغه شی نو باید په کور کي پاتې شی ،ددې لپاره بله چاره نشته“ 56 .بلې ښځې وویل ”:ژوند ښه ندی .مونږ هیچا ته السرسی
نلرو .مونږ ډاکټر ته نشو تللی“ 57 .
45
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دولسم ( )۱۲شکل  :په هلمند کي د نهر بغرا شمال لور ته د شنې جامې د کښتونو نقشې۲۰۱۸ – ۲۰۰۸ ،

28

دیارلسم ( )۱۳شکل  :په هلمند کي د نهر بغرا شمال لور ته د دشت آب پاشک د کښتونو نقشې۲۰۱۸ – ۲۰۰۸ ،

29

څوارلسم ( )۱۴شکل  :په هلمند کي د نهر بغرا شمال لور ته د دشت شین کلی د کښتونو نقشې۲۰۱۸ – ۲۰۰۸ ،

30

په همدې ډول ډیرو ښځو د کار د اندازې ،په ځانګړی توګه د ځمکې پر سر کار ،څخه کوم چي دوی اړ دی د پخوانی دښتې په سیمو کښی وکړي،
شکایت درلود .د ویالې په سیمه کي د پخوانی ژوند په پرتله ،ددوی د کار کولو په کچه کي د پام وړ زیاتوالی راغلی دی .ددې کار زیاته برخه د
څارویو د پالنې او د اور لپاره د لرګیو د ټولولو پوری تړاو درلود ،خو ددې تر څنګ د کوکنارو د بوټو څخه د اضافی وښو لیری کول او د تریاکو
د لو پر مهال د مزدورانو لپاره د خوراک د برابرولو مسؤولیت هم ددوی په غاړه وو .کله چي ځینې ښځې د هلمند د ویالې په سیمه کي اوسېدې نو
دوی پر ځمکو کار نه کاوه ځکه نو دغه کار ورته ډیر بوږنوونکی ښکارېده” :په دښته کي مونږ په کرونده کي کار کوو[ ،خو] په وطن کي مونږ [په
کرونده کي] کار نکوو“ 58 .
د هغو کورنیو ښځې چي د پخوانی دښتې په سیمه کي ځمکه درلودله د کار د ستړیا څخه سر ټکاوه ،خو ددې ترڅنګ دوی پدې پوهیدې چي په
دښته کي بزګری د ځان سره اقتصادی ګټې هم لری .لکه څنګه چي یوې ښځې وویل” :دښتې ته په تګ سره زمونږ ژوند ښه والي وموند ،خو زما
ژوند ښه ندی ځکه زه پر ځمکې ډیر سخت کار کوم“ 59 .ډيرو ښځو فقط د ”ښه ژوند“ او ”بهتره خوړو“ په اړه خبرې کولې ،خو پر دې سربیره په
دښته  60کي د اوسیدو پر مهال د مخامخ شوو سختیو او د هیڅ حقیقی متبادل د نشتون څخه یی هم یادونې وکړې” :که مونږ بل چيری د ژوند کولو
ټاکنه درلودالی ،مونږ په هیڅکله دښتو ته مخه نه وای کړی .خو د غوراوی په نشتون کي مونږ دا ژوند منلی :تر دې چي مونږ هیڅ ځمکه نه لرالی
نو دا هم ښه دی“ 61 .د یادونې وړ ده چي د ښځو د ویناوو پر بنسټ دداسی کورنیو فقط یو څو خواره مثالونه شته چي په دښتی ځمکو کي د اوسېدو
پر مهال دوی د پام وړ شتمنیو السته راوړی .د بیلګې په توګه ،د موسی قلعه څخه یوې ښځې دې حقیقت ته په اشارې سره وویل چي ددې کورنۍ
 ۲۷جریبه ځمکه ترالسه کړې” ،زمونږ ژوند ښه والي موندلی او اوس مونږ یو شریکي کښتګر [بزګر] لرو“ 62 .
د هغوی لپاره چي بې ځمکې دی هیڅ توپیر نلری چي د ویالې په سیمه کي بزګری کوی که د پخوانی دښتې په سیمو کښی .لکه څرنګه چي پخوا د
