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د نشه یي توکي او بې نظمۍ (یا نظم) په اړه
د جګــړې وروســته د پایښــت لرونکــو اقتصادونــو رامنځتــه کــول ،چې د نړیوالــې ننګونو څلورکلنــه څیړنیزه پروژه ده ،چــې د غیر قانوني

مخــدره توکــو اقتصــاد پــه افغانســتان ،کلمبیــا او میانمار کې په ســولیز اقتصاد بدل کړي.

ا کنسرســیوم د نړیوالــو او پیژنــدل شــویو معتبــرو بنســټونو څخــه جــوړ دی چې په مخدره توکو ،شــخړه ،روغتیــا او پراختیا کې غوره او

ښــه تخصص لري .د دې پروژې مشــري د لندن ( )SOASپوهنتون ســره ده او د پروژې همکاران د افغانســتان د څېړنې او ارزونې اداره
( ، )AREU) ، (Alcisد کاچیــن لېنــډ څېړنیــز مرکــز (  ، )KRCد لنــدن حفــظ الصحې او ګرمســیري درملــو پوهنتون ( ، )LSHTMد

پایــداره ودې او څېړنومؤسســه ( ، )OSDRد اکســفورډ پوهنتــون د نړیوالــو او ســیمه ییــزو مطالعاتــو پوهنځــی ( ، )OSGAمثبت منفی،

د شــان هیرالــډ خــري اژانــس(  ، )SHANالس اندیس پوهنتــون ،او د کولمبیا ملــي پوهنتونونه دي.
د پروژې موخې:
.

1د مخــدره توکــو او غیــر قانونــي اقتصادونــو او د دې لــه امله په وســله والې شــخړې ،عامی روغتیا او معیشــت بانــدي د اغیزو د نویو

شــواهدو بنســټ تقویــه کــول .او دا پــه افغانســتان ،کلمبیــا او میانمار کې د یو مقایســوي او ریښــتیني څیړنې لــه لیاري چې د دوي په

ســرحدي ســیمو کــې پــه ګــډه په لویــه پیمانه د نړې په ســطحه د هیروئینــواو کوکاینو تولیدونکــې دي څیړنه کوي.
.

2د نــوی پروګرامونــو او د پالیســیو اصالحاتــو رامنځتــه کــول چی د مخدره توکو ځپل شــویو ســیمو کی د تاوتریخوالــي په کمولو او
دوامداره او عام شــموله پراختیایی او معیشــتی پروګرامونو ســره مرســته وکړی.

3 .د افغانســتان ،کلمبیــا ،میانمــار او انګلســتان څیړنیــزو بنســټونو څخــه بایــد د څیړونکو او څیړنې یوه شــبکه جوړه شــي .د دې پروژي
موخــه مخــدره توکــی دي مګــر د څیړنــی لمنــه به وغځول شــی چــی نور غیري قانونــي اقتصادونه هم په کی شــامل کړی .دا آجنډا به د

څیړنیــز کنسرســیوم د جوړیــدو لــه الری چــې د غیرقانونــي اقتصادونــو اړول دي په مخه به وډانګی .د نشــه یي توکــي او بې نظمۍ)
یــا نظــم( پــه اړه ه د الزیاتــو معلوماتو لپاره لــه دي کورپانې څخــه لیدنه وکړئ  www.drugs-and-disorder.orgاو مونږ

دلتــه پــه  Twitter@drugs_disorderتعقیــب کړی.پــه همــدې ډول ،دغه اداره پــه برېتانیا کې د پروســپیکټ (Magazine
 )Prospectد مجلــې د  ۲۰۱۸کال ،د ډېــرې ښــې نــړۍ والــه څېــړه نیزې ادارې جایزه ګټونکې شــوه.
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې په اړه
د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداره پــه کابــل کــې د څیړنــو یــو خپلواک بنســټ دی چې په ۲۰۰۲م کال په افغانســتان کې د نړیوالــي ټولني له

خــوا جــوړ شــو .د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداری موخه د شــواهدو پر بنســټ د لوړ کیفیت او په پالیســۍ پورې اړونــد څیړنو برابرول
او پــه فعالــه توګــه د دغــو څیړنــو د پایلــو خپرول او همدارنګه د شــواهدو پر بنســټ د څیړنــو او زده کړې د کلتور خپرول دي .د افغانســتان

د څیړنــی او ارزونــی اداره دیــوی غیرانتفاعــی اداری په توګــه د اقتصــاد پــه وزارت کی ثبت شــوی ده .د پنســیلوانیا پوهنتون د راپور پر

بنســټ ،د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداره پــه افغانســتان کــې د یــو څیړنیز بنســټ په توګه د لــوړ مقام لرونکی ده او په منځنۍ آســیا

کــې د څیړنیــزو بنســټونو پــه منــځ کــې پــه دریم مقام کــې ځای لري .د افغانســتان د څیړنې او ارزونې اداره د خپلې موخې د الســته راوړلو

لپــاره د پالیســۍ جوړونکــو ،مدنــي ټولنــو ،څیړونکــو او زده کونکو ســره کار کــوي چې دوی د افغانســتان د څیړنې او ارزونې اداری له

څیړنــو او کتابتــون څخــه ګټــه پورتــه او د څیړنــې پــه برخــه کې خپله وړتیــا لوړه کړي او د نظریاتــو د څرګندولو ،د شــننو ،او بحثونو لپاره الره

هــواره کــړي .د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداره د مشــرانو د بورډ لخوا چې د مرســتندویه ادارو ،ســفارتخانو ،ملګــرو ملتونو ،ځینې
نوروســازمانونو ،مدنــې ټولنــو او د خپلواکــو کارپوهانو اســتازي پکې شــامل دي ،اداره کیږي.

پــه همــدې ډول ،دغــه اداره پــه برېتانیــا کــې د پروســپیکټ ( )Magazine Prospectد مجلې د  ۲۰۱۸کال ،د ډېرې ښــې نــړۍ واله څېړه

نیــزې ادارې جایزه ګټونکې شــوه.
مالــی مرســته کوونکې :

د دې ادارې مالــی مرســته کوونکــې د ســویدن نړیوالــه پراختیایــي اداره ( )SIDAاو النــدې نــور نړیوال بنســټونه دي:

European Union (EU), Global Challenges Research Fund (GCRF), Central Asia Regional Economic
Cooperation Institute (CAREC), The Foundation to Promote Open Society (FPOS), The French
Medical Institute for mother and children (FMIC), The Royal United Services Institute (RUSI), Institute
for Integrated Transitions (IFIT), and UN Women.
همــدا راز دا اداره د النــدی نړیوالــو بنســټونو غړیتــوب هم لری:

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
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د لیکوال په اړه
ډیویــډ منســفیلد لــه  ۲۰۰۵ز کال راهیســی د افغانســتان د څېړنــې او ارزونې اداری ســره کار کــوی .نوموړي په افغانســتان کې د کلیوال

معیشــت او کوکنــارو د کرنــې پــه اړه د څلورویشــت پرلــه پســې فصلونــو په اړه څیړنې ترســره کړي دي .ددغی څیړنی لپــاره  ۱۶،۰۰۰مصاحبی د
افغانســتان پــه کلیــو کــی له کورنیو ســره ترســره شــوی دی .ډیویډ منســفیلډ د لنــدن پوهنتون د ختیځ او افریقایــی مطالعاتــو د پوهنتون څخه

د پرمختیائــی مطالعاتــو پــه برخــه کــې دوکتــورا (پي ایچ ډی) لری او پرشــګو جوړ دولت :تریــاک څنګه افغانســتان کمزوری کوی ،د کتاب
لیکونکــی دی .نومــوړی ،پــه افغانســتان کــی د مخــدره توکــو او کلیوال معیشــت په هکله تر  ۷۵نه زیــات څیړنیزی مقالــی لیکلی دی.
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د

مننلیک
ددی مقالــی دبرابرولــو پــه خاطــر د الســیس OSDR ،او  AREUڅخــه مننــه کــوو .پــه ځانګــړی توګه له الســیس ( )Alcis Ltdڅخه د دوی
لخــوا د لیــری نــه د لــوړ کیفیــت انځــور پیژندنــې د تحلیــل او د تلپاتــې پراختیــا او څېړنــې د ســازمان ( )OSDRڅخه په ســاحه کې د دوی

د دومــداره ســخت کار او دڅیړنــی لــه دیزایــن ســره د دوی له همــکاری نــه مننه کــوو .همدارنګه د حاجی ســلطان محمــد احمدی ،ریچارډ
بریټــن ،ویلیــام بــارډ ،پــاول فیشــتاین ،انتونــی فیتزبیــرت ،ران نیومــن ،غالم رســول ،او د لنــدن د اقتصــاد پوهنتون له تیــم څخه په

مخکینــی مســودې بانــدی د دوی د نظریاتــو څخــه مننه کوو.

ه
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1 .لنډیز:
پــه ختیــځ ننګرهــار والیت کــې د حکومــت او طالبانو په ګډون

تورخــم لــه الرې پــر تالکو بار نېــږدې شــپېته کانتینرونــه تېرېدل،

څېرمــه ســیمو یــا نقاطــو د ولکــې په تــرڅ کې د ګڼ شــمېر توکو له

لویــې کچــې توکــو لېــږد په ترڅ کــې دا فرصت رامنځ تــه کېږي ،چې

اقتصــادي او سیاســي لوبغــاړي د لېــږد رالېــږد ځنځیر ته پر

چــې ټــول شــاوخوا  ۲،۴۰۰ټنــه کېږي .له یاد والیــت څخه د دومره

تولیــد ،لېــږد رالېــږد او خرڅــاو څخه خپل باج ترالســه کوي .د
ً
ـتقیما په خپله نــه هم د توکو
دغــو لوبغــاړو لــه ډلــې ډیری یــې مسـ

پــه دغــه والیــت کې سیاســي او اقتصــادي لوبغاړي او د هغوی

مالتــړي د غــوره شــویو تــګ راتګ نقاطو لــه الرې د پام وړ ګټې

پــه تولیــد او ســوداګرۍ بوخت دي او نه هــم د تالکو(ســپین کاڼي)

او بــاج ترالســه کــړي .دا موضــوع د دې څېړنیزې رســالې د بحث

توکــو کــې خپلــه ونډه لري ،چــې لېږدول کېږي یا یې ســوداګري

لــوري کنټرولیــږي؟ کــوم توکي ترې لېــږدول کېږي او رالېږدول

کارخونــې ،د هروئینــو البراتوارونــه یــا نقطــې چې له الرې یې د

حاکــم دي ،لــه دې کبلــه اړینــه ده څــو هغه ګټې وپېژندل شــي ،چې د

پــه کانونــو یــا د اپیمــو په کرونــدو کې کار کوي مګــر په هغو

کېــږي .پردې ســربېره ،چــک پوائنټونــه او د تولیــد ځایونه لکه

وړ موضــوع ده ،چــې دغــه د تــګ راتګ نقــاط چېرته دي؟ د چا له
کېــږي؟ او پــر هغــو قواعــدو باندې پوهېدل چــې د باج پر ورکړې

کرښــې دواړو غــاړو تــه توکي لېــږدول کېږي ،هم د دوی نه دي .د

یــاد والیــت سیاســي اقتصاد کمــزوری کوي ،په تېره بیا په داســې

توکــو د لېــږد الرې پــه اوږدو کې ګڼ شــمېر چــک پوائنټونه موندل

حالــت کــې چــې هېواد د ســولې پر لور د تــګ هڅه کوي.

لــه حیواناتــو کار واخېســتل شــي یــا دا چې په هغــو برخو کې چې

پــه دې توګــه دا څېړنیــزه رســاله هغه الرې چــارې بیانوي ،چې په

کېــږي ،د بېلګــې پــه توګــه غرنیزې درې تــه د ننوتلــو پرمهال باید

ننګرهــار والیــت کــې تر ټولو زیات ارزښــتناک توکــي په لومړي

هــوارې الرې ختمیــږي یــا دا چې توکــي باید له لوی موټر ښــکته

او د کوچنیــو باروړونکــو موټــرو په واســطه ولېږدول شــي .د دغو
چــک پوائنټونــو لــه ډلې ځینې یې ښــایي عســکر یــا پولیس ولري

او هغــوی تــه نــه درېــدل د جریمې ،بنــدي کېدو یا هــم تاوتریخوالي

په بیه تمام شــي .ښــایي دغه تالشــي ځایونه یو شــمېر نور

قــدم کــې نشــه یي توکــي ،کاني مواد او ټرانزیټي ســوداګري د

لېــږد رالېــږد ځنځیــر تــه د څېرمــه نقاطو موقعیــت په ډاګه کوي.

پــردې ســربېره ،د وخــت په اوږدو کې د ځانګړو ســوداګریزو

الرو د بدلــون اهمیــت پــه ګوتــه کوي او هغه الرې چارې تشــریح
کــوي ،چــې پــه ترڅ کې یې د بــاج اخېســتلو ډول او اندازه ټاکل

خنډونــه لکــه د وزن معلومولــو تلــه او نــور حکومتي چارواکي

هــم ولــري ،خــو د ختیــځ ننګرهــار والیت په زیاترو ســیمو کې دا د

ســرک تــر غاړې وســله والې ډلــې دي ،چې پر الره لــه تېرېدونکو

کېــږي .د دې څېړنــې اړینــې برخې له هغو خلکو ســره د ترســره

شــویو  ۳۰۰مرکو راخېســتل شــوي ،چې د  ۲۰۱۹زیږدیز کال په

منــي کــې د اړینــو توکو په ســوداګرۍ او لېږد رالېــږد کې بوخت

باروړونکــو موټــرو پیســې او باج اخلي.

وو او د ننګرهــار والیــت لېــږد رالېــږد ځنځیر او کرښــې تــه څېرمه

د ننګرهــار پــه څېــر والیــت کې چــې د ناقانونه نشــه یي توکو

پــه ســتراتیژیکو ســیمو کې اســتوګنه لري .دغــه راز یادې مرکې

تولیــد ،غنــي کانونــو لرلــو پــه تېره بیا د تالکو د اســتخراج لــه کبله

لــه ســپوږمکۍ څخــه له هغو اخېســتل شــویو انځورونو او

پــروت دی ،دغــه والیت یې د ټرانزیټي ســوداګرۍ پــر یوې اړینې

لېــرې پرتــې او له السرســي د باندې ســیمې تر پوښــښ الندې راولي

ټرانزیټــي توکــي لــه کــوم محصول او مســوولیت پرتــه تېریږي ،نو

کولــو پــه څېــر موضوعات تایید او په نښــه کړي .پردې ســربېره،

تــه کېــږي .د بېلګــې پــه توګه په  ۲۰۱۰زیږدیــز کال کې د ناټو

لســیزو ســیمه ییــز کار پــه ګوتــه کوي او تاریخي دغــه راز معاصرو

مشــهور دی او له پاکســتان ســره ډیورنډ فرضي کرښــې ته نېږدې

دروازي بــدل کــړی دی ،چې له الرې یــې د افغانســتان ګاونډیو
حتمــي ده چــې د بــاج اخېســتلو لپــاره هم زیــات فرصتونه رامنځ

ځواکونــو تــه د اکماالتــو د لېــږد د اوج پرمهــال هره ورځ له ۸۰۰

زیــات کانتینرونــه لــه تورخــم بنــدر تېرېدل ،په داســې حال کې چې

جغرافیــاوي شــننې ســره یــو ځای کوي چــې د دغه والیت ډېرې
څــو د تاریــخ پــه اوږدو کــې د دوی بدلونونه او د ګټو ترالســه

دا څېړنــه پــه ننګرهــار والیــت کــې د لیکــوال او څېړنیز ټیم دوو
ادبیاتــو ته هــم کتنه کوي.