نادعلی په کوش کلی کي د اوسېدونکي کورنۍ یوې مور ،چي اوس په دښته کي په نهه ( )۹جریبه ځمکه کښی په شریکه کښتګری کوی په ډاګه
وویل” :مونږ ډیر بېوزلې یو .مونږ تمه درلوده چي په دښته کي به زمونږ ژوند ښه شی ،خو هیڅ تغیر ندی راغلی .مونږ چي هر چيری والړشو ،تل به
په کرونده کي په کار بوخت یو“ 63 .
پرته لدې چي ددوی ځمکې او شتمنی په پام کي ونیول شی ،د ویالې سیمې ته د دغو ښځو بیرته تګ ”میلې“ یا ”رخصتۍ“ باندی تللو ته ورته وی.
هلته دوی بیا کوالی شی د کورنۍ او ملګرو د لیدلو لپاره سفر وکړي او حتی لښکرګاه ته د سودا اخیستلو لپار والړې شی ،پدې دول دوی کوالی
شی په دوبی کي د دښتې د ګرمۍ څخه ځانونه خالص کړي ،او که څه هم ددې ښځو اکثریت د لښکرګاه په شاوخوا کښی ځمکې او کرایی جایدادونه
نه درلودل او په عین حال کي ددوی د کورنۍ نارینه په ښار کي د مزدورۍ په لټه کي ول ،خو دوی بیا هم لدې امله خوشحالې وې چي بېرته د ویالې
ً
اصال د ګرمسېر وه خو اوه ( )۷کاله یی د پخوانی دښتې په سیمو کښی تیرې کړې وې ،وویل
سیمې ته راغلی دی 64 .لکه څنګه چي یوې ښځې ،چي
”اوس مونږ په خپل وطن کي یو – دلته هر څه د السرسی وړ دي“ 65 .دغو ښځو د سختیو د لنډ مهال خالصون څخه خوند اخیسته ،سره لدې چي
پوهیدې دوی به په منی (خزان) کي بیرته دښتې ته الړې شی او هغه ځکه چي”د بیوزلۍ پخاطر مونږ د دښتې هر ډول ستونزو ته غاړه ایږدو“66 .
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7.7پایله
دغه څېړنه د افغانستان د سوېیل لوېدیځ په پخوانیو دښتو کي د کړاوه ډک ژوند یو انځور وړاندی کوی .که څه هم حاالت د هغه مهال په پرتله،
کله چي خلک د لومړی ځل لپاره په کال  ۲۰۰۱ز کي د طالبانو د سقوط نه وروسته هلته مېشت شول ،دومره سخت ندی ،خو سره لدې هم هغه نارینه
او ښځو دواړو لپاره د بېرحمه تودوخې او سخت کار ځای پاتې دی .دا هغه ځای دی چي ښکاری د ژوند څخه خوند نه اخیستل کيږی ،بلکه زغمل
کيږی .دا تر ډیره هلته د اوسېدونکو ښځو په اړه حقیقت لری د کومو ژوند چي د یواځیتوب ،خپګان ،او حتی ځان وژنې له امله ځوریږی .خو ددې
سختو حاالتو سره سره ،ددغو پخوانیو دښتی سیمو د وګړو نفوس د ودې په حال کي دی .یواځی په  ۲۰۱۸زکال کي ،ددې سختو دښتی سیمو
 ۲۹،۰۰۰هکتاره اضافی کرهنیزه ځمکه د ګټې اخیستنې وړ وګرځېده .دې حالت ته په کتو سره دا پوښتنه پورته کيږی چي ددغو پخوانیو دښتې
سیمو دوامداره پراختیا مونږ ته د هغو سیمو په باره کي څه وایی چي دغه نوی راتلونکي خلک ورڅخه راځی.
څرګنده ده چي ددې دښتی سیمو ډیری اوسنی اوسیدونکي د افغان حکومت او د هغه د بهرنی مالتړ کوونکو لپاره لږه مینه (همدردی) لری .دوی
مدام د یو داسی حکومت په اړه خبرې کوی چي فاسد او لوټمار دی او یواځی ”د خپل جېب په اړه فکر کوی“ .په پرلپسې توګه د بزګرانو ،په
ځانګړی توګه د کلیوالی سیمو د بیوزلو ،په ژوند کي د تغیر راوستلو په برخه کي د حکومت د کمزورۍ ،ناتوانۍ ،او بېغورۍ څخه یادونه کيږی.
د هغو کسانو ډیری چي په  ۲۰۰۷او  ۲۰۰۸ز کال کي د جګړو له امله د نادعلی او مارجې څخه د بغرا شمال ته کډه شوی وو ،بیرته ستانه شوی دی.
دې کار په تېرو دوو کلونو کي حتی نورې کورنۍ دې ته هڅولی تر څو دغو دښتی سیمو ته کډه شی.
د سوېیل لوېدیځ افغانستان په سترو ښارونو او خړوبېدونکو درو کښی اقتصادی اسانتیاوي تر ډیره محدود شوی دی .د هغو ورځو په پرتله ،کله
چي د بهرنیو سرتیرو شمیر په چټکۍ سره ”زیات“ شو او په لښکرګاه کي امنیت او ودانیزو برخو کي په آسانی سره کار موندل کيده ،اوسمهال داسی
کارونه لږ پیدا کيږی .د ناامنۍ او دالسرسی وړ مالی کومکونو د کموالی له امله پراختیایی مرستې محدودې شوی ،او د هلمند د ویالې په سیمه
کي د نفوس د ودې او لوړو نرخونو په سبب ،ځمکه لږه او تر زیاتېدونکي فشار الندی ده .که څه هم د حکومت واکمنی تر ډیره محدوده ده ،خو سره
لدې هم د مرکزی هلمند د ویالې پواسطه خړوبېدونکو سیمو کښی بزګران پدې پوهیږی چي د تریاکو کرکيله د ځان سره ځینی ګواښونه لری .کيدای
شی هلته ځینی داسی فشارونه هم وی چي بزګران اړ کړي تر څو په ټولیزه توګه د تریاکو د کرکيلې نه الس واخلی ،شاید د نظامی عملیاتو په جریان
کښی د منځه تللو د ګواښ له امله ،او یا هم د حکومتی ځواکونو لخوا د لو څخه وروسته د حاصل د لوټلو د امکان په سبب .په هر حال ،د سوېیل
لوېدیځ په زیاتو السرسی وړ برخو کي د تریاکو کښت او لدې الرې د ډيرو بزګرانو اقتصادی هوساینه مدام د ګواښ سره مخامخ ده.
په دغو شرایطو کښی د سوېیل لوېدیځ کلیوال خلک په خاصه توګه هغوی چي لږه ځمکه لری ،د محدودو انتخابونو سره مخامخ دی .لږ تر لږه د
پخوانی دښتې په سیمو کښی ځمکه هم ارزان بیه او هم د السرسی وړ ده .بزګران هم پدې نظر دی چي په دغو سیمو کښی د حکومتی چارواکو
تاوتریخوالی او فساد کم دی ،او سره لدې چي د طالبانو مسوولین د امنیت هاخوا محدود خدمتونه وړاندی کوی ،خو بیا هم د نورو سیمو په پرتله
نظم احساس کيږی او تر یوې اندازې د حاالتو د وړاندوینې امکان شته .د پخوانی دښتې په دغو سیمو کښی د پراختیایی مرستو او روزګار نشتوالی
کيدای شی تر یوې اندازې د تریاکو د کرکيلې پواسطه جبران شی ،پدې شرط چي حاصل او نرخونه ښه وی .لدې الری تر یوې کچې ترالسه شوی عاید
کوالی شی کورنی لګښت پوره او حتی په ځمکه کي د الزیاتې پانګونې لپاره مالی سرچينه وګرځی .د پخوانی دښتې د سیمو پر لور حرکت (کډه
کيدل) د امنیتی ستونزو ،مالتړ او اقتصادی اړتیاوو له امله پیل شو؛ خو دا پدې معنی هم نده چي هلته کوڅې په زرو پوښل شوی دی.
که څه هم د پخوانی دښتې په سیمو کښی د ”بدو کلونو“ په جریان کښی ژوند له کړاوه ډک وی ،خو ”ښه کلونه“ بزګران او ددوی کورنیو ته دا