د افغانســتان او پاکســتان پولــې تــه څېرمــه پر غیر رســمي تګ

الرو بانــدې ســلګونه خلــک ،باروړونکــي حیوانات او ډول ډول

نقلیــه وســایط تېرېــدل .حتــی په  ۲۰۱۹زیږدیــز کال کې هره ورځ د
پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون

و

دا مقالــه پــه ډاګــه کوي ،چې پــه ننګرهار والیت کــې ځمکنۍ الرې

توکــو او مالونــو بــار کچرې پــرې تېرېدل .له دغــو الرو څخه یادې

پــه تــرڅ کــې یې بې شــمېره باج اخېســتنې رامنځ تــه کېږي .پردې

دې تــه پــه ورتــه بڼــه دا څېړنه دغه راز د ســوداګریزو الرو چارو

غرنــۍ پولــه نــه یوازې دا چــې د توکو د لېــږد رالېږد په وړاندې

کــوي ،چــې د پاکســتان او افغــان حکومتونــو ،د پولو دواړو غاړو

ســیند تــه څېرمــه درو لــه الرې تګ ته اړ کــوي ،بلکې هغــه نقطې

ګټــو او ســیالیو څنګــه پــر هغو ســوداګریزو الرو او عبــوري نقطو

د توکــو پراخــې کچــې لېــږد رالېږد لپاره یــو عمده عامل دی او
ســربېره ،دا هــم پــه ډاګه کوي چې له پاکســتان ســره د والیتونو
خنــډ رامنــځ تــه کوي ،چــې خلک د ځانګــړو عبوري الرو یا هم

او تالشــي ځایونــه هــم په ډاګه کــوي چېرته چې دغــه توکي زېرمه

کېــږي او کتــل کېــږي او لــه کبلــه یــې د کاري فرصتونو ،عوایدو او
بــاج اخېســتلو پــه تــرڅ کې ترې بې شــمېره اقتصادي ګټې ترالســه

کېــږي .د دغــو تــګ راتګ نقاطو لــه ډلې زیاتره یــې د تولید یا

هــم پولــه تــه څېرمه عبوري دروازې ســره واټــن لري او نه یوازې

دا چــې د ځمکنیــو الرې لــه لــوري یــې مالتړ کېــږي ،بلکې د هغو

بېــخ بنســټیزو پانګونــو لــه خوا یــې هم مالتړ کېــږي ،چې د توکو

لېــږد رالېــږد ،د توکــو او اموالــو د تخلیــې ځایونو په نښــه کولو
لپــاره رســمي او نارســمي قواعــدو رامنځ ته کېــدل او ترتیبات

تشویقوي.

دا څېړنــه پــه ډاګــه کوي ،چــې څنګه پــر فزیکي بېخ بنســټونو

پانګونــې د ننګرهــار والیــت سیاســي اقتصــاد په تېــره بیا په ۲۰۰۱

سیاســي او اقتصــادي مافیــا بې شــمېره ګټې او باج ترالســه کاوه.

پــه بدلــون کــې د پراخــو جیوپولیټیکي ګټو ارزښــت ته هم اشــاره

تــه مېشــتو ځایــي متنفذینــو او ډلــو ترمنځ سیاســي او اقتصادي

اغېــز کــړی ،چې ډېــره ګټه ترې اخېســتل کېږي.

دا هــم د یادونــې وړ ده ،چــې د ننګرهــار په زیاتــرو برخو کې پر
هغــو فزیکــي بېــخ بنســټونو ډېره ژوره پانګونه شــوې ده ،چې
حکومــت لــه تاریخــي لحاظه پــرې ډېر کــم حاکمیت او ولکه

درلــوده .د بېلګــې پــه توګــه د ننګرهار پــه ختیځو ولســوالیو کې د

ســپین غــره لمنــو تــه څېرمــه په دې انګېرنه کې هېڅ شــک نشــته چې
« چېرتــه ســرکونه ختمیــږي ،د طالبانــو تــر ولکې الندې ســیمه پیل

کېــږي» .دا څېړنــه دا هــم پــه ډاګه کوي چې د کاني موادو او نشــه

یــي توکــو پــه څېر د توکــو او اموالو د ســوداګرۍ او تولید لپاره
دغــو بېــخ بنســټونو څــه ډول اســانتیاوې رامنځ ته کړي دي او

وســله والــو ډلــو ته یــې دا فرصت په الس ورکړی څــو مالیات ترې
راټول کړي .پردې ســربېره یې له دولت ســره په وســله والو شــخړو

زیږدیــز کال کــې د طالبانــو رژیم له نســکورېدو وروســته بدل کړی

کــې د ښــکېلو کســانو او لــه مرکزي دولت ســره د ســیمې او منابعو

تــه څېرمــه د تولیــد او ســوداګرۍ لپاره هم اســانتیاوې رامنځ

حکومتوالــۍ فعاالنــو د عمومــي ګټــو شــبکې لپــاره عواید رامنځ

دی .پــه ځینــو حاالتو کــې فزیکي بېخ بنســټونو ،ســوداګریزو الرو

تــه کــړي دي .د جــال اباد – تورخــم لویه الره د دغــو فزیکي بېخ

بنســټونو یــوه غــوره بېلګــه ده ،چــې پــه پراخه کچه یې د ګڼ شــمېر
اړینــو توکــو ،کانــي موادو ،نفتــو او کرنیــزو محصوالتو د لېږد

رالېــږد لپــاره د افغانســتان او پاکســتان ترمنــځ اســانتیا رامنځ

تــه کــړې او پــه ترڅ کې یې افغــان حکومت او په ســراچه او تورخم
کــې ګمرکــي تــم ځایونــو ته د مالیاتــو راټولولو فرصــت رامنځ ته
کــړی .پــه داســې حال کې چې بلــه خوا بیا ســویلي رېنګ روډ د

ســوداګرۍ پــه تېــره بیا د توکــو او مالونو د لېــږد رالېږد لپاره

اســانتیاوې رامنــځ تــه کــړي ،چې د غرونو له الرې ولېږدول شــي

او د ځایــي ادارو لــه چارواکــو ســره یو ځای یــې د قبیلوي ډلو

لپــاره د بــاج اخېســتنې فرصتونــه رامنځ تــه کړي .دا رېنګ روډ د

ټرانســپورټ او مالیاتــو د تنظیــم رســمي سیســتم په بشــپړ ډول له

پامــه غورځــوالی دی .بل خــوا فزیکي بېــخ بنســټونو ،چې د هغوی

لــه ډلــې د پاکســتان له لــوري له  ۲۰۰۷زیږدیز تــر  ۲۰۱۹مېالدزیږدیز

کال پــورې پــر ډیورنــډ کرښــه د اغزن تار راتاوولــو د مهمندو درې
پــه قبیلــوي ســیمو کې یو شــمېر هغه نارســمي ســوداګریزې الرې

بنــدې کــړي دي ،چــې پــه ورځ کې به تر  ۲۵۰۰پورې پــر قاچاقي

ز

پــر ســر د مقاومــت کوونکو ډلو پــه ګډون د طالبانــو او خصوصي

ته کړي دي.

د دې ترڅنــګ دا څېړنــه پــه ننګرهــار کې د ســوداګرۍ الرو او باج
اخېســتنې بڼــو پــه بدلون کــې د تاوتریخوالــي او جګړې ونډې

تــه هــم اشــاره کوي .داســې لیدل کېږي ،چې پــه دې برخه کې د

ناقانونــه توکــو ســوداګري د بلې هرې ســوداګرۍ پــه پرتلې ډېرې

ســتونزې نــه راپورتــه کوي .دلتــه یوازېنۍ اســتثناء دا ده ،چې

د ناقانونه نشــه توکو کښــت او ســوداګري هغه مهال ســتونزې

راپورتــه کــوي ،کلــه چې د مرکزي دولــت او والیتي ادارې له لوري
پــه هغــو ســیمو کــې د کوکنارو پر کښــت اوږدمهالــه بندیزونه وضع
شــي ،د کومــو ســیمو وګړي چــې نور اقتصــادي فرصتونه او د

نفقــې ترالســه کولــو بدیلونــه نــه لري .په دا ډول حاالتــو کې ځایي

خلــک او وســله والــې ډلې ،چې غواړي لــه بندیزونــو مخنیوی

وکــړي او د ناقانونــه توکو کښــت او ســوداګرۍ ته د اجازې ترالســه
کولــو هڅــه کــوي ،دواړه تاوتریخوالــي یا جګړې تــه مخه کوي.

ترڅنــګ یــې تاوتریخوالــي ته پــه ننګرهار والیت کــې د اقتصادي

او سیاســي کړیــو او ډلــو له لــوري هم لمن وهــل کېږي ،څو له دې

پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون

الرې د ســوداګرۍ پــه وړانــدې خنډونه راپورته او پــه ترڅ کې یې

د ســوداګرۍ او بــاج اخېســتلو شــته بڼه کمــزورې کوي .دې ته په

او ځایــي ډلــو ترمنــځ د همــکارۍ ګڼ شــمېر بېلګې شــته ،چې له

دغــو ســوداګریو پرمخ وړلــو او تظاهراتــو ،مذاکراتو او حتی

پــه خپلــه ګټــه باج ترالســه کړي .د پولــو دواړو غاړو ته د دولت

ســیمې د دغــه ډول خنــډ رامنځ تــه کوونکو ډلو د اخــراج لپاره یې

ورتــه ډول د دې څېړنــې پــه پایلــه کې دا په ډاګــه کېږي ،چې د

وســله وال مقاومــت ترمنــځ یوه نــه بېلېدونکــې اړیکه موجوده

لــه تاوتریخوالــي ګټــې اخېســتنې تــه مخه کړې ،څو پــه ترڅ کې یې

ده ،یعنــې کــه چېــرې دولت یا نــور فعاالن وغواړي څو پــه ځانګړو

پاکســتان لــه تېــرا ســیمې د منــګل باغ وېســتل دي ،ځکه وېره دا وه

ســوداګرۍ بندیــز ولګــوي ،له مقاومت ســره مخ کېږي .پــه واقعیت

ســوداګرۍ او تولیــد ته الر هواره شــي .تــر ټولو غــوره بېلګې یې د
چــې د نوموړي شــتون ګټوره ټرانزېټي ســوداګري ګواښــي.

ســوداګریزو الرو یــا هــم ســیمو کــې د ناقانونه توکو پــر تولید او

کــې د پاکســتان او افغانســتان پولــې تــه څېرمه پــه دومره لویه

کچــه د توکــو او اموالــو ناقانونه ســوداګري او قاچــاق د حکومت

بالخــره ،دا څېړنیــزه مقالــه دې ته هم اشــاره کوي ،چــې د ناقانونه

لــه لــوري زغمل د دغــه ناقانونــه اقتصاد اهمیــت په ډاګه کوي

شــمېر برخــو کــې د مختلفــو ځایــي فعاالنو لــه لوري د اموالو او

ته اشــاره کوي .پردې ســربېره ،په دغو ســوداګریو کې د ښــکېلو

اقتصــاد بیــا ځلــې وېش څــه ډول او څنګه ترســره کېږي .په ګڼ

او پولــې تــه پــه څېرمه پرتو ســیمو کې د دوی سبســایډي ونډې

نشــه یــي توکو ســوداګري او لېږد رالېــږد په ځانګړو ســیمو کې

کســانو پیاوړتیــا او لــه والیتي دغــه راز ملي مافیاوي کړیو ســره

عوایــد ،کاري فرصتونــه او بــاج اخېســتل رامنــځ ته کړي دي .د

رامنــځ تــه کــوي او افراطیــت بیا د خبرو اترو پــه وړاندې خنډ

ترســره کېــږي ،چــې د ننګرهار پــه والیت کې یــې د خلکو لپاره

رســمي او غیر رســمي ســوداګریزو سیســتمونو په برخه کې د

مخالفــو وســله والــو ډلو او دولتــي فعاالنو ترمنــځ همکاري او

د دوی اړیکــه د رســمي چارواکــو لپــاره ال نور هــم محدودیتونه
رامنــځ ته کوي.

جوړجــاړی هغــو اقتصــادي او سیاســي ګټو ته اشــاره کوي ،چې

پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون

ح

2 .سریزه:
دا څېړنیــزه رســاله د هغــو دوو څېړنیــزو مقالــو له ډلــې لومړنۍ

.

رســاله ده ،چــې پــه افغانســتان کې د نشــه یي توکــو او نظم – بې

أد منرالونو ،نشه یي توکو او نفتو په څېر د اړینو توکو
تولید او لېږد رالېږد پولې ته د څېرمې پرتو سیمو پر

نظمــۍ پــروژې د څېړنــې لپاره د لومړنــې څیړنې پړاو مســتند

سیاسي او اقتصادي ثبات څه اغېز لري؟

ســازي کوي .د دې څېړنې مشــري د لیکوال له لوري شــوې او د

 .بایا دغه اغېز په ناقانونه توکو د قانوني توکو لېږد او

پایــداره ودې او څېړنــې ادارې ســره په ګډې همــکارۍ پرمخ وړل

ناقانونه توکو لېږد کې یو تر بله توپیر کوي؟

شــوي .دا څېړنــه د افغانســتان پــه ختیــځ کې د پاکســتان پولې ته

څېرمــه ننګرهــار والیــت او له ایران ســره پر لوېدېځــه پوله پروت

 .جد بېال بېلو توکو او ترانسپورټي الرو اړوند اهمیت د

نیمــروز والیت کې ترســره شــوې ده .دغه راز دا رســاله هغــه څېړنه

بدلون راز په څه کې دی؟ او دا کار په سیاسي او اقتصادي

مستندســازي کــوي ،چــې د  ۲۰۱۸زیږدیــز کال په وروســتیو کې په

شبکو یا تاوتریخوالي کې له بدلون سره څه تړاو لري؟

ننګرهار والیت کې ترســره شــوې ده.

.

پــه افغانســتان کــې د دې څېړنــې موخــه دا وه څو د هغــو فعاالنو،

توکــو او چــارو پــه تــړاو پیاوړی او متحــرک درک رامنځ ته کړي،

دکومو السوهنو د دغو توکو تولید او لېږد رالېږد کمزوری
کړی /یا یې پیاوړی کړی؟ کومو پرېکړو یې په منځ ته

راتګ او په پلي کیدو کې ّ
ونډ درلوده؟ او بالخره دغه

چــې پــه ننګرهــار او نیمــروز والیتونو کې پولې تــه د څېرمه

السوهنې پولې ته د څېرمه پرتو سیمو پر سیاسي او

ســیمو پــه بدلــون کــې ونډه لري .که څــه هم په ټوله کــې د نړیوالو

اقتصادي ثبات څه اغېزې کړې دي؟

ننګونــو څېړنــې د تمویــل پــروژې تمرکــز د افغانســتان ،کولمبیا او

میانمــار هېوادونــو پولــو تــه په څېرمه پرتو ســیمو کــې له جګړې د

د څېړنــو اړینــو اصلونــو پــه پام کې نیول او د نشــه یــي توکو له

خــو پــه افغانســتان کې د دې پــروژې څېړنیزې ډلــې دا پرېکړه وکړه

امنیــت او خوندیتــوب د دې څېړنیــز کار د بنســټیزې تــګالرې

کــې د ګــڼ شــمېر اړینــو توکو تــر تولید ،ســوداګرۍ او لېږد رالېږد

اخېســتل شــویو انځورونــو ګټــه اخېســتنه د دې څېړنــې د موندنو

ســولې پــر لــور پــه تګ کې د ناقانونه نشــه یــي توکو پر ونډې ده،
څــو د څېړنــې پــه دې مقدماتــي پړاو کــې په یادو ځانګړو ســیمو
هم وغځوي.

دې پرېکــړې څــو موخــې درلــودې .تر ټولــو اړینه یې دا وه چې د
یــادې پرېکــړې پــه ترڅ کــې د څېړونکو السرســي او امنیت په

برخــه کې اســانتیاوې رامنځ شــوې ،خــو ترڅنګ یــې پولې ته په

هــره پرتــه ســیمه کــې د ګټــو او باج لویو ســرچینو په پرتلې د نشــه

یــي توکــو اړونــد ارزښــت او اهمیت په پوهېــدا کې هم د یوې

غــوره ســتراتیژۍ پــه توګــه کار کړی دی .پردې ســربېره دا هم په

ډاګــه کــوي ،چــې ایا ناقانونه نشــه یــي توکو د نورو پــه پرتلې له

تاوتریخوالــي او بــې ثباتۍ ســره مرســته کړې او کــه نه؟ دا هغه

فرضیــه وه ،چــې پــر پخوانیو زیاتــرو څېړنو یې ســیورۍ غوړولی
و او پــر شــته رســمي علمــي ادبیاتــو حاکمــه وه .دې پرېکړې ته په

پــام ،د څېړنــې لومړنــۍ مقدماتــي پړاو پــه دې هڅه کې دی ،څو

النــدې عمــده پوښــتنو ته ځواب ووایي:

1

ازمایښــت ډډه کــول دغــه راز په څېړنه کې د ښــکېلو کســانو

لپــاره لــه اهمیــت برخمــن وو .ترڅنګ یــې له ســپوږمکۍ څخه له

پــه اثبــات کــې ډېــره د پام وړ وه .دا اړینه ده ،څو یادونه وشــي چې
د ناقانونــه نشــه یــي توکو تولید ،پروســس او کارونــه پولې ته

څېرمــه پــه دغــو پرتو ســیمو کې د ژوندانه اړتیــاوو د پوره کولو
ً
غالبا د
لپــاره د فعالیتونــو او الرو چــارو د ټولګــې یــوه برخــه او

ګــڼ شــمېر هغــو فعالیتونــو له ډلې یــو فعالیت دی ،چــې ناقانونه

ګڼــل کېــږي .لــه دې کبلــه پــه دې څېړنه کې له یوې داســې تګالرې

کار اخېســتل شــوی چې « پر نشــه یي توکو بحث کوي ،نه د نشــه

یــي توکــو پــه تړاو» پــه دې توګه موږ په دغــو لېرې پرتو ســیمو کې

د اوســېدونکو د ژوندانــه اړتیــاوو پــه تأمین کې د ناقانونه نشــه
یــي توکــو اقتصــاد ونډې ته پــه پراخو پوښــتنو کې ځای ورکړی

او له داســې مســتقیمو پوښــتنو مو ډډه کړې ،چې د سیاســي

مخالفینــو لــه لــوري د نشــه یي توکــو پر قاچاق لــه تورونو د انکار

المــل ګرځــي ،چــې دا خبرې زیاتره په رســمي او علمــي ادبیاتو کې
ډېــرې تر ســترګو کېږي.

پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون

د اپیمــو او خشخاشــو پــه تېــره بیــا د اپیمو د پروســس او قاچاق

د دغــو عواملــو لــه منځــه وړلو ســتراتیژي دلته په ډېــرو جزئیاتو

راوړالی او کــوالی شــي څېړونکــي له پام وړ ګواښ ســره مخ کړي.

اوږدو کــې پــروت والیــت تاریخــي اهمیت او په افغانســتان کې

توکــو د اهمیــت پــه تړاو یــو انحرافي درک هم رامنــځ ته کوي .له

ســتراتیژیک اهمیــت او د نشــه یــي توکــو په کښــت او ولکه کې یې

پــه تــړاو مســتقیمې پوښــتنې د پام وړ معلومات نه شــي الســته

ترڅنــګ یــې د ســیمې په سیاســي اقتصــاد کې د ناقانونه نشــه یي
دې ســناریو د مخنیــوي او پــه ســیمه کــې د اړیکو رامنــځ ته کولو

او پیاوړتیــا دغــه راز د نــورو پړاوونو ســیمه ییز کارونــو او څېړنو
لپــاره د روښــانه الرې د ترســیم پــه موخه پــه دې مقدماتي پړاو

بیــان شــوې ده .د دې څېړنــې درېیمــه برخــه ننګرهار تــه د پولې په

پــه معاصــر تاریــخ کې د ملــت جوړونې په پروســه کې د یاد والیت

د ونــډې دواړو اړخونــو لــه مخې یوه لنــډه کتنه کوي.

د څېړنــې څلورمــه برخــه پــه دې مقدماتي پړاو کــې له  ۳۳۷څخه

لــه زیاتــو لېږدوونکو ،ســوداګرو او اړینو مخبرینو ســره د ترســره

کــې د هغــو سیاســي او اقتصادي شــبکو پر چېړ تمرکز شــوی،

شــویو مرکــو پــه ترڅ کــې اړینو موندنو ته اشــاره کوي .په دې

چــې د نشــه یــي توکو ،کاني مــوادو ،ټرانزیټــي توکو په ګډون د

موندنــو کــې له ســپوږمکۍ څخه د اخېســتل شــویو انځورونو

یــو شــمېر توکــو د تولیــد ،لېــږد رالېږد او پولــې هاخوا اړولو په

شــننه هــم د پــام وړ ونډه لوبولــې ده .دا برخه په ســرحدي نقطو،

برخــه کــې اســانتیاوې رامنځ تــه کوي .پر دغــو ځانګړو توکو د

تمرکــز ترڅنــګ دا څېړنــه د افغانســتان – پاکســتان پولــو په اوږدو
کــې پــه هغــو اصلي ســیمو کې د دغــو توکو د تــدارک ځنځیر ته

هــم الس غځــوي ،چېرتــه چــې دا توکي تولیدیږي او په رســمي او

نارســمي توګــه لېــږدول کېــږي او رالېږدول کېږي .پردې ســربېره،

پــر هغــو ســیمو او ســوداګریزو الرو دغه راز نــورو ټرانزیټي توکو
هــم تمرکــز کــوي ،چــې د پولې دواړو غاړو تــه زېرمه کېږي او

ســوداګري یــې کېــږي .پــه دې توګه دا څېړنــه د مکانــي معلوماتو له

مخــې ډېــره غنــي ده ،چــې د څېړنې پــه نورو پړاوونو کــې ال پراختیا

ورکول کېدای شــي او غني کېدای شــي.

ســوداګریزو الرو ،تالشــۍ ځایونــو او هغو ســیمو کــې د مختلفو

توکــو جریــان زیاتوالــی او کمښــت په ډاګه کــوي ،چېرته چې

توکــي تولېدیــږي .پــردې ســربېره ،دا هم پــه ډاګه کوي چې دا

بدلونونــه پولــې تــه پــه څېرمه پرتو ســیمو کــې د بېال بېلو سیاســي

او اقتصــادي متحدینــو لــه لوري پر هغــو اړینو ســتراتیژیکو

نقاطــو د اغېــز او ولکــې د څرنګوالــي پــه باب موږ ته څه راښــایي،

لــه کومــو ځایونــو چې اقتصــادي ګټې او قلنګ ترالســه کېدالی

شــي .د دې کار ترســره کولــو پــه ترڅ کــې د څېړنــې دا مقدماتي پړاو
دا شــونتیا رامنــځ تــه کوي ،چې ښــایي ناقانونه توکي د ارزښــت

او قلنــګ لــه مخــې پــر پوله د ټرانزیټي ســوداګرۍ پــه پرتلې د

دا څېړنــه پــه پنځو نورو برخو وېشــل شــوې .دویمــه برخه یې

حکومــت او بلواګــرو ډلــو دواړو لپــاره ډېر کــم اهمیت لري او د

د څېړنیــزې تګالرې(مېتودلوجــۍ) پــه تــړاو مفصــل جزئیات

تاوتریخوالــي او جګــړې هغــې کچــې چې له نشــه یي توکو ســره یې

وړانــدې کــوي .دا برخــه د څېړنې تــر ټولو ډېــر ننګونکی پړاو و،

مرســته کــړې ده تــر ډېــره بریــده د دې پرځای چې په خپله د نشــه

پــه دې وروســتیو کلونــو کې په افغانســتان پــه تېره بیــا ننګرهار

کنټــرول پالیســۍ پــه وړانــدې غبرګون دی .د څېړنې وروســتۍ

تــه پــه څېرمــه هغو پرتو ســیمو کــې پــه تاوتریخوالي کې د پام وړ

ګوتــه کــوي ،چېرتــه چې ال زیاتې څېړنې ترســره کېدای شــي.

ځکــه پــه ډېر ســتونزمن امنیتي چاپېریال کې ترســره شــوې ده.

یــي توکــو د تولیــد او ســوداګرۍ لــه کبله وي ،د نشــه یي توکو د

والیــت او تــر ټولــو ډېر په یاد والیت کې له پاکســتان ســره پولې

زیاتوالــی راغلــی ،چېرته چې د اســامي دولــت ډلې (داعش) له

برخــه یــو شــمېر لومړنیــو پایلو ته اشــاره کوي او هغه ســیمې په

 ۲۰۱۴زیږدیــز کال راپــه دېخوا د پښــو اېښــودلو ځــای پیداکړی دی.

پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون
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3 .میتودولوژي (تګالره)
3 .1.د څېړنې موخې او څېړنیزه تګالره
دا څېړنیــزه رســاله پــه افغانســتان کې د نظم او بــې نظمۍ پروژې

ناقانونه توکو په تولید ،پروسس او لېږد رالېږد دغه راز د

اړونــد لومړنــۍ مقدماتي او تشــریحي پړاو مســتندوي .دغه راز

هغو السوهنو په تړاو فزیکي شواهد وړاندې کوي ،چې پر

د ننګرهــار پــه ګــډون د افغانســتان په کلیــو او بانډو کې د اصلي
څېړونکــي لــه  ۲۰د زیاتــو پرله پســې کلونو لپــاره څېړنیز کار او

د پایــداره ودې او څېړنــې ،الســایز او د افغانســتان څېړنې او

ارزونــې ادارې ســره له یوې لســیزې د ګــډ کار تجربې بیانوي .د

افغانســتان لېــرې پرتو ســیمو وګړو په ورځني ژونــد کې د اپیمو

ونــډه او هغــه عواملــو پــه تړاو د څېړنې دا تجربــه ،چې په ورځني
ژونــد یــې اغېــز لري؛ د افغانســتان پولو ته په څېرمه پرتو ســیمو

کــې د نشــه یي توکــو اقتصاد ،جګړې او سیاســي جوړجاړي ترمنځ

د اړیکــې پــه ازمویلــو کې ننګونو ته اشــاره کوي ،پــه تېره بیا:
.

أپه لېرې پرتو او جګړه ځپلو سرحدي سیمو دغه راز هغو

خلکو د السرسي په برخه کې ستونزي بیانوي ،چې د نشه
یي توکو په پروسس او قاچاق کې ښکېل دي.

نشه یي توکو اغېزې لري.

د یــوې پیــاوړې مېتودلوجــۍ پــه پام کې نیــول او د څېړنې د

موندنــو لــه کــره والي ډاډ ترالســه کول د لومړیتــوب په توګه

پېژندل شــوي وو .په داســې ځای کې د نشــه یي توکو له طلســم

مخنیــوی کــول ،چېرتــه چــې نړۍ یوازې د نشــه یي توکو د منشــور

او کنټــرول اقداماتــو لــه الرې غواړي د نشــه یي توکــو مخنیوی
وکــړي او پراخــې ټولنیــزې – اقتصــادي او سیاســي منځپانګې

تــه یــې ډېره کمــه پاملرنه کېــږي ،هم د یوې پیــاوړې څېړنیزې

تــګالرې پــه پــام کې نیول پــه دې څېړنه کې اړینه ګڼل شــوې ده.

پــه افغانســتان کــې د نشــه یي توکــو تولید او کنټــرول هڅو په

برخــه کــې شــایعات ،حکایتونــه او ناســم معلومات پــه پراخه کچه

موجــود دي او دې کار پــه رســمي ادبیاتــو او د زیاتــرو څېړونکو
پــه کاري ســیمو کــې مشــروعیت مونــدالی دی .د دې ترڅنګ ،د
1

 .بد نشه یي توکو پر طلسم د باور لرلو څخه د ډډې کولو ارزښت
او د نشه یي توکو په منځپانګه کې د سیاسي اقتصاد

مطالعې ته اشاره کوي .په داسې ډول چې نشه یي توکو ته د

یــې پــه وړاندې مســوولیت نــه اخلي او زیاتره د رســمي چارواکو

هغو توکو په ډله کې ځای ورکوي ،د کومو پر سر چې فعاالن

او ګټې دغه راز باج ترې ترالسه کوي ،او بالخره

چلنــد کېــږي .دا خبــره پــه تېره بیا د نشــه یي توکــو او افراطیت

 .جد یوې داسې پیاوړې څېړنیزې تګالرې پر ضرورت

ټینګار کوي ،.چې د « زورواکو -نشه یي توکو قاچاقبرانو
او سیاسي لوبغاړو پر روایت» تکیه ونه لري ،ځکه دا
روایت د نشه یي توکو ،جګړې او سیاسي اقتصاد په

تړاو د پخوانۍ څېړنې اصلي محور و ،بلکې پرځای یې د
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پــه برخــه کــې د څېړنو ترســره کــول ډېر ســتونزمن دي ،ځکه څوک

او یــا هــم ښــکېلو کســانو لکــه قاچاقبرانو او سیاســونو له لوري

او ځایي رسمي یا نارسمي ادارې اتحاد کوي ،سیالي کوي

1

یــو ناقانونــه یــا هــم عینــي فعالیت په توګه د نشــه یي توکــو اقتصاد

پــه دې برخــه کــې د شــخصي ملحوظاتو یــا هم توپیرونــو له مخې

ترمنــځ د اړیکــې پــه برخه کــې ډېر صدق کوي ،ځکــه په دې برخه
کــې شــخصي ملحوظــات او کمــزورې میتودلوجي د دې المل

ګرځېدلــې څــو داســې روایتونــه رامنځ ته کړي چې لــه تاریخي

واقعیتونــو ســره ســمون ونه لــري او د ترالســه کېدونکو عوایدو

پــه برخــه کې ګمــراه کوونکي اټکلونه ترســره کړي.

د بېلګې په توګه ادعاء کېږي ،چې طالبانو په  ۱۹۹۴مېالدي کال کې د نشه یي توکو پر کښت بندیز ولګاوه چې په ترڅ کې یې په  ۱۹۹۵مېالادي کال کې د نشه یي توکو
په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی رامنځ ته شو او بیا یې په  ۱۹۹۶مېالدي کال دا بندیز لېرې کړ .دا خبره د ټولو مشاهداتو برعکس ده .بله بې اساسه شایعه د اپیمو
د غوټویو په تړاو ده ،چې ویل کېږي جېنټیکي بڼه یې اصالح شوې ده او د اپیمو کښت بڼه دلته د نورو هېوادونو لکه برما ،اېټالیا ،امریکا متحده ایاالتو او چین په
پرتلې متفاوته ده .په ځینو حاالتو کې څېړونکي او د پالیسو شنونکي د دغه ډول ادعاوو له مخې له اغفال سره مخ کېږي او په داسې حالت کې راګیر کېږي ،څه ډول چې
فرستینبرګ د ځایي میتودلوجۍ منلو ناکره والي په توګه توصیفوي ،چې د پالیسۍ او څېړنو په دواړو برخو کې خپلې اغېزې پرځای پرېږدي .وګورئ ډیوېډ مانزفیلډ؛
«پر کنټرول او نفوذ پوهېدل :هغه څه چې اپیم او ترې ترالسه کېدونکي مالیات یې د افغان دولت د لیکنو په تړاو افشاء کوي» (کابل :د افغانستان د څېړنې او ارزونې
اداره/1724/https://areu.org.af/publication )۲۰۱۷ ،او ډېوېډ مانزفیلډ» لمر په دوو ګوتو نه پټيږي :ناقانونه نشه یي توکي او په افغانستان کې د سیاسي
جوړجاړي خبرې»( کابل ،د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره;f;/1904/https://areu.org.af/publication )۲۰۱۹ ،
پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون

د دغــو ننګونــو د غــوره مدیریــت او د هغو ښــکېلو اړخونو ،توکو او

دویــم ،د څېړنیــزې ســیمې پراخــول دا اجازه راکــوي څو د بېال

والیتونــو کــې پولــو ته د څېرمه ســیمو په بدلــون کې نقش لري،

او سیاســي فعاالنــو پــه تــړاو میداني اطالعات راټول شــي ،چې

پېښــو د ال ښــې او غــوره پېژندنــې لپاره چې پــه ننګرهار او نیمروز

بېلــو ســوداګریزو شــبکو او ســوداګریزو الرو او هغــو اقتصادي

پرېکــړه دا وشــوه چــې د څېړنې په دې پړاو کــې نه یوازې دا چې پر

د دا ډول ســوداګرۍ پــه پیاوړتیــا کې ونډه لري .پردې ســربېره،

پولــو تــه څېرمــه پرتو ســیمو کې د نورو اړینو توکــو پر تولید،

او ښــکېل کســان یــې پــه ځانګړو توکو کــې د ارزښــتیز ځنځیر له

ناقانونــه نشــه یــي توکو تمرکز وشــي ،بلکې په یو شــمېر ځانګړو

ســوداګرۍ او لېــږد رالېــږد هم تمرکز وشــي .دې پرېکړې له ځان

ســره څــو بېــا بېلې موخې درلودې .لومــړی موخه یې دا وه ،چې د

د وضعیــت هغــه کچــه هم معلومېدای شــي چې ســوداګریزې الرې

تخصــص لرونکــو ســره یو ځــای د قانونــي او ناقانونه دواړو توکو

لپــاره د ځــای پیداکولــو لپــاره کاروي .د هغــو ځانګړو توکو،

څېړنې ســیمه پراخه او هغه قانوني توکي هم په کې راشــامل شــي،

ســوداګریزو الرو ،شــرایطو او پېښــو په تــړاو پر څېړنــو او پلټنو

حکومتــي چارواکــو ،متنفذینــو او افرادو ته د عوایدو ترالســه

ونــډه لــري ،ځواب ترالســه کوونکو ته یو شــمېر ښــکاره حقایق په

چــې پــه ناقانونــه توګه قاچــاق کېږي او په دې برخه کې یې ښــکېلو

کولــو لپــاره ښــه زمینه مســاعده کړې ده .ناقانونه نشــه یي توکي په

تمرکــز کــول چې د ســوداګرۍ او قلنګ ترالســه کولو پــه بدلون کې
الس ورکــوي ،چــې پــه ترڅ کې یې کوالی شــي یو له بل ســره تړاو

تېره بیا د دوی پروســس او له پولو اړول یې د ښــکېلو کســانو لپاره

ورکــړي او تشــریح یې کړي.