فرصت ورکوی چي خپل حالت بهتره کړي .د جدی انديښنې وخت هغه مهال وی کله چي د پخوانی دښتې په دغو سیمو کښی ”ښه کلونه“ ځنډ
وروسته راشی .دې څېړنې په بکوا کي پر بزګرانو د پرلپسې کم حاصله کلونو د اغېز انځور وړاندی کړ .په  ۲۰۱۸ز کال کي د تریاکو د نرخونو د
لوېدو تر څنګ په بکوا کي د بزګرانو تر منځ یوه اندازه مجبوریت تر سترګو کيږی ،چي داسی حالت د تیرو کلونو د ساحوی کار په جریان کي ندی
لیدل شوی .کله چي دغه موضوع ،د ځمکې الندی اوبو د سطحې ټیټېدو سره چي د نوی تکنالوژۍ په کارولو نور هم بدتره شوی ،په ګډه وڅیړل
شی ،نو دا به وخت ثابته کړي چي کله به د پخوانی دښتې دغه سیمې بیرته وچې شی .وبه لیدل شی چي ددې سیمې خلک به چيرته ځی ،څه به کوی
او باآلخره د مجبوریت له مخی ددوی بیاځلی حرکت (کډه کيدل) به څه اغیزه ولری.
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د مأخذونو لړلیک
آدمک ،ل( .تدوین ).د افغانستان تاریخی او سیاسی جریده ،ټوک  ،۲فراه او سوېیل لویدیځ افغانستان،
Historical-and-Political-Gazetteer-of-Afghanistan--1973/243566461/https://www.scribd.com/document
Farah-and-SW-Afghanistan-s-pdf-2-Vol
آلسیس ( ،)Alcisد کورونو د انګړونو څخه د نقشې اخیستلو پروژه .۲۰۱۳ ،ناچاپ شوی راپور.
د نړۍ نفوس – فلوماینډر ”د افغانستان د وګړو د نقشې نهایی مسوده“ ،جون  .۲۰۱۷ناچاپ شوی راپور .۲۰۱۷
جکسن ،آ”.د طالبانو د سیوری حکومت الندی ژوند“ لندن :د ما وراء البحار د مطالعاتو انستیتیوت.۲۰۱۸ ،
منسفیلډ ،د ،.آلسیس لمیټډ ،.او د تلپاتې څیړنې او پراختیا سازمان” .د دورانی او تکراری خطرونو مدیریت :د  ۲۰۱۱ – ۲۰۰۸پوری په مرکزی
هلمند کښی د کوکنارو د تولید د کموالی شرح“ .کابل :د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد.۲۰۱۱ ،
مانسفیلډ ،د .پر شګو جوړ دولت :تریاکو څنګه افغاستان کمزوري کړ .نیویارک ،د آکسفورډ پوهنتون مطبعه.۲۰۱۶ ،
مانسفیلډ ،د” .د بدو څخه دوی بدتر جوړ کړ :د هلمند او ننګرهار په جګړه ځپلو سیمو کښی د تریاکو تمرکز“ .کابل :د افغانستان د څېړنې او
ارزونې واحد.۲۰۱۴ ،
Mansfield, D. “Heroin labs in Afghanistan,” http://www.lse.ac.uk/united-states/Assets/Documents/
.Heroin-Labs-in-Afghanistan-Mansfield.pdf
منسفلډ ،د” .په افغانستان کښی د هیروئینو البراتوارونه“،
.http://www.lse.ac.uk/united-states/Assets/Documents/Heroin-Labs-in-Afghanistan-Mansfield.pdf
منسفلډ ،د ” .شیطان په جزئیاتو کي دی :افراطیت ،تاوتریخوالی او په پراخه توګه د تریاکو تولید ته د ننګرهار پرلپسې سقوط “ .کابل :د
افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره.۲۰۱۶ ،
ً
واقعا بېساري :څنګه د هلمند خوړو زون ددې والیت د کوکنار د تولید د ظرفیت زیاتوالی سره مرسته وکړه “ .کابل :د افغانستان د
منسفلډ ،د” .
څېړنې او ارزونې اداره.۲۰۱۷ ،
نیکل ،ر” .امریکایی ،افغان ځواکونو د طالبانو د مخدره توکو پر البراتوارونو خپل هوایی بریدونه پراخ کړي“،
https://www.reuters.com/article/
.us-afghanistan-drugs/u-s-afghan-forces-expand-air-strikes-on-taliban-drug-labs-idUSKBN1HF0HQ
د افغانستان د بیارغونی ځانګړی مفتش ”درې میاشتنی راپور ۳۰“ ،جوالی ،۲۰۱۸
.30qr.pdf-07-2018/https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه” ،د نادعلی ولسوالۍ د کښتګرۍ سیستم ،هلمند والیت“ د افغانستان کرهنیز سروې ۱۵ ،راپور (پېښور :د
افغانستان لپاره د سویډن کمیټه.۱ ،)۱۹۹۲ ،
ویټالک ،م” .د هلمند طالیی عصر“،د برتانیې خپرندویه سرویس ۷ ،آګسټ .۲۰۱۴
index.html/8529_newsspec/2014/http://www.bbc.co.uk/news/special
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د غبرګون او نظرونو غوښتنه
د  AREUاداره ډېره لېواله ده چې د دغې څېړنې د کاروونکو نظرونه واوري .که تاسو زموږ د خپرونو یو دوامداره لوستونکي یاست ،د AREU
لیکچر یا ورکشاپ کې مو ګډون کړی ،کتابتون یې کاروئ ،یا یوازې په دې وروستیو کې له دغه ادارې سره بلد شوي یاست ،ستاسو نظرونه او
غبرګون زموږ لپاره ارزښت لري .دغه نظرونه موږ سره مرسته کولی شي چې خپلې موخې په ال ښه ډول السته راوړو او د څېړنې په اړه خپلې
تګالرې او د پایلو د شریکولو طریقې و ارزوو .د نظرونو شریکولو تر ټولو اسانه الر موږ ته ایمیل کول ديareu@areu.org.af :
یا کولی شئ موږ ته زنګ ووهئ .۰۰۹۳۷۹۹۶۰۸۵۴۸ :تاسو چې هر څه غواړئ موږ ته یې ویلی شئ ،خو په ممکنه ډول یو څه ګټور مالومات دا دي:
•تاسو له  AREUسره څنګه اړیکه نیسئ (یعنې د خپرونو ،غونډو یا نورو الرو)؟
•تاسو د  AREUله څېړنو څخه د څه لپاره کار اخلئ؟
•تاسو د  AREUخپرونې څنګه السته راوړئ؟
•تاسو د څېړنو بریښنایی که چاپ شوی بڼه کاروئ؟
•خپرونې څنګه کولی شي تاسو ته مالومات په ال ښه ډول وړاندې کړي؟
•زموږ د څېړنې د بهیرونو یا پایلو په اړه ستاسو نظرونه؟
•هغه برخې یا موضوع ګانې چې تاسو یې په اړه د څېړنو ترسره کېدو سپارښتنه کوئ؟
•د  AREUهغه خپرونې یا فعالیتونه/غونډې چې ستاسو ډېرې خوښېږي؟
•ستاسو په اند موږ په کومو برخو کې خپل کار ښه کولی شو؟
•ستاسو د خوښې یا لېوالتیا ډګر ،دنده یا څېړنه ،او دغه راز موقعیت؟
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د افغانستان د څیړنی او ارزونی اداری نوی خپرونی
ټولې خپرونې د ډونلود لپاره(ښکته کولو لپاره) په  www.areu.org.afکې د السرسۍ وړ دي ،او ډیرې ئې د هارد کاپې(چاپی بڼه) په ډول په
وړیا توګه په کابل کې د  AREUله دفتر څخه الس ته راوړالی شي.
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نیټه