لــه لــوري د نېــول کېدو وېره یا هم د فاســدو چارواکو یا وســله والو

درېیــم ،اټــکل دا و چــې پــه څېړنه کــې پولې ته پــه څېرمه پرتو

ډېــره حساســه موضــوع ده – د ناقانونتیــا ځانګړنه او د چارواکو
ډلــو لــه لوري د معلوماتو شــریکولو له کبله په دې ســوداګرۍ

کې ښــکېل کســان لــه مجازاتو وېره لري .پــر پراخو صاداراتي یا

وارداتــي توکــو او د هغوی پــر تولید بحث کول د هغــو څېړونکو

لپــاره ســاحه رامحــدودوي ،چې د قانون حاکمیــت لپاره پر کار

کولــو تــورن دي او خلک هم زړه نه ښــه کــوي ،څو دې ته په ورته
بحثونــو کــې ګډون وکړي او ځواب ووایي.

ســیمو کې د نورو ګڼ شــمېر توکو تولید ،ســوداګرۍ او پروســس

برخــې شــاملول بــه له څېړنې ســره مرســته وکړي څــو پولې ته په
څېرمــه هــره پرتــه ســیمه کې د ګټــو او قلنګ ترالســه کولو نورو
لویــو ســرچینو پــه پرتلــې د اړوند ارزښــت او اهمیت په تړاو

غــوره پوهــاوی رامنــځ ته کړي .پردې ســربېره به دا هــم ځانګړې

شــي چــې ایا نشــه یــي توکو د نورو څېړل شــویو توکو پــه پرتلې له

تاوتریخوالــي او بــې ثباتــۍ ســره مرســته کړې ده او که نه؟

پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون
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3 .2.د څېړنې بڼه او پلي کول
امنیتــي ننګونــو دغه راز اساســي ســرچینو او د وخت محدودیت

زیږدیــز کال کــې د ناټــو ځواکونــو نظامي شــتون په اوج کې د

تــه پــه پام ســره دې څېړنې په الندې یو شــمېر محــدودو توکو باندې

افغانســتان او پاکســتان ترمنــځ د ټرانزېټــي ســوداګرۍ د هوکړې

اپیمــو ،مورفینــو ،هروئینــو او میتافیتامینــو په ګډون ګڼ شــمېر

کمښــت په ډاګه کوي.

تمرکز کړی دی .۱ :نشــه یي توکي – چې د چرســو ،خشخاشــو،

نشــه یــي توکــي په ځان کــې رانغاړي .۲ .کاني مواد – پــه ننګرهار کې
پــه لومــړي قــدم کې د تالکو پــوډر ( میګنیزیم سلیســایټ)  .۳ډیزل.
 .۴کمیــاوي کوډ  .۵ســیګرټ او  .۶خلک.

2

کانــي مــواد او ناقانونه نشــه یي توکي د دوی لوړ ارزښــت

درلودلــو لــه کبلــه پام شــوی دی  ،چې د افغانســتان پــه لېرو پرتو

او د مرکــزي حکومــت لــه حاکمیــت د باندې ســیمو کــې تولېدیږي

( )APTTAلــه مخــې د راورادېدونکــو ډيزلو د کچې پــه پرتلې

دا یادونــه بایــد وشــي ،چې د ســېګرټو د انتخاب پــه برخه کې

بــاور دا و چــې د یو داســې توکي پــه توګه چې د افغانســتان له

یــوې پولــې راواردېږي او لــه بلې پولې یې صادریږي ،کوالی شــي

یــو داســې ارزښــتناک لیدلوری وړاندې کړي چــې د نړیوالو او

ملــي سیاســي او اقتصــادي شــبکو ترمنځ تعامــل په ډاګه کړي،

چــې د دغــو توکــو ســوداګري کوي او خپــل قلنګ ترې په الس

او زیاتــره یــې د مخالفــو وســله والــو ډلو لپاره د عوایــدو یوه عمده

راوړي .بالخــره پــه دې څېړنــه کې د ســېګرټو ځــای په ځای کول

کمــه پانګــه تولیــدوي او زیاتره یې په الســونو راویســتل کېږي –

ســره ترســره شــوی و ،دا ثابته کړه ،چې د افغانســتان او پاکســتان

ســرچینه ده .تالــک (ســپین کاڼــي) د مرمرینو ډبــرو پرخالف ،ډېره

چــې د چــور او تــاالن وړ توکی دی او ال تراوســه هم پــه پراخه کچه

او د څېړنــې بڼــه چــې د بېــا بېلــو څېړنیزو ســیمو په پام کــې نیولو

ترمنــځ د ســوداګرۍ پــه برخه کــې یو اړین توکی و .پــه دې څېړنه

پــر ســرکونو او بېــخ بنســټونو بانــدې تکیه لري ،څو ولېږدول شــي

کــې پــه ډاګه شــوي ،چې پــه میلیاردونو ډالــرو اقتصادي زیان له

ســره چــې پــه افغانســتان او د افغانســتان له پولــو هاخوا پر خرو

توګــه قاچــاق کېــږي او مالیــات ترې د دولت کڅوړې تــه نه ځي .په

او صــادر شــي .معنــا دا چې د تالکو ســوداګري له نشــه یي توکو
یــا اوږو بانــدې قاچــاق کېږي ،چــې دې ځانګړنــې تالک تر ډېره

بریــده د لېــږد وړ ګرځولــي او ډېــر کــم د لېږد رالېږد لپــاره پر لویو
ســوداګریزو الرو او شــبکو تکیــه لــري ،له دې کبله لــه کنټرول او
مقرراتــو ډېر کــم ضرر ګالي.

دې کبلــه افغانســتان تــه رســیږي ،چــې قانوني توکي پــه ناقانونه

 ۲۰۱۴زیږدیــز کال کــې له پاکســتان ســره د ســوداګرۍ کچه د ناټو

ځواکونــو لــه لــوري د وارداتو په اســتثناء ،نېــږدې  ۲.۵ملیارده
ډالره وه.
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د توکــو لــه ټاکلو وروســته ،اړوند څېړنیزې ســیمې په ډاګه شــوي

ډیــزل او کمیــاوي کوډ(ســره) هــم قانوني توکي دي خو لــه دې کبله

دي او د څېړنــې لومړنــي پــړاو لپــاره ســیمې څېړنې دغه راز له

څېــر لویــو رســمي عبوري الرو او په ګڼ شــمېر نارســمي الرو کې

تــه لومړیتــوب ورکړل شــوی دی .دا کار د پایــداره ودې او څېړنې

کېــږي .پــردې ســربېره ،د دغو توکــو د ټاکنې لپاره بــل معیار دا

شــوی دی .د اړونــد څېړنیــزو ســیمو د ټاکلو پــه لومړي پړاو کې د

د دې څېړنــې لپــاره پــه پام کې نیول شــوي دي ،چــې د تورخم په

د عبــوري نقطــو لــه الرې افغانســتان ته پــه ناقانونــه توګه قاچاق

و ،چــې د افغانســتان د وارداتــي توکــو په لېســت کې ځای لري او
لــه پاکســتان څخــه د پولــې ټرانزیېټي ســوداګرۍ پــه برخه کې یو

ســپوږمکۍ څخــه د اخېســتل شــویو انځورونو شــننې او راټولولو

مؤسســۍ او ســپوږمکۍ انځورونــو په ګډې همکارۍ ترســره

النــدې مــواردو پېژنــدل او په ګوته کول ښــکېل و:

عمــده توکــی و .د بېلګــې پــه توګه پــه  ۲۰۱۸زیږدیز کال کې د ۱۵۵
میلیونــه امریکایــي ډالــرو په ارزښــت نېــږدې  ۳۷۳،۰۰۰مېټریک

ټنــه ډیــزل افغانســتان ته راوارد شــوي و ،چې دا واردات په ۲۰۱۰
2

ورکشاپ :د افغانستان موضوعي څېړنې په تړاو د همکارو شبکو ترمنځ سال مشوره ،د  GCRFاو نظم – بې نظمۍ پروژې لپاره د ورکشاپ راپور ،ډیوېډ مانزفیلډ ،د
 ۲۰۱۶کال نوامبر میاشت ،د ننګرهار پالن ،فېبروي ،۲۰۱۷ ،نیمروز پالن ،فېبروي  .۲۰۱۷د خلکو ګنجایش په برخه یوازې نیمروز ته ځانګړې شوې وه او د پولو دواړو غاړو
ته د قاچاقبرانو اندازې ته په کتو به پر قاچاق باندې په لوېدیځه پوله کې په دې څېړنیزه مقاله کې تمرکز وشي.

3

د پاکستان د سوداګرۍ شوار « ،د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزې هوکړې له السلیک وړاندې او وروسته سوداګري» ،جونhttps://www.pbc..۷ ،۲۰۱۵ ،
org.pk/wp-content/uploads/AfghanistansTransitTradePatternsPrePostAPTTA.pdf
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پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون

.

أپه ننګرهار کې رسمي او نارسمي لویې عبوري نقطې

تجربــې پــه ډاګــه کوي ،چــې د ناقانونه نشــه يي توکــو لپاره د بېال

بېلــو توکــو په ځنځیر کې ښــکېلو کســانو ( ســوداګرو ،پروســس

 .بد څېړل شویو توکو له ډلې د هر یو لپاره یې د لومړنیو

کوونکــو ،لېږدوونکــو ،کارخونــو مالکانــو او کارکوونکو،

تولیدي ځایونو په ډاګه کول ،چې سرچینه یې په

او د پیســو تبادلــه کوونکــو یــا حواله کوونکو) ته السرســۍ

افغانستان کې وي.

بــه د څېړنــې پــه دې لومړنــي مقدماتي پړاو کــې ډېر محدود

 .جد هر ډول عمده بازار موقعیت ،د دې لپاره چې د هر ډول
توکي لپاره ارزښتیز ځنځیر ترسیم شي.

او ســتونزمن وي .دا خبــره پــه تېره بیــا د مورفینــو ،هروئینو،

میتافیتامینــو دغــه راز د پیســو بدلوونکــو او چارواکــو پــه برخه

کــې ډېــره د پــام وړ او صدق کــوي .دا برخه د څېړنې تــر ټولو ډېرو
حساســو او جنجالــي برخــو له ډلې وه ،ځکه ښــکېل کســان نه

یــو ځــل چــې د څېړنیزو ســیمو لومړنۍ لېســت تیار شــو ،په هره

غــواړي پــه راحتۍ او ازادنه ډول پوښــتنو تــه کره ځواب ووایي.

ســیمه کــې اوســني فعالیتونــه د ســپوږمکۍ انځورونــو له مخې

تــر ټولــو اړینــه دا چې دا وضعیت بــه پر ځایــي څېړونکو ډېرې

ارزول شــوي او چېرتــه چې امــکان درلود ،د تــدارک ځنځیرونو

اصلــي ســیمو تــه هم مراجعه شــوې ده .دا کړنــې د ځینو هغو ســیمو

پــه تــړاو له شــته تاریخي معلوماتو ســره هم یو ځای شــوي دي،

زیاتــې اغېــزې ولــري ،چې وروســته څېړنې ترســره کوي او هڅې

یــې هېــڅ ډول د قانــون حاکمیت له اړخ ســره هــم تړاو ونه لري.

ارزونــه دا وه چــې پــه دې مقدماتــي پړاو کې به امــکان ولري چې

چېرتــه چــې توکــي زېرمــه کېدل یــا زېرمه کېږي او له یــوې نقطې

لومړنــې اړیکــې ټینګــي شــي ،ځینې موندنې په الس راشــي – که

بلــې نقطــې تــه لېږدول کېــږي .دغه کار پردې ســربېره د وخت په

څــه هــم اړتیــا وه چې ډېر پــه احتیاط چلند وشــي – او د نورو

تېرېــدو پــه بېــخ بنســټونو او د توکــو په مقدار کــې بدلون دغه

پړاوونــو لپــاره اړیکــې رامنځ ته شــي ،څو په اســانۍ ډېر پیاوړي

راز د مراجعــې ګټــورې ســرچینو په تړاو هم مشــاهدوي ســندونه

او کره اطالعات راټول شــي.

وړانــدې کــړي ،چــې د ال زیاتــې څېړنې په موخه ورتــه مراجعه

کېــدای شــي .د لومړنیــو څېړنیزو ســیمو نقشــه پــه  ۱انځور کې

موندل کېدای شــي.

د څېړنــې پــه طرحــه کې د دغــه لومړي مقدماتــي پړاو لپاره

وروســتۍ اقــدام د اطالعاتــو راټولولو لپــاره د الرو چارو په ډاګه
کــول او د ځــواب ورکوونکــو لومړیتــوب بندي وه .بیــا ځلې په

دې پــړاو کــې هــم په افغانســتان کې د ناقانونه نشــه یــي توکو په

تــړاو تجربــې وې ،چــې په دې لومــړي مقدماتي پــړاو کې یې زموږ
تمرکــز تــه بدلون ورکــړ :څوک باید زمــوږ څېړنیزو پوښــتنو ته

ځــواب ورکــړي؟ دوی تــه څنګه باید السرســی وشــي او د څېړنې په
کــوم پړاو کې؟ څه ډول پوښــتنې باید وشــي؟

پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون
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پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
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د دې پرځــای پرېکــړه دا وشــوه ،چــې د اطالعاتــو راټولو په دغه

پــه توپیــر ډېــر کم پوهیږي؛ چــې قاچاقچي تــه څومره ورکول

لپــاره پــه هره ټاکل شــوې ســیمه کــې ورځ تر بلې د هغــو توکو په

ال ډېــر کــم وپوهیــږي ،چــې د اړوند خلکو پــه ولکه کې دي ،او

کېــږي ،مګــر ښــایي د هغــو تالشــي ځایونو او خلکو پــه تړاو بیا

مقدماتــي پــړاو کــې پر هغو اړخونو تمرکز وشــي ،چــې د څېړنې

پــه دې اړه بــه هــم کم معلومــات ولري ،چې په هره ســیمه کې د

اســتخراج ،لېــږد او ســوداګرۍ کــې ښــکېلیږي ،چې په دې پړاو

کــې څېــړل شــوي دي .د دې لپــاره چــې د دې څېړنې په وړاندې د

لېږدوونکــو موټــرو کرایــه یا لګښــت څومره پرې راځــي .که څه هم

ناقانونــه توکــو یــا هــم ځمکنیــو فعالیتونــو اړوند ذاتــي ځانګړنو له

د اطالعاتــو راټولولــو تمرکــز د هــرې کټګورۍ ځــواب ویونکي

راټولولــو تمرکــز د ژوندانــه د تأمیــن پر ســتراتیژیو دی ،چې:

جوړښــت داســې تنظیم شــوی و ،چې هغــه معمــول روایتونه هم په

کبلــه پــه مــخ کې پرتو ســتونزو څخــه مخنیوی وشــي ،د اطالعاتو

څنګــه دغــه خلــک د خپــل ژوندانه اړتیاوو د پــوره کولو لپاره

لپــاره د ځانګــړې برخــې لــه مخې بنه شــوی و ،مګــر د دې څېړنې

کــې انعــکاس ومومــي ،چې د ځواب ورکوونکــو ،توکو او الرو له

پیســې ګټــي او هغــو شــرایطو د وخت په تېرېــدو څه ډول بدلون

مخــې د معلوماتــو پــه ال زیات کره والي کې مرســته کوالی شــي.

مونــدالی چــې دا وضعیــت یــې تغییــر کړی دی او څنګــه؟ تر ټولو

بشــپړ لېســت په لومړي جدول کې موندالی شــئ.

پراخــه جغرافیــوي ســیمه کــې پر پېښــو او پدیــدو د تمرکز پرځای
ً
ـتقیما د دوی پــر تجربــو تکیــه شــوې ده او المــل یې دا و ،چې د
مسـ

د مرکــو ترســره کولــو پــه برخه کې پرېکړه دا وشــوه ،چې د

مهمــه دا چــې لــه ځواب ویونکو ســره په خبرو اتــرو کې په یوه

دوی ځوابونــه هــم تر ډېره په شــواهدو والړ و.
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اطالعاتــو حساســیت تــه په کتو باید فردي مرکې ترســره شــي.

لــه دې کبلــه ددې لپــاره چې لــه توپیري چلند ډډه وشــي ،په کار
کــې لــه ټولــو بوختو خلکو ســره لــه کومې مالحظــې پرته مرکې

د دې څېړنــې د تمرکــز بــل اړخ پــر مهمــو مخبرینــو باندې و .دا هغه

ترســره شــوې دي .په داســې حال کې چې ډله ییزې مرکې ښــایي

وخــت تېــر کــړی دی او د یادې ســیمې تاریخ ،سیاســي اقتصاد او

خبــرو اتــرو ډډه شــوې ده .ځکــه انګېرنه دا وه چې پــه دې برخه کې

پــه بدلــون کــې یې ونډه درلوده .د السرســي ســتونزو او د څېړنې

حساســیت لــه کبلــه یــې په لېرې پرتو ســیمو کې ځــواب ویونکو او

خلــک دي ،چــې پــه یــوه ځانګړې څېړنیزه ســیمه کــې یې تر ډېره

هغــو پېښــو پــه تــړاو یې بشــپړه پوهه درلوده ،چې د یادې ســیمې

ټیــم د جوړښــت لــه کبلــه د څېړنــې په دې پړاو کې ځــواب ویونکي
نارینــه و .د دې لپــاره چــې تــر ممکنــه بریده د څېړنیزو ســیمو د

لــه کــوم خنــډ یا مزاحمت ســره مخ شــي ،نو له دې امله لــه ډله ییزو

د ټولنــې لــه متنفذینــو ســره خبرې اترې وشــي او د اطالعاتو د

څېړونکــو دواړو تــه امنیتي ګواښــونه راپورته کوالی شــول.

تاریخــي شــواهدو په بــاب معلومات ترالســه کړو ،هغو کســانو ته
مــو ترجیــح ورکــړې چــې عمریې د  ۶۰او ۷۰کلونو پــه منځ کې و،

چــې د زیاتــرو عمریې ظاهرشــاهي دورې ( ۱۹۵۰او  )۱۹۶۰لســیزې
ته ورګرځي.

د دې لپــاره چــې پــه ســیمه ییز کار کــې د معلوماتــو راټولولو په

برخــه کــې د هغــوی ډول له مخــې لومړیتوب ورکړل شــي ،ټینګار

پــه دې و ،چــې بېــا بېــل فعــاالن مختلفې تجربــې او پوهې له ځان
ســره لــري ،چې حســاب پرې کېدالی شــي .د بېلګې پــه توګه هغه

شــخص چــې لــه یوې ســیمې بلې تــه اپیم لېږدوي ،تر پاکســتان

پــورې د غځېدلــې الرې پــه اوږدو کې پــه مختلفــو ځایونو کې د

اپیمــو یــو کیلــو ګــرام قیمت په اړه ډېر کــم پوهیږي ،دوی یوازې
پــه دې پوهیــږي چــې د ټرانســپورټ ،زېرمه کولو او وســله والو

ډلــو تــه د بــډې او مالیاتــو په نوم څومره پیســې ورکــول کېږي .په

ورتــه ډول د اپیمــو ســوداګر یانې هغه شــخص چــې د اپیمو مالک
دی او پــر دوی یــې پلــوري ،له یوې ســیمې تربلــې د قیمتونو
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سوداګریزې الرې

مهم

غارو/دعــوت خېل

ګوروکو  -ساســوبي

مخبر ین

29

26

ډاکا – کامــه ډاکه

تابي

تورخم

غوړګی

مجمو ع

10

20

30

3
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ســرچینه :لیکوال

سوداګر

خشخا ش

4

17

21

اپیم

15

20

35

کاڼی

سپین

26

ډيزل

توکي

کمیاوي
کوډ

3

1

ټرانزېټي

1

1

7

9

1

6

اپیم

لېږدوونکي(ډریــواران)

خشخا ش

6

8

هروئین

 ۱جدول :د کټګورۍ ،توکو او سوداګریزو الرو له مخې د ځواب ورکوونکو

هروئین

1

1

26

8

17

4

6

8

0

کاڼی

سپین

57

57

ډيزل

0

توکي

کمیاوي
کوډ

3

2

3

14

ټرانزېټي

1

11

2

14

22

لــه اړونــد ټیمونــو ،د پایــداره ودې او څېړنو په مؤسســه کې د

او معلومــات ترالســه کــړي او د اړتیا پــه صورت کې ال ډېرو

مشــورو پــه تــرڅ کې د څېړنې پــه دې لومــړي مقدماتي پړاو کې

د ارزښــتیز ځنځیــر پــه اوږدو کــې د ټولو څېړل شــویو توکو په

انځوریــز شــننو تــه مخــه کړي .پــه دې پړاو کــې دا بیاځلې غور کول

ټیمونــو مشــرانو او اصلــي څېړونکــي ترمنځ د پرله پســې ســا

انعطــاف هــم ښــودل شــوی دی .دا انعطاف یوازې پــه دې معنا نه

تــړاو لــه تولیدوونکو ،ســوداګرو او لېږدوونکو ســره پر ترســره

هــواري پــه برخــه کې اقدام شــوی او امنیتي ګواښــونه تر بحث

تحلیــل د الســایز( )Alcisلــه لوري د اصلــي څېړونکي په غوښــتنه

شــویو مرکــو ژوره کتنــه شــوې ده .باالخــره ،د تصویرونو ال زیات

دی ،چــې د اطالعاتــو راټولولــو په وړاندې هر ډول ســتونزو د

ترســره شــوی دی .دا اثر له ســاحې څخه د ترالســه شــویو پېښو او

النــدې نیــول شــوي دي ،بلکــې موخه دا ده چــې څېړونکی پر

د ســوداګرۍ بدلېدونکــو الرو پــه تړاو د مجازي نښــو نښــانو ژور

لنډمهالــه موندنــو هــم بســنه وکړي .دا بســنه په ځــان کې هغه

تحلیــل لــه ځــان ســره لري ،څــو د څېړنې موندنې تایید شــي او د

نارســمي عبــوري الرې راشــاملوي چې د څېړنــې په اصلي

طرحــه کــې نــه دي په ګوته شــوي او د ځانګړو توکــو او مالونو د

ســوداګرۍ پــه برخــه کې بدلــون مومي .دا چاره په تېــره بیا له دې

کبلــه مهمــه وه څــو معلومه شــي چې د افغانســتان او پاکســتان پر

پولــه ســوداګري د پاکســتانۍ کلدارو د ارزښــت پــه راټېټېدو او
د مهمنــدو او ګوشــتې لــه ولســوالیو نیولــې بیا تر تورخم رســمي

امــکان پــه صــورت کې ال زیاتې څېړنې پرې وشــي.

پــه ټولــه کــې د څېړنــې دغه لومړنــي پړاو لپاره په پــام کې نیول

شــوې ســتراتیژي اســتقرایي او ارقامي وه ،چې د مشــاهداتو،
لــه ځــواب ویونکــو څخه د ترالســه شــویو معلوماتو دغه راز د

ســپوږمکۍ انځورونو له شــننې څخه تشــکیل شــوې وه .پردې

بنــدر پــورې پر کرښــه د پاکســتان حکومت لــه لوري د اغزن تار

تاوولــو څــه اغېــز کړی او څــه بدلون یې په کــې رامنځ ته کړی دی.

ســربېره ،دا اړینــه وه څــو د موضــوع ځمکني واقعیــت ناقانوني

د څېړنــې وروســتۍ پــړاو د پایــداره ودې او څېړنې له مؤسســې

کارولــو ،د اطالتــو راټولولــو ،د هغــوی کره والــي تایید دغه راز د

پیــاوړي شــننه وه .د جغرافیــاوي معلوماتــو سیســتم لومړنۍ

شــي .لــه ګڼ شــمېر فعاالنو ســره د توکو ګــڼ شــمېر ځنځیرونو ته

ســره د ال زیــات غور کــول او د جغرافیــاوي معلوماتو سیســتم

شــننه او د نقشــو لــه تولیــد څخــه پــه دغه غور کولو کــې ډېره ګټه

والــي ماهیــت دغــه راز امنیتــي ســتونزو ته په کتــو د مېتودونو

موندنــو شــریکولو پــه برخــه کې له اړینــې پاملرنې کار واخېســتل
پــه څېرمــه موقعیتونــو کــې مرکــې او بیا د ســپوږمکۍ انځورونو

اخېســتل شــوې ده .دې کار له موږ ســره مرســته وکړه څو پر هغه

لــه شــننې ســره د دوی ادغام په تړاو داســې انګېرنــه او پرېکړه

نیمګړتیــا برالســي شــو ،چــې اصلــي څېړونکي پــه ننګرهار کې د

شــوې وه ،چــې د محــدودو منابعو په واک لرلو ســره به په داســې

راز د همکارانــو او ځــواب ویونکــو دواړو لپاره لــه اخالقي اړخه

د څېړنــې دا لومړنــۍ پــړاو د ناقانونه نشــه یي توکو سیاســي

ســیمه تفصیلــي ســېټالیټ انځورونــو ،چــې د بېال بېلــو کلونو په

ګــڼ شــمېر فعــاالن او ادارې د خپلــو ګټــو د خوندیتــوب لپاره یو له

بــد امنیتــي وضعیــت لــه کبله ســیمې ته په تــګ کې درلوده دغه
راپورتــه کېدونکــې اغېــزې هم راکمې شــي .د هــرې څېړنیزې

تــرڅ کې اخېســتل شــوي دي ،زمــوږ د څېړنې ټیم ته دا اســانتیا

رامنــځ تــه کړه څو د هرې ســاحې پــه تړاو ډېر زیات تاریخي شــواهد

ننګونکــي چاپېریــال کــې یــو ښــه څېړنیز عمــل وي .په دې توګه

اقتصــاد تــه پــه داســې منځپانګــه کې ځای ورکوي ،چې پر ســر یې

بل ســره رقابت کوي.
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4 .شالید :ننګرهار
ننګرهــار والیــت له پاکســتان ســره د افغانســتان ختیځې پولې ته

ننګرهــار لــه ډېــر پخــوا را په دېخــوا د ختیــځ زون اقتصادي مرکز

څېرمــه پــروت والیت دی .له خپلــو ګاونډیو والیتونــو کنړ او لغمان

دی او لــه پاکســتان ســره د پولــې اقتصاد په لومړۍ کرښــه کې

کابل او کنړ ســیندونو او د هغوی فرعي حوزو په واســطه پوښــل

منشــاء لــه ډیورنډ هوکړې ســره تړاو لــري ،چې د  ۱۹۹۳زیږدیز

ســره یو ځای له درو څخه داســې پوښــلې جغرافیا جوړوي ،چې د
شــوې ده .د ننګرهار ســویل ته د ســپین غر غرونه او په شــمال کې

یــې د ختیــځ هندوکــش غرونو لړۍ او نورســتان پراته دي.

ځــای لــري .کــه څه هــم د پاکســتان او افغانســتان ترمنځ د پولې

کال د نوامبــر میاشــتې پــه  ۱۲نېټــه د افغــان امیــر عبدالرحمن خان
او برېتانــوي هنــد حکومــت ترمنځ الســلیک شــو ،مګر پر ســر یې

اختالفونــه تــر دې دمــه دوام لري او په زیاترو ســیمو کې روښــانه

ننگرهــار والیــت د هېــواد پــه کچه د وګــړو د تراکم له مخــې تر ټولو

بېلوونکــي عالیــم نشــته6 .له دې کبلــه یــې ګټې ډېــرې کمې او تر

ډلــې یــې زیاتــره پښــتانه دي ،که څه هم په شــمالي ولســوالیو لکه

او جغرافیــاوي ســتراتیژۍ لــه مخــې ډېــره غیرمنطقــي ده .ځکه دغه

جــال ابــاد د کابــل او کنړ ســیندونو د یو ځای کېــدو یا تالقي

پــه دوو برخو وېشــي 7 ،پــردې ســربېره د دواړو هېوادونو له لوري

ډېــر نفــوس لرونکــی والیــت دی .د  ۲.۶میلیونه اټکلــي نفوس له

ډېــره بریــده نیمګړتیــاوې او نواقــص لــري .دغه پوله د توکــم پوهنې

دره نــور کــې بیا پشــه یي وګړي اســتوګنه لــري 5 .د والیت مرکز

پولــې د هنــد لــه عمــده اوبیزې حوزې تېرېــږي ،یو ملت حتــی قبایل

نقطــه کــې واقــع دی .د کابــل ســیند جریان د والیــت ختیځې خوا ته

پــر پولــه د الس غځونــې هڅــې کېږي او پــه تېره یوه لســیزه کې په

کې د شــوروي اتحاد له لوري جوړ شــوی دی ،له کابل ســیند

ســیمه کې دا کار ډېر تر ســترګو شــوی دی.

دی او پاکســتان تــه توییــږي .ننګرهــار کانال چــې په  ۱۹۶۴زیږدیز

ســرچینه اخلــي او پــه دې والیت کــې نېږدې  ۳۵،۰۰۰هکټــاره ځمکه
خړوبــوي .د درونټــې برېښــنا بنــد هم پــه  ۱۹۶۴زیږدیز کال کې د

شــوروي اتحاد له لوري جوړ شــوی چې جالل اباد ښــار او شــاوخوا
ولســوالیو ته برېښــنا ورکوي.

د دغــه والیــت اقلیــم ګرم او ژمی یــې معتدله هــوا لري( د غرونو

پــه اســتثناء) او اوړی یــې ګــرم وي .د سټروســو (نارنجو کورنۍ)

تېــره بیــا د ننګرهــار والیت د ګوشــتې ولســوالۍ په دعــوت خېلو

ګــرم اقلیــم یــادو والیتونو ته د کلنــۍ او دوامدارې باغدارۍ

لــه مخــې ډېــره غنا وربښــلې ده .په کوزو ولســوالیو پــه تېره بیا

پــه بهســودو ،کامــې او کوز ســرخرود ،او جالل اباد تــه څېرمه

ولســوالیو کــې د ګڼ شــمېر ســبزیجاتو او مېــوه جاتو حاصالت

ترالســه کېــږي ،چــې د کابــل ســیند او ننګرهار کانال تــه څېرمه

لــه څاګانــو خړوبیــږي .دا ولســوالۍ د کابل او په پاکســتان کې د

او زیتونــو پــه ګــډون د کرنیــزو محصوالتو پــراخ ډولونه د اوبیزې

پېښــور لپــاره د کرنیــزو محصوالتــو عمده ســرچینه ده.

ترالســه کېــږي ،چــې لــه کابل او کنړ ســیندونو خړوبیــږي ،خو هغه

لــه  ۲۰۰۱زیږدیــز کال را پــه دېخــوا ننګرهار والیت د پــام وړ کانونو

حــوزې شــاوخوا کــرل کېږي .په هغو ســیمو کې دوه فصلي کښــت

ســیمې چــې کرنــه یې پر موســمي ســېالبونو یــا ځمکې الندې اوبو

پــه درلــودو ســره د کاني موادو پر اړینه ســرچینه بدل شــوی دی .د

معمــول دی او د کرنیــزو محصوالتــو ډولونــه هــم ډېر محدود دي.

او الجــوردو دغــه راز یاقوتــو په تړاو راپورونه ورکړل شــوې،

خړوبولــو سیســتم (کارېــز) بانــدې والړه ده ،د اوبو کمښــت ډېر

پــه  ۱۹۹۰لســیزه او د  ۲۱پېــړۍ پــه لومړیــو کې ســختې وچکالۍ پر

یادو ســیمو پراخــې اغېزې درلودې.

کرومایټــو ،نفرایټــو ،طــاء تختــو ،مرمرینو ډبرو ،د اســتخراج
چــې کانونــه یــې د جالل اباد په شــمال کې په ګوشــتې ،کامې او

اللپــورو ولســوالیو کــې شــته دي .پــه ننګرهار کې د کانونو رســمي

اســتخراج تــر ډېــره بریده تالک (ســپین کاڼي) دي ،چــې له تېرې

5

دا هغه سرشمېرنه ده چې د نړۍ چټکې کتنې پروژې ( )World Pop Flowminder Projectله لوري یې اټکل شوی او له سېټالیټ او سپوږمکۍ څخه داخېستل
شویو تصویرونو له مخې په ډاګه شوی (فلومینډر ،د افغانستان لپاره د نفوسو نهایي نقشه  ،۲۰۱۷ناچاپ راپور ۱۸ ،صفحه) .بل خوا د افغان حکومت د سرشمېرنې
سروې ،چې د ځمکنۍ او ساحوي سروې له مخې ترسره شوې ده ،د دغه والیت نفوس  ۱.۵میلیونه وګړي په ډاګه کوي.