د خپرونې نوم

لیکونکی ( مولف)

په دری ژبه

په پښتو ژبه

د څیړنې موضوع

د خپرونې ډول

د  ۱۳۹۷لړم

د  ۱۳۸۲کال د اساسي قانون په رڼا کې د
افغانستان د عامه ادارې سازمان او
جوړښت څیړنه

 :میرویس ایوبی او
ډاکټر هارون رحیمی

√

√

اساسي قانون

د پالیسۍ نوټ

د ۱۳۹۷
مرغومی

د  ۱۳۸۲کال د اساسي قانون په رڼا کې د
افغانستان د عامه ادارې سازمان او
جوړښت څیړنه

میرویس ایوبی او
ډاکټر هارون رحیمی

√

√

اساسي قانون

تحلیلی څیړنه

د ۱۳۹۷
سلواغه

د افغانستان پارلمان :د  ۲۰۰۱کال
راهیسي د اساسي قانون پر بنسټ د
ورکړل شوو واکونو اوعملی کړنو پرتله

شمشاد پسرلی او
زلمی مالیار

√

√

اساسي قانون

د پالیسی نوټ

د ۱۳۹۷
سلواغه

د افغانستان پارلمان :د  ۲۰۰۱کال
راهیسي د اساسي قانون پر بنسټ د
ورکړل شوو واکونو اوعملی کړنو پرتله

شمشاد پسرلی او
زلمی مالیار

√

√

اساسي قانون

تحلیلی څیړنه

د ۱۳۹۷
سلواغه

د کوچیتوب ،د کوچیانو او دسیمې د
اوسېدونکو ترمنځ د شخړو په مدیریت
کې د افغانستان د دولت رول

ډاکټر انتونیو
ګیستوزی

√

√

د کوچیانو او د سیمی د
اوسیدونکو ترمنځ
ښخړی

تحلیلی څیړنه

د ۲۰۱۸
اپریل

نور معیاری پروګرامونه بس دي :په
ماتیدونکو شرایطو کې اقتصادي
پرمختک

SLRC

تولنیز مالتړ

لنډه لیکنه

د ۲۰۱۸
مارچ

یوه نقشه ایزه څیړنه :په افغانستان کې د
انسانانو له قاچاق سره د مبارزې بنسټیز
مکانیزمونه

سوپروا نارا سیمهایا

ټولنیز مالتړ

موضوعی لیکنه

د۲۰۱۸
مارچ

یوه نقشه ایزه څیړنه :په افغانستان کې د
انسان له قاچاق سره د مبارزي بنسټیز
مکانیزمونه

ولی محمد کنډیوال

√

√

ټولنیز مالتړ

د پالیسي یادښت

د ۲۰۱۸
جنوري

ښاري خوندیتوب :په افغانستان د ښاري
سولې جوړونې پروګرام ته بیا کتنه

یما ترابي

√

√

ټولنیز مالتړ

د پالیسي یادښت

د ۲۰۱۸
جنوری

په افغانستان کې د میشتوکوچیانو د
شخړو ډولونه

انتونیو ګیستوزي

√

√

د طبیعی سرچینې
مدیریت

موضوعی لیکنه

د ۲۰۱۷
نومبر

ناروغتیا یا عالمی؟ په  ۲۰۱۷کال کې د
افغانستان د ودې کوونکو تریاکو
اقتصاد

ویلیام ای .بایرد

د طبیعی سرچینی
مدیریت

د پالیسي یادښت

د ۲۰۱۷
دسمبر

په افغانستان کې د اروپایی ټولنې د
ستونزې د غبرګون تحلیل

چونا آر .ایچاویز ،قیوم
سروش

ټولنیز مالتړ

د پالیسي یادښت

د ۲۰۱۷
اکتوبر

په واقعی توګه بیساری :په هلمند کې د
خوړو زون څنګه په والیتونو کې د تریاکو
د تولید د ډیروالی مالتړ وکړ