6

.89 :)2013( 2-1 .no ,Sayed Wiqar Ali Shah, “Fencing the Durand Line and Its Impact” Internationales Asienforum44
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W.K. Fraser-Tytler, Afghanistan: A Case Study of Political Developments in Central and South Asia (London: Oxford
.188 :)1958 ,University Press
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پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون

یــوې لســیزې یــې په ډېــرې چټکۍ وده کــړې ده او د ننګرهار والیت

د کانونــو او پټرولیــم وزارت د جوازونــو صــدور هوکړې په ډاګه

وېســتل کېــږي( .دویــم او درېیــم انځورونه وګورئ) 8 .دغه ســیمه

میلیونــه امریکایــي ډالــرو په ارزښــت  ۲.۷میلیــون مېټریک ټن

پــه ســویل کــې د ســپین غــر لمنو تــه څېرمه د قانوني جــواز له مخې

د کانونــو د اســتخراج لــه مخــې ډېره غنــي ده او په حصارک،

پاچیــراګام ،خوګیاڼیــو ،کــوټ ،ده باال ولســوالیو کې بې شــمېره

کــوي ،چــې پــه  ۲۰۱۸زیږدیز کال کې پــه یاد والیت کې د ۱۷۸

تالک (ســپین کاڼي) اســتخراج شــوي دي 10 ،9 .دا څېړنه او د

تېــرو کلونــو شــمېرې په ډاګــه کوي چې د تالکو ســوداګري ډېره

کانونونــه شــته دي ،پــه تېــره بیا په اچین او شــېرزادو کــې یې تراکم

کمــه ده او د  ۲۰۱۸زیږدیــز کال انځورونــه هــم پــه ګوته کوي چې

انځورونــو پــه ډاګــه کوي چې په شــېرزادو ولســوالۍ کې  ۱۰۳بېال

مېټریک ټنه اســتخراج شــوي او پاکســتان ته صادر شــوي .د

اســتخراج وروســته زېرمه شــوي دي او شــاوخوا  ۲.۸۷کیلومتره

کــې اســتخراجېدونکي کانــي مــواد پــه تېره بیا تالــک په مرکز

تــر ډېــرې لوړې کچې دی .له ســپوږمکۍ څخه اخېســتل شــوي

بېلــې نقطــې شــته چېرتــه چــې یــا د تالکو کانونه شــته دي ،یا له
مربع ځمکه پوښــي.

یــوازې د  ۷۲میلیونــه امریکایــي ډالرو په ارزښــت ۷۵۰،۰۰۰
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کانــي مــوادو واقعــي ارزښــت یا بیې ته لــه پام پرته ،پــه ننګرهار
جــال ابــاد کــې د صنعتي تحــرک المل هــم ګرځېدلي ،چې د نړۍ

بازارونــو تــه د صادرولــو په موخه پاکســتان ته لــه لېږد وړاندې
دلته پروســس کېــږي او پاکېږي.

8

ً
تقریبا په ننګرهار کې د قرارداد شویو کاني موادو د تولید مجموعي ارزښت تشکیلوي .د نورو استخراج شویو کاني موادو(شن ،مرمرینو ډبرو او
تالک (سپين کاڼي)
نورو ډبرو) ارښت په  ۲۰۱۸مېالدي کال کې د تړون له مخې یوازې ( ۶۵۶،۰۰امریکایي ډالر) و .د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د کانونو او پټرولیم وزارت ،په ۱۳۹۵
او  ۱۳۹۶کلونو کې مرکزي او والیتي استخراج او د اندازې په تړاو یې معلومات https://momp.gov.af/central-and-provincial-production-value-
.and-volume-information

9

د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د کانونو او پټرولیم وزارت ،په  ۱۳۹۵او  ۱۳۹۶کلونو کې مرکزي او والیتي استخراج او د اندازې په تړاو یې معلومات https://
momp.gov.af/central-and-provincial-production-value-and-volume-information
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دغه جوازونه پردې سربېره دا هم په ډاګه کوي ،چې د ټولو  ۴۴صادرو شویو جوازونو له ډلې  ۱۶یې له وخت تېر شوي .مګر له دې سره سره ،زیاتره د کانونو استخراجي
شرکتونه بیا هم خپلو چارو ته دوام ورکوي او صادروي یې.

11

دا انځور له ساحې اخېستل شوی او د اټکل له مخې هره ورځ د جمعې ورځې په استثناء تر  ۶۰عرادو موټرو پورې تالک له پولې اوړي او پېښور ته صادرېږي .دلته په
پېښور کې تالک پر سوداګر خرڅیږي او نړیوالو بازارونو ته د خرڅالو په موخه له تګ وړاندې پاکېږي او زېرمه کېږي .په هر موټر کې  ۴۰مېټریک ټنه تالک ځاییږي او په
 ۲۰۱۸مېالدي کال کې د یو ټن بیه شاوخوا  ۹۵ډالره وه.
پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون
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ســرچینهALCIS :

 2انځــور :د شــېرزادو ولســوالۍ پــه میراخیلــو کــې د تالکو(ســپین کاڼي) انــدازه ۲۰۰۸ ،زیږدیز کال
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پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون

 3انځــور :د شــېرزادو ولســوالۍ پــه میراخیلــو کــې د تالکو انــدازه ۲۰۱۸ ،زیږدیز کال

ســرچینهALCIS :

پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون
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د  ۱۹۸۰او  ۱۹۹۰یمــو لســیزو پــه ترڅ کــې ننګرهار والیــت له پولې

موټــرو د عبــور حق په نــوم د ننګرهار بیارغونــې صندوق لپاره

مېشــتو مرســتندویه ادارو څخــه ډېرې پراختیایي مرســتې ترالســه

دفتــر اجــازه ورکړې ،څو دا عوایــد په خپله خوښــه هرچېرته چې

هاخــوا لــه تورخــم بنــدر  ۵۴کیلو متــره لېرې په پېښــور کې له

کولــې .پېښــور ال تراوســه هــم پر دې والیت لــه اقتصادي اړخه

واکمنــي لــري ،چــې د افغانســتان او پاکســتان ترمنځ د تورخم

بنــدر او د ګارو ،دوات خېــل ،غوړګــي ،کامــا ډاکا ،څه څوبي
او تابــي پــه ګــډون له ګڼ شــمېر نورو غیر رســمي عبــوري نقطو

څخــه د دواړو والیتونــو له الرې ترې ســوداګري کېږي .پاکســانۍ
کلــدارې پــه دې والیت کــې تر ټولو زیــات چلند لري.

له پاکســتان څخه او پاکســتان ته د توکو او اموالو د صادراتو او

پیســې راټولولــې ،او د نومــوړې د ادعاء له مخې چې د ولسمشــر
الزمــه ګڼــي ،ولګــوي .د ننګرهار پــه ګمرکونو کې د چارواکو
14

او مامورینــو پــه ګمارنــه کــې د یو چا د الســوهنې وړتیا هغه ته

دا فرصــت پــه الس ورکوي ،څو د پولو دواړو غــاړو ترمنځ پر
ســوداګرۍ او راټولېدونکــو عوایدو کــې خپله برخه ولري.

ننګرهار د یو ســرحدي والیت او په افغانســتان کې مېشــتو ناټو

ځواکونو ته د اکماالتو عمده ســوداګریزې الرې په توګه پاکســتان

او امریکا متحده ایاالتو دواړو ته له ســتراتیژیک پلوه ډېر ارزښــت

وارداتــو د ســوداګریزې الرې او اقتصــادي مرکز په توګه د ننګرهار

لري .د پاکســتان حکومت او پاکســتاني ســوداګر دواړه په ننګرهار

ننګرهــار والیت په رســمي توګه لــه صادراتو او وارداتو  ۱۱۹میلیونه

یوه قونســلګري هم پرانېســتې ده او پاکســتاني پوځ د  ۲۰۰۶او

پرتلــې دوه مېلیونه زیاتوالی ښــایي .هــرات په یاد کال  ۱۱۷میلیونه

امریکایي ډالرو په ارزښــت ورغوله .د پاکســتان سیاســي ګټې

میلیونــه امریکایــي ډالر او نیمــروز  ۳۸میلیونه امریکایي ډالر

پښــتونخوا ترمنځ ( چې تر  ۲۰۱۰زیږدیز کال پورې په ســرحد صوبه

ونــډه د  ۲۰۱۸زیږدیــز کال له ارقامو معلومېدای شــي .په یاد کال

امریکایــي ډالــره مالیاتــي عواید راټول کړي وو ،چې د هرات په
امریکایــي ډالــر ،بلخ  ۷۱میلیونــه امریکایي ډالر ،کندهار ۳۷

کې اقتصادي او سیاســي ګټې لري .پاکســتان په دې والیت کې

 ۲۰۰۹زیږدیــز کلونــو ترمنځ د جــال آباد تورخم الره د  ۵۵میلیونه
15

د پولــې پــر دواړو غاړو نفــوذ پیداکول دي ،او د ننګرهار – خېبر

مالیاتــي عوایــد راټول کړي وو ،چېرته چې د ترمز ،ســپین بولدک او

مشــهوره وه) د کډوالۍ اوږده مخینه شــته ده او د پولې دواړو

د حکومتــي عوایــدو په برخه کې نــور  ۲۴۱میلیونه امریکایي ډالر په

کوي .د ګل آغا شــېرزي په ګډون زیاتره پخواني مجاهد مشــران

زرنج رســمي بندرونه موقعیت لري12.پردې ســربېره ،ننګرهار والیت

یــاد کال راټــول کړي و ،چې د هېواد پــه کچه له هرات ( ۳۰۸میلیونه
امریکایي ډالر) وروســته دویم والیت و.

13

لــه ننګرهــار څخــه د تېرېدونکــو توکو او مالونو پر ســر مالیاتو له

ډېــر وخــت راهیســې په یاد والیت کې د واکمنــو چارواکو او هغو

غاړو ته مېشــت قبایلي وګړي یې دواړو غاړو ته کډوالي ترســره
چې په ننګرهار والیت کې یې قدرت ترالســه کړی دی ،له شــوروي

اتحاد ســره د افغان جګړې پرمهال په پاکســتان کې اوســېدل او ویل
کېــږي ،چــې هلته یې پیاوړي اړیکې جوړې کړي دي.

16

له  ۲۰۰۱راوروسته امریکا متحده ایاالتو په ننګرهار والیت کې د

کســانو لپــاره د عایداتــو یوه اړینه ســرچینه ده ،چې پــر تورخم بندر

پام وړ نظامي شتون او ګټې درلودې ،چې په یاد والیت کې پر بېخ

او د دوی مالتــړو شــبکو لپــاره هم د پام وړ عایداتي ســرچینه

لویو الرو په ګډون چې په سویل کې شمال له سویلي لویو ولسوالیو

کنټــرول لــري .دغــه راز دغو مالیاتي عوایــدو د والیت والیانو

رامنــځ تــه کــړې ده .د بېلګې پــه توګه د ننګرهــار پخواني والي ګل

آغــا شــېرزوی (۲۰۱۳ – ۲۰۰۵م) له یاد والیت څخه لــه تېرېدونکو

بنسټونو د پراخو پانګونو ترڅنګ د سویل ختیځ رنګ روډ او نورو
سره نښلوي ،پاکستان پولې ته په څېرمه پرتو سیمو کې د نفوذ

پیداکولو او پراختیا په موخه ګڼ شمېر السوهنې او اقدامات ترسره

12

د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د احصائیې او معلوماتو ملي اداره ،د افغانستان کلنۍ احصاییه د  ۲۰۱۸او  ۲۰۱۹کلوو ۴۰ ،ګڼه(https://www. .۲۴۵ :)۲۰۱۹
.pdf.2_compressed_19-2018-Afghanistan-Statistical-Yearbook/11/2019/wp-content/uploads/8080:nsia.gov.af
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د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د احصائیې او معلوماتو ملي اداره ،د افغانستان کلنۍ احصاییه د  ۲۰۱۸او  ۲۰۱۹کلوو ۴۰ ،ګڼه(https://www. .۲۴۵ :)۲۰۱۹
.pdf.2_compressed_19-2018-Afghanistan-Statistical-Yearbook/11/2019/wp-content/uploads/8080:nsia.gov.af
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D. Mukhopadhyay, Warlords, Strongman Governors, and the State in Afghanistan. (Cambridge: Cambridge University
.2009 March 20 .M. Rosenberg, “US Courts Former Warlords in its Bid for Afghan Stability”, Wall Street Journal ;)2014 ,Press
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کیاني « ،د جالل آباد او تورخم سرک پرانېستل شو» ډان ورځپاڼه ۱۴ ،سپټمر htm.top5/14/09/2006/http://www.dawn.com ،۲۰۰۶
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پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون

شول .پردې سربېره ،د امریکا متحده ایاالتو حکومت له لوري د

پــه  ۲۰۰۵زیږدیــز کال کــې د ننګرهــار پخواني والــي حاجي دین

 ۲۰۰۵او  ۲۰۰۹زیږدیز کلونو ترمنځ د  ۱۱۸میلیونه امریکایي ډالرو په

محمــد بیــا ورپســې پــه  ۲۰۰۸زیږدیز کال کې د ګل آغا شــېرزي

مرستې ترسره شوې .له یاد پروګرام موخه دا وه څو د کروندګرو

ولګــول شــول .د اپیمو د کښــت کچه همداســې مــخ په ډېرېدو

ګډون د بدیل ودې پروګرام عملي کولو په موخه ګڼ شمېر تمویلي
ژوند پر قانوني کښت د اپیمو کروندو د بدلون له الرې تأمین

او ورپســې والیانــو لــه لوري په پرله پســې توګــه بندیزونه

وه او زیاتوالــی یــې درلــود ،تر دې چې پــه  ۲۰۱۳زیږدیز کال کې
( )۱۵،۷۱۹هکټــاره ځمکــه پــر اپیمو کرل شــوې وه ،یوازې د

کړي او ترڅنګ یې په دغه والیت کې ثبات هم رامنځ ته شي .چې

د ثبات په برخه کې د دغو اقداماتو له ډلې ځایي حکومتوالۍ او

 ۲۰۱۹زیږدیــز کال کــې دا کچــه  ۳،۰۰۰هکټارو ته راټیټه شــوه.

پروګرام ته اشاره کوالی شو .اروپایي ټولنې هم د کلیوالي سیمو

د پراختیا له هڅو مالتړ کړی او تمویل کړي یې دي .پردې سربېره

ولســوالیو کــې پر هغو ســیمو افغــان ځواکونو خپــل کنټرول
17
ً
معموال اپیــم کرل کېدل.
ترالســه کــړ ،چېرته چــې

کې مرسته کړې ده ،او په یاد والیت کې په روغتیایي برخو کې هم

 4انځــور :لــه  ۱۹۹۹تــر  ۲۰۱۹زیږدیــز کال پورې پــه ننګرهار والیت

ځکــه پــه یــاد کال بازارونه رالوېدلــي و او ترڅنګ یې په ســویلي

د ټولنیزې ودې پروګرام دغه راز د قوماندانانو د بېړني غبرګون

یې د کابل او جالل آباد لویې الرې په ګډون د سرکونو په جوړولو

خپلې چارې پرمخ وړي .د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د ملي

کــې د اپیمو د کښــت کچه

لومړیتوبونو پروګرام( د ملي پیوستون پروګرام) د افغانانو لپاره

د کوچنیو پانګونو لپاره یو مالي صندوق دی او په  ۲۰۱۰زیږدیز کال
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کې د کلیوالي زراعت پراختیا پروګرام د جالل آباد ښار ته په څېرمه

35000

ولسوالیو کې پلي شو.