دیوید منسفیلد

√

√

د طبیعی سرچینی
مدیریت

موضوعی څیړنه

د  ۲۰۱۷کال
اګست

په افغانستان کې قضايې بیا کتنه

غزال حارس

√

√

اساسي قانون

موضوعی څیړنه

د  ۲۰۱۷کال
آګست

په افغانستان کې اجرایي بیا کتنه

کاوون کاکړ

د  ۲۰۱۷کال
جوالی

ښځې د افغانستان په کرنه کې

لینا ګانیش

جنسیت

د  ۲۰۱۷کال
جوالی

د اوبو په برخه کې د سمونې اغیزې

اتل احمدزی

حکومتولي

موضوعی څیړنه

د  ۲۰۱۷کال
جوالی

په افغانستان کې ښاري حکومتولۍ

دیتلیف کمیر

حکومتولي

موضوعی څیړنه

د  ۲۰۱۷کال
جوالی

د دولت د ادارو دندو ته بیا کتنه

اکسل کویتز

حکومتولی

موضوعی څیړنه

د ۲۰۱۷
جوالی

په افغانستان کې د کوچیانو – بزګرانو
شخړې

انتونیو جیو ستوزي

د طبیعی سرچینی
مدیریت

لنډیز

د  ۲۰۱۷کال
جون

په افغانستان کې د حکومتولی د ارزونی
چوکاټ ()LGAF

AREU

حکومتولی

ریپوټ

د ۲۰۱۷
جنوری

په افغانستان کې د معیشت تګ کرښې:
د هرات له درې کلیو څخه بیلګې

دانیل هت ،ادم پین او
احسان اهلل غفوري

ټولنیزه ساتنه

کاري لیکنه

د ۲۰۱۷
جنوري

په افغانستان کې د معیشت تګ کرښي:
د « وروسته پرمختیا» په وخت کې ژوند

جیولیا مینویا او ادم
پین

ټولنیزه ساتنه

کاري لیکنه

د ۲۰۱۷
جنوری

په افغانستان کې د معیشت تګ ګرښي:
د کندهار په والیت کې چوپ
تاوتریخوالی

دانیل هوټ ،ادم پین
او احسان اهلل غفوری

ټولینزه ساتنه

کاری لیکنه

د ۲۰۱۷
جنوری

زعفران :د تولید ټولینزې اړیکې

جیولیا مینویا او ادم
پین

د طبیعی سرچینو
مدیریت

کاري لیکنه

د ۲۰۱۶
اکتوبر

د خوځښت وخت :په افغانستان کې د
کوکنارو تریاکو ،کښت ته د پرمختیائې
غبرګون را مینځ ته کول

دیوید منسفیلد ،پاول
فیشستین او OSDR

د طبیعی سرچینی
مدیریت

موضوعی لیکنه

د ۲۰۱۶
آګست

په افغانستان کې د جنسیت په اړه د
ځواب ورکوونکی بودجې جوړول :کار د
پرمختګ په حال کې ده

نیلول برتش او سلیمان
هدایت

√

√

د ملکی خدمتونو سمونه
او حاکمیت

موضوعی لیکنه

د ۲۰۱۶
آګست

په افغانستان کې د ملکي خدمتونو
سمون :ملکی خدمتونو د سکتور وندې
او دندې

سید حشمت اهلل
هاشمی او ګیر هارد
الوت

√

√

د ملکی خدمتونو سمونه
او حکومتولی

موضوعی لیکنه

د ۲۰۱۶
جوالی

په افغانستان کې د کلیو د شرایطو دشننې
کارول :میتوودونه او پراخ دلیلونه

ادم پین

پایښت لرونکې
معیشیت

کاری لیکنه

√

√

اساسی قانون

موضوعی څیړنه
موضوعی څیړنه
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداری ټولی خپرونی
ددغی اداری له کورپاڼی ( )www.areu.org.af
څخه تر السه کوالی شی.