30000
25000

ننګرهــار والیــت د دې ترڅنــګ د اپیمــو د کښــت او تولید په برخه
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کــې هــم خورا پیــاوړې مخینه لــري .د طالبانو له رژیم وړاندې او د
ً
معموال له ۱۵،۰۰۰
طالبانــو رژیــم پرمهــال ،په یاد والیت کې هــر کال

10000
5000

هکټــارو نیولــې تــر  ۲۰،۰۰۰هکټارو پورې ځمکه پــر اپیمو کرل

0

کېــده ،چــې په یاد وخت کــې له هلمند والیت وروســته د هېواد په

کچــه د اپیمــو دویــم لوی تولیدوونکــی والیت و .په  ۲۰۰۱زیږدیز

)Nangarhar (UNODC

کال کــې د طالبانــو رژیم له ړنګېدو وروســته هغــه بندیزونه لېرې

شــول ،چې د دوی له لوري په  ۲۰۰۰زیږدیز کال کې وضع شــوي و او
پــه تــرڅ کــې یې د  ۲۰۰۰او  ۲۰۰۱کلونــو ترمنځ خلکو پــه پراخه کچه د

اپیمــو کښــت او تولیــد تــه مخه کړه .د  ۲۰۰۰او  ۲۰۰۱زیږدیــز کلونو په

تــرڅ کــې هــر کال د اپیمو د کښــت کچه پــه اټکلي توګه تر ۱۹،۷۸۰

هکټــاره ځمکــې پــورې وه او دا کچه تــر  ۲۰۰۳او  ۲۰۰۴زیږدیز کلونو

پــورې همداســې پــه لوړېدو وه او تر یــاد مهال پورې تر ۲۸،۲۱۳

هکټــارو ځمکــې ته د اپیمو کښــت لوړ شــو( .څلورم انځور وګورئ).
لــه یــادې نېټــې راروســته د اپیمو او پــه ټوله کې د نشــه یي توکو

کښــت پــه پراخــه کچــه د کموالي او زیاتوالي پــه حال کې وه ،چې

)Nangarhar (USG

ســرچینه :لــه نشــه یــي توکــو او جرایمو ســره د مبارزې په برخــه کې د ملګــرو ملتونو
ســازمان دفتــر( ۲۰۱۸ UNODC)/ MCNاو د امریــکا متحــده ایاالتــو د بهرنیو

چارو وزارت .۲۰۲۰

د اپیمو پر کښــت ســربېره ،ننګرهار والیت د اپیمو په ســوداګرۍ

او پرؤســس کې هم ښــکېل و .په  ۱۹۹۰یمه لســیزه کې په ختیځ زون
کې له تورخم بند یوازې  ۶.۵کیلومتره لېرې د شــینوارو ولســوالۍ

اړونــد د غنــي خېلو بازار د اپیمو ســوداګرۍ مرکز و 18.د اپیمو

ســوداګر به ســیمې ته راتلل ،دلته به یې تریاک په عمده توګه پېرل

او بیــا بــه یې د یاد والیت په ولســوالیو کې پــه تر ټولو غرنیو برخو

کې جوړو شــویو البراتوارونو ته د پروســس په موخه لېږدول .د

17

له نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر « ،په  ۲۰۱۹مېالدي کال کې د افغانستان د اپیمو سروې» ،اکټوبر ،۲۰۱ ،د امریکا متحده ایاالتو د
بهرنیو چارو وزارت ،د نشه یي توکو او قانون حاکمیت نړیوالو چارو بیرو ،په نړیواله کچه د کوکنارو د کنټرول ستراتیژۍ راپور ۲۰۲۰ ،مېالدي کال ،لومړی ټوک ،د نشه
یي توکو او کمیاوي موادو کنټرول ،واشنګټن ډي سي :د امریکا متحده ایاالتو د خپرونو دفتر ،مارچ  ۲۰۲۰مېالدي کال.

18

د ملګرو ملتونو سازمان د نشه یي توکو د کنټرول پروګرام( )UNDCPستراتیژیک مطالعات “ :۲#د کرنیزې سوداګرۍ تحرک او د اپیمو له سوداګروسره د مقابلې
ستراتیژۍ“ وروستۍ راپور ،ډیوېډ مانزفېلډ( .اسالم اباد :د ملګرو ملتونو سازمان د نشه یي توکو د کنټرول پروګرام.)۱۹۹۸ ،
پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون

16

اپیمو په قیمتونو کې زیاتوالی د دې المل شــو څو ســوداګر یادې

لمنــو کې ترســره کېــږي ،چېرته چې د ملــي او نړیوالو ځواکونو

ســیمې ته راشــي دغه راز د والیت لېرې پرتو ســیمو ته سفر وکړي او

لپاره دا ســتونزمنه ده ،څو الســوهنه وکړي .په داســې حال کې

رژیم له ړنګېدو وروســته د نړیوالې ټولنې او له نشــه یي توکو ســره

پروســس پــه کوزو برخو کې هم ترســره کېده ،چــې دا کار د طالبانو

اپیــم پــه عمــده ډول وپېري څو په کمه بیه ورته تمام شــي .د طالبانو

چــې د طالبانــو رژیــم پرمهال په  ۱۹۹۰یمه لســیزه کې د هروینو

د مبــارزې پــه برخه کې د ځانګړو افغــان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ

پــه رژیــم کې د چارواکــو عادالنه چلند په ډاګه کوي .د ولسمشــر

پــه تــرڅ کې وړاندې له دې چــې خلک په  ۲۰۰۹او  ۲۰۱۰زیږدیز کلونو

شــول او د برېتانیــا شــاهي ځواکونو ځانګــړې  ۳۳۳کومانډویي

کې د اپیمو ســوداګري کلیو او بانډو ته انتقال شــوه .د دغه لېږد

کــې پــه خپلو کورونو کې د هغوی پروســس او خرڅالو ته مخه کړي،

لومړی د اچین په کاهي کې ترســره کېدله او بیا وروســته د ســپین غر

په پورته برخو کې د شــډل په بازار کې ترســره کېدله.

21

کــرزي رژیم پرمهــال دا البراتوارونه پورتنیــو برخو ته ولېږدول

قطعــې او ملــي مبــارزې واحد ځواکونو تر پراخــو بریدونو الندې

راغلل .د ســپین غر له لمنو د حکومت شــاتګ او هلته د وســله والو

مخالفینــو ظهــور پــه ترڅ کې د نشــه یي توکو البراتوارونــه بېرته په

 ۲۰۱۲زیږدیــز کال کــې د خوګیاڼیــو پورته برخو ته راوړل شــول .دغو

پــه  ۲۰۱۲زیږدیــز کال کــې د اچین په پورتنیــو برخو کې د طالبانو په

کلیــو تــه پــه  ۲۰۱۸زیږدیز کال کې د اســامي دولت ډلې (داعش) له

اپیمو ســوداګري بیاځل ازاده شــوه او د شــډل بازار په دې وخت کې

البراتوارونــه له منځه یوړل شــول او په شــېرزادو کــې د میرخېلو

راڅرګندېدو او کښــتنیو کلیو ته د حکومت شــاتګ په ترڅ کې د

تــګ وروســته بیــا ځل د پیرخېلو په څېر ســیمو کې د نشــه یي توکو

بیا د اپیمو ســوداګرۍ په مرکز بدل شــو .په  ۲۰۱۵زیږدیز کال کې

کلــي پــه څېــر د طالبانو تر کنټرول الندې ســیمو په ته ولېږدول شــول.

کېــدل د دې المل شــول ،څــو دا وضعیت په یاد کال ال نور هم بدلون

ځایــي زورواکــي هم د نشــه یي توکو په ســوداګرۍ کې په الس لرلو

د اســامي دولت ډلې ظهور او د افغان حکومت ال ډېر کمزورې

ومومي 19.په لومړي ســر کې د اســامي دولت ډلې له لوري په اچین

تــورن دي .حاجــي قدیــر چې په  ۲۰۰۲زیږدیــز کال کې تر وژل کېدو

اعالمیه د اپیمو او خشخاشــو پر ســوداګرۍ د بندیز په تړا وه.

پــه تــړاو ویل کېږي ،چې د نشــه یي توکو ســوداګرۍ لوی مالتړي

کې د مهمندو کلي تر کنټرول اخېســتو وروســته د دوی لومړنۍ

ســوداګرو ته یوه میاشــت وخت ورکړل شــوی و ،چې له شډل بازار
او عبدالخېلــو تــه ورڅېرمه کلیو کې خپل پنډونه وتړي او ســیمه

پرېږدي 20.د اپیمو ســوداګر مارکو ته ،چې له جالل آباد ښــار څخه

ختیــځ تــه پــه  ۳۶کیلومترۍ کې د تورخم لویې الرې په اوږدو کې

پــورې د ننګرهــار والــي و او بیا د نومــوړي زوی ،عبدالظاهر قدیر،
دي .پــه  ۱۹۹۰یمه لســیزه کې په ســرخردو کې د دوی پــه پلرنیو
22

ځمکــو کــې د اپیمو پراخ کښــت او تولیــد دا فکر پیاوړی کوي،
ً
ـتقیما د نشــه یي توکو په کښــت او تولید
چې یاده کورنۍ مسـ

کــې ښــکېله ده ،حتــی کــه ځمکې یې د کروندګــرو یا هم ونډه والو

پرته ســیمه ده او له پاکســتان ســره د رسمي سوداګرۍ الره ده ،الړل.

لــه لــوري کــرل کېږي .له دوی پرتــه د ننګرهــار د متنفذینو له ډلې

پــردې ســربېره ،ننګرهــار والیت د هروینو د پرؤســس مخینه هم

دوی لــه ډلــې حضرت علي ،چې پشــه یــي مجاهد قوماندان دی او

لــري ،چــې د کلیوالي اســتوګنې لــه امکاناتو په کې ګټه اخېســتل
کېــږي .معمـ ً
ـوال د هروینو پرؤســس هم د ســپین غر پــه پورته پلو

زیاتــره یــې د اپیمو په ســوداګرۍ کې پــه الس لرلو تورن دي .چې د
پخوا د والیت د پولیســو قوماندان او اوســمهال د ولســي جرګې

غړی دی 23 ،دغه راز میرویس یاســیني ،پخوا له نشــه یي توکو ســره
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پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون

د مبــارزې ادارې رئیــس و او بیــا د ولســي جرګې دویم نایب و.

رســمي روایتونــه او خبــرې هم پــه دې ټینګار کوي ،چــې طالبان

24

پــه واقعیــت کــې به دا ډېره ســتونزمنه وي ،څو پــه یاد والیت کې

د سیاســي متنفذینــو لــه ډلې داســې کس پیدا شــي ،چې د نشــه یي

خپــل زیاتــره عوایــد د اپیمــو له ســوداګرۍ او پر هغــوی د مالیاتو

وضــع کولــو له الرې ترالســه کوي ،دغه راز د امریــکا متحده

ایاالتــو د ځواکونــو روایــت هم په دې باور دی ،چــې طالبان د

توکــو پــه ســوداګرۍ کــې په الس لرلو تورن نــه وي .د دغو تورونو د

خپلــو عوایــدو  ۶۰ســلنه د ناقانونــه نشــه یي توکو له ســوداګرۍ

بــه دا ډېــره نــادره وي ،چې یو څوک دې د عوایــدو راغونډولو،

دا اړتیــا رامنــځ تــه کېږي څو د یــاد والیت سیاســي اقتصاد په

مالتــړ لپــاره ګڼ شــمېر روایتي شــواهد شــته دي .فرصت تــه په کتو

او مالیاتــو ترالســه کــوي 25 .د همدغــو ادعاوو لــه کبله ده ،چې

سیاســي مالتــړ او نفــوذ له ترالســه کولــو ډډه وکړي .دا تورونه د

پراخــه توګــه وڅېــړل شــي او کله چــې د ننګرهار په څېــر والیتونو

کېــږي څــو لــه دې الرې خپل رقیبــان په ټولنه کــې بې باوره کړي

تاوتریخوالــي او بــې نظمــۍ ترمنــځ د اړیکــې ماهیت څېړل

سیاســي رقابــت لرونکــو ترمنځ په ډېرې اســانۍ یــو په بل پورې

کــې پولــې تــه پــه څېرمه پرتو ســیمو کــې د ناقانونه نشــه یي توکو،

او امتیــاز یــې کــم کــړي .دا ډول تورونه زیاتره وخت د شــرایطو په

کېــږي بایــد د اړونــد توکو ،پېښــو ،پالیســیو او تاریخــي مخینو

راغونډولــو تورنــوي او غــواړي یو د بل ســوداګریزې ګټــې له خطر

پــه  ۱۱ولســوالیو کــې له  ۳۳۷ســوداګرو ،لېږدوونکــو ،او مهمو

افغانســتان لــه اقتصــاد څخــه په حقوقــي برخه کې لــه لېږد رالېږد،

ترڅنــګ یــې له ســپوږمکۍ څخه د اخېســتل شــویو تصویرونو

پــام کــې نیولــو لــه مخې لګول کېږي .دوی اشــخاص د شــتمنیو په

اهمیــت هــم پــه پام کــې ونیول شــي .راتلونکې برخــه د ننګرهار

ســره مــخ کــړي ،دغه راز هغــه قلنګ کمــزوری کړي ،چې دوی یې د

مخبرینــو ســره د ترســره شــویو مرکــو پر پایلــو تمرکز کوي او

امنیــت ،بیارغونــې او ټرانزېټي ســوداګرۍ ترالســه کوي.

تجزیــه او تحلیــل هــم وړاندې کوي.
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اصلي څېړونکي دا تورونه په ننګرهار کې د کروندګرو او په پالزمېنه کابل کې د ډیپلوماټانو له خولې اورېدلي دي.
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5 .د څېړنو پوښتنو ته ځوابونه
بــار فیلــډ د هغــو ســوداګریزو الرو څېړنــه کړي ،چې په افغانســتان

هغــه څــه چــې پــه دې څېړنه کې ډېر اړیــن دي د ننګرهار پــه غرنیو

هېــواد پــه سیاســي اقتصــاد او فرهنګ کې حیاتي ارزښــت لري:

پــه پرتلــې د وخــت پــه مختلفو پړاوونو کې لــه ډېر اهمیــت برخمنې

کــې پــرې ســوداګریز توکــي لېږدول کېــږي او رالېږدول کېږي او د

ســیمو کې تېرې شــوي ســوداګریزې الرې دي ،چې د نورو الرو
دي .هغــه عوامــل چــې د توکــو د لېږد په وړانــدې خنډ ګرځي،

« ...پــه داســې حــال کې چــې د غرونو خلک په یوه داســې نړۍ کې

ســوداګر دې تــه مجبــوروي څو لــه یادو الرو ډډه وکړي او دغه

النــدې ده؛ پــه غرونــو کــې زیاتره د لېږد رالېــږد الرې د نړیوالې

سیاســي اقتصــاد کــې د افغانســتان او پاکســتان ترمنــځ د پولې

ژونــد کــوي ،چــې د ژوندانه د لومړنیو اساســي ســتونزو تر اغېز

الرې وروســته یــوازې د خلکــو تګ راتګ پــر الرو بدليږي .په

ســوداګرۍ کانالونــه دي چــې پــه پرله پســې توګه یې دغو ســیمو ته

ســوداګرۍ پــر اهمیــت د ال زیاتــې پوهېدنې لپــاره دا ډېره اړینه

د بهرنیــو راکشــولو او کلتــور راوړلــو هڅــه کړې ده .د یــو لوړ ولټاژ

ده څــو د پولــو دواړو غــاړو تــه د مختلفو سیاســي او اقتصادي

ســیمو تېرېــږي ،لــه دې کبلــه نه چې لــه حیاتي ارزښــت برخمنې دي،

عبــوري نقطــو لــه الرې یــې د توکو لېــږد رالېږد ته زمینه مســاعده

دوی د مختلفــو ســیمو ترمنــځ د اقتصــادي او فرهنګــي نښــلوونکو

دوی څــه ډول پــر نــورو الرو د توکــو د لېــږد مخنیوی کړی دی او

سیاســي اغېز لــه منځه وړي”26.

تــه د غــه څېرمې ســیمې نشــه یي توکــو اقتصــاد د منځپانګې له

لرونکــي برېښــنایي مــزي پــه څېر دا ســوداګریزې الرې له دا ډول

بلکــې لــه دې کبلــه چې ســیمې یو له بل ســره نښــلوي .پــه پایله کې
کرښــو پــه توګــه کار کــوي .دا الرې بیا اقتصــادي ،کلتوري او

ښــایي چــې د بارفیلــډ وینــا دلتــه د هغو توکو پولي ارزښــت بیان

کــړي ،چــې پــه افغانســتان کې تولیدیــږي ،په تېره بیــا کاني مواد

او ناقانونــه نشــه یــي توکــي ،چــې د ننګرهار په څېــر والیتونو کې

پــه لېــرې پرتــو غرنیو ســیمو کــې تولیدیږي ،مګــر ترڅنګ یې د
ســوداګرۍ تاریخــي اهمیــت او پــه ځایي او ملــي اقتصاد کې د

قلنــګ یــا بــاج ګیرۍ رول ته هم اشــاره کوي .دغــه راز دا بیانیه

هغــه ننګونــې هــم پــه ګوته کوي ،چــې فزیکي جغرافیــا یې د هغو

خلکــو پــه وړانــدې راپورته کــوي ،چې غواړي د افغانســتان له
الرې د هنــد او چیــن لــه بازارونــو څخه ایران ،منځنۍ آســیا او

اروپــا تــه یــا برعکس صادرات وکــړي .د فزیکي جغرافیې دښــمنۍ

محدودیتونــو لــه مخــې چې ســوداګریزې الرې محدودوي دغه
راز د مرکــزي حکومــت اراده چــې پــر ســیمو حاکمیت نه لري،

زیاتــره ســوداګر د وســله والو ډلــو او ســختو مقرراتو دغه راز باج

شــبکو رول تشــریح او روښــانه شــي ،چې د ځانګړو کانالونو او

کــړې ده .پــردې ســربېره دا هــم اړینه ده څو پــه دې وپوهېږو ،چې
پــه ځینــو حاالتــو کــې یې د بشــپړ بندولو هڅه هــم کړې ده .پولې

مخــې دا هــم ډېــره اړینه ده څو په ډاګه شــي ،چې ایا د نشــه یي
توکــو تولیــد ،ســوداګري او لېــږد د نورو توکو پــه پرتلې ډېر

توپیــر لــري او کــه نــه؟ په تېره بیــا د تاوتریخوالــي لوړې کچې د

نــورو توکــو لکــه کاني موادو ،تېلــو ،کمیاوي کــوډ او ټرانزېټي

ســوداګرۍ په پرتلې له نشــه یي توکو ســره ډېره مرســته کړې ده.

دا برخــه د دې څېړنــې لومړنــي پــړاو موندنې په ډاګــه کوي ،چې له
 ۳۳۷مرکو څخه راخېســتل شــوي او له ســپوږمکۍ د اخېســتل

شــویو انځورونو د شــننې په رڼا کې بیان شــوي دي .پردې ســربېره
هغــه ونــډه پــه ډاګه کوي ،چــې فزیکي جغرافیــا ،زېربناوې،

جیوپولټیــک ،تاوتریخوالــی ،رســمي او نارســمي قواعد او

مالتــړي شــبکې یــې پــه ننګرهار کې د ســوداګرۍ بڼې پــه بدلون کې

لوبــوي .د یادونــې وړ ده ،چــې دا څېړنــه ډېرو نورو تشــریحاتو ته
اړتیــا لــري ،لــه دې کبلــه یې دا موندنې هــم لومړنی دي.

ګیریــو لــه کبلــه لــه تاوتریخوالو ډکــو اقداماتو او بریدونو ســره مخ

کــوي .د دغــو خطرونــو د مدیریــت پــه موخه اړتیا ده څو ګڼ شــمېر

قبیلــوي ،کورنیــو او ســوداګریزو شــبکو ته بیاځل کتنه وشــي،

چــې د وســله والــو ډلو له لوري تــرې باج اخېســتل کېږي او دغه

راز لوجســتیکي زیرکتیــا تــه هــم پاملرنه وشــي او کــوم مهال چې

یوه ســوداګریزه الره له ډېر ګواښ او لګښــت ســره مخ کېږي ،د
بلــې پیداکولــو پــر الرو چارو فکر او اقدام وشــي.
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5 .1.فزیکي جغرافیا
د ننګرهــار او خېبــر پښــتونخوا ترمنــځ پر کرښــه پراته غرونه د

پــه  ۲۰۱۰زیږدیــز کال کــې په افغانســتان کې د ناټــو نظامي

خلکــو او توکــو تــګ راتګ او لېږد په وړاندې ښــکاره خنډونه دي.

ځواکونــو د حضــور پــه اوج کــې ،هره ورځ له تورخــم بندر څخه

دي ،چې د هغوی کنټرول کوالی شــي د یو اړخیزې ســوداګرۍ او

 ۱۹۷۰لســیزې راپــه دېخــوا د تورخم بند له الرې رســمي ســوداګري

ځکــه د غرونــو په منــځ کې د تګ راتګ الرې طبعــي عبوري نقطې

شــاوخوا  ۸۰۰باروړونکــي موټرونــه تېرېدل28.پردې ســربېره ،له

بــاج ګیــرۍ لپاره زیــات فرصتونه رامنځ ته کــړي .ځینې عبوري الرې

د لویــې کچــې قاچاق ســره مــل وه ،چې د ځمکې د شــتون له اړخه

یــوازې د پلــې تــګ الرې دي او د توکو په لېږد کــې محدودیتونه

باټــي پــه نــوم د زېرمــې لپاره لویه ســیمه هم لري .د څو لســیزو په
تــرڅ کــې د ټرانزېټــي توکــو کانتیرونــه چې رسـ ً
ـما د جالل آباد له

د حیواناتــو د تــګ راتــګ لپاره هم جوړې دي ،مګــر ځینې نورې بیا
رامنــځ تــه کــوي .تر ټولو اړینــې عبوري الرې هغه دي ،چې د

باروړونکــو موټــرو لپــاره وي او د زېرمه کولو او ســوداګرۍ لپاره

پــه کافــي انــدازه ځای ولري ،چــې په ترڅ کې یې پولې تــه څېرمه دغه
ســیمې په لویو اقتصــادي مرکزونو بدلوي.

هــم د پــام وړ ده ،او شــاوخوا لــه  ۶۰تر  ۷۰هټې شــته دي دغه راز د

الرې کابــل تــه لېــږدول کېــدل ،په تورخم کې زېرمه شــوي ،په وړو
برخو وېشــل شــوي او بېرته مســتقیما پاکســتان ته قاچاق شــوي
دي .پــه  ۱۹۸۰ ،۱۹۷۰او  ۱۹۹۰لســیزو کــې دغه توکــي پر کاچرو

لېــږدول کېــدل او یــاده الره د کاچرو الرې په نوم مشــهوره ده،

لــه تاریخــي اړخــه د خېبر پښــتونخوا عبــوري الره چې د تورخم

چــې د تورخــم له رســمي بندر ســره په  ۳۰۰مترۍ واټــن کې پرته

ده چــې غــواړي لــه کابل نه پېښــور ته الړ شــي .په دې الره کې د

لــوري توکــي په الســونو ،بکســونو او ټوکریو کــې لېږدول کېدل،

نــورو الرو پــه پرتلې ډېرې اســانتیاوې لــري او د دوو هېوادونو

کچــې توکــو د لېــږد وي ،د تورخــم بندر پــه پرتلې پــه ننګرهار کې

لــه ســیمې تېرېــږي د هغــو خلکو او توکو لپــاره لومړنۍ الره

ده .تــر  ۲۰۱۵زیږدیــز کال پــورې په ورځني ډول د  ۱۰۰۰کســانو له

پرتــو غرونــو ارتفــاع یــوازې  ۱۰۰۰متره ده .لــه دې کبله تورخم د

پــه دغــو قاچاقبرانــو کــې ماشــومان هم وو .کله چــې خبره د لویې

ترمنــځ د رســمي تــګ راتګ درېیــو لویو الرو له ډلې یــوه ده(.پنځم

انځــور وګــورئ) 27.تورخم په داســې ځای کــې موقعیت لري ،چې
حکومتــي ځمکــې یــې د مهمنــدو او شــینوارو قبیلــو په ګډون د یو

هېــڅ بلــه الره لــه فزیکــي اړخــه ګټه نه لري .دا د جــال آباد او کابل

دواړو لپــاره ډېــر اړین بندر دی.

شــمېر پښــتاني قبیلــو له لوري غصب شــوي دي.
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هغــه نــورې الرې چــې باروړونکي موټر پرې تلالی شــي د پاکســتان

حــوزې پــه اوږدو کــې پرته ده او تــر ګاونډي هېواد پاکســتان پورې

کېــږي .د بېلګــې پــه توګه په ګوشــتې ولســوالۍ کــې د ګارو عبوري

ټرانزېــټ لپــاره تــر ټولو عمــده الره وه او له اوبیزو دښــتو تېرېږي.

لــه کامــې ولســوالۍ تر ګوشــتې پورې تېره شــوې ده او ګارو ته

ده نــو د کانتیرونــو پــه اســتثناء د ټولــو موټرونــو لپاره د تګ راتګ

څخــه د توکــو راورادولــو او صادرولو لپــاره اړینې الرې ګڼل

نقطــې لــه الرې تګ الره پــه  ۲۲.۷کیلومتــره حاصلخیزه دښــته کې
پــه رســېدو ســره د  ۱۳،۰۰مترو پــه لوړوالي له غرونــو تېرېږي .د

لعــل پــورې ولســوالۍ پــه دعوت خېلو ســیمه کې د افغانســتان او

رســیږي او لــه ډاکــې څخــه  ۱۰کیلومتره لېرې ده ،چــې یو مهال د

دا چــې دا ســیمه د پاکســتان پولــې تــه څېرمه په شــاړه ځمکه واقع

وړ ده .اټــکل دا دی ،چــې د  ۲۰۱۰او  ۲۰۱۴کلونــو ترمنــځ هره ورځ

شــاوخوا  ۱۵هینــو او مــازدا موټرونــو او څو ډاټســن موټرې له دې

پاکســتان ترمنــځ عبــوري الره هــم لــه حاصلخیزې دښــتې تېرېږي .دا

الرې تېرېدې؛ د دې الرې ســفر شــاوخوا  ۱۴ســاعتونه نیســي.

چــې د کابــل ســیند تــه څېرمــه پرته ده او د موټــرو ،پیک اپ موټرو

لــه افغانســتان څخــه پاکســتان یــا له پاکســتان څخه افغانســتان ته

الره د لعــل پــورې ولســوالۍ له مرکــز څخــه  ۲۵کیلومتره لېرې ده،
دغــه راز کوچنیــو باروړونکــو موټــرو لکه هینو او شــش پای د

تېرېــدو الره ده .لــه دعــوت خېلــو او غارو څخه تــر ګانداب او لنډي
کوتــل پــورې الر لــه درې تېرېــږي او د دې امکان شــته ،چې پراخ
شــمېر توکــي پــرې ولېږدول شــي .دا الره په  ۱۹۸۰او  ۱۹۹۰یمو

لســیزو کــې د توکــو لپــاره ټرانزېټــي الره وه او د  ۲۱زیږدیز پېړۍ

پــه لومړیــو کــې هم له دغــو الرو توکي لېږدول کېــدل ،چې د پولو

دواړو غــاړو تــه د ســرکونو جوړولو اســانتیاوې هم پــه دغه مهال
رامنځ ته شــوې.

د څــه څوبــي ،تابــي یــا هم غوړګي نارســمي الرو څخه ډېر ســتونزمن
او ننګونکــي دي .د څــه څوبــي او تابــي عبــوري نقطې په شــینوارو

ســیمه کــې دي ،چېرتــه چــې د افغــان حکومت حاکمیــت ډېر محدود

او کمــزوری دی .د دغــو ســیمو اراضــي ،ارتفــاع او پراختیا له دغو
دوو عبــوري نقطــو څخــه د موټرو په واســطه تګ ډېر ســتونزمنوي.

یــوازې د پلــې تــګ الره ده ،یــا دا چې د خرو ،کاچرو یا اوښــانو په
واســطه پرې تګ کېدالی شــي .ترڅنګ یې پوله هم داســې تشــه

فضــاء لــري چــې توکي په کې زېرمه شــي او وکتل شــي ،له دې

کبلــه لــه دغــو الرو تګ راتــګ او د توکو لېږد ســتونزمن دی .د

د لعــل پــورې پــه دعــوت خېلو ســیمه کې د عبــور الره هم په ورته

بېلګــې پــه توګــه د څــه څوبــي الره په ګورکو کې د جــال اباد لویې

ننګونــو او ســتونزو ډکــه وه ،ځکــه له دې الرې ســفر ډېر اوږد دی.

ګوروکــو د  ۸.۲کیلومتــرو پــه اوږدوالــي پراخه حاصلخیزه دښــته

کیلومتــره اوږدوالــۍ لــري ،چې د کابل ســیند تــه څېرمه پرته ده.

او پــر حیواناتــو لــه بارېدو وړانــدې زېرمه کېږي .لــه ګورکو څخه

مهــال کــې ډېره مشــهوره وه ،مګر د ګوشــتې پــه پرتلې له ډېرو

د ســرک لــه الرې لــه تورخــم څخه تر دعــوت خېلو پورې الره ۱۸۰

مګــر دا ســفر هغــه مهــال رالنډ شــو ،چې په په  ۱۹۸۰لســیزه کې دې

الرې تــه څېرمــه لــه تورخــم پیلیږي او له ډکې ســره کم واټن لري.
ده ،چــې د پولــې شــمال تــه پرته ده .دلتــه کانتیرونــه خالي کېږي

دا حیوانــات بیــا پــه تنګــو الرو ځي او زامګورې ته له رســېدو

الرې شــهرت ومونــد او توکــي او مالونــه لــه تورخم څخه د ســیند له

وړانــدې د  ۱۶۰۰متــرو پــه ارتفــاع په غرونو کې مــزل کوي او بیا د

دا وه ،چــې د کابــل پــر ســیند بــه د لعل پورې پل په جوړېدو ســره د

څخــه تــر تېــرا بــازار پورې بیــا  ۱.۴کیلومتره الره ده او د ۱۳۰۰

الرې پــه ســرکنډ ســیمه کې په کښــتیو کــې قاچاق کېــدل .انګېرنه

ساســوبي لــه الرې د پاکســتان پولــې هاخوا اوړي .له عبــوري نقطې

توکــو لېــږد او خلکــو تــګ راتګ پــه برخه کې ال زیاتې اســانتیاوې

متــرو پــه لــوړه ارتفــاع کې په غرونو کــې مزل کوي او هلتــه بیا په

 ۲۰۱۰زیږدیــز کال کــې پیــل او په  ۲۰۱۳زیږدیز کې بشــپړ شــو .خو

کېــږي( .شــپږم او اووم انځور وګورئ)

رامنــځ تــه او جــال آبــاد ته د تګ ســتړیا به راکمه کــړي .یاد پل په
د یــاد پــل د چــارو له پای ته رســېدو وړاندې دغــه الره د پولې پر

تېــره بــازار کې پېښــور ته د توکــو له لېږدول کېــدو وړاندې ،خالي

ســر ناندریــو او د پاکســتان لــه لــوري پر پوله د اغزن تــار تاوولو له
کبله بنده شــوې وه.

وروســتۍ الره ،چــې غیــر رســمي الره ده او ټوپوګرافــي یې په ډاګه
کــوي ،چــې د موټــرو تګ لپاره هم اســانتیاوې لــري ،د مهمندو

ســیمې پــه مهمنــد دره کــې د کامــې ډاکې الره ده .د غارو او دعوت
خېلــو الرو پــه څېــر د کامــې ډاکې الره هم د کابــل – تورخم لویې

الرې او کابــل ســیند تــه څېرمــه پرته ده .دغــه الره د کابل اوبیزې

پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون
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ســرچینهALCIS :

 6انځــور :لــه څــه څوبي تر تېــرا بازار پورې د تګ الره
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پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون

 7انځــور :پــه څــه څوبي کــې د کاچرو د عبور الره
ســرچینهALCIS :

پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون
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پــه ټولــه کــې لــه ګورکي څخه تــر تېرا پورې پــر  ۹.۶کیلومتره الره

وروســتۍ پولــه چــې د دې څېړنــې پرمهال پرې کار شــوی دی ،د

تنګــه ده او پــه مالونــو بــار حیوانــات باید په یوازېتوب ســره په کې

کیلومتــره لېــرې ده او لــه تورخــم ســره  ۳.۸کیلومتره واټن لري .د

الرې پــه اوږدو کــې ټیټــې موانــع موجودې دي .د ښــکاره ننګونو

او تــر پاکســتان پــورې پــه غځېدلــو غرونو کې تېره شــوې ده .که څه

ســفر  ۶ســاعتونه وخــت نیســي .یــاده الره په ځینــو برخو کې ډېره

حرکــت وکــړي او ځینــې بارونه باید پر اوښــانو یوړل شــي ،ځکه د
ترڅنــګ چــې دا الره یــې الري بیا هم ساســوبي د هغــو ټرانزېټي

مهمنــدو پــه دره کــې د غوړګــي الره ده ،چې له شــلمان څخه ۹.۴

تابــي او څــه څوبــي پــه څېر دا الره د موټرو تګ راتــګ لپاره نه ده

هــم پــه دې الره ســفر ډېــر لنډ دی ،چې تــر پولې پورې اتــه کیلومتره

توکــو لپــاره پــه یــوه اړینه الره بدله کــړې ده ،چې له پاکســتان څخه

دی او بیــا تــر لنــډي کوتــل پــورې  ۸کیلومتره الره ده – مګر

ســپوږمکۍ څخــه اخېســتل شــوي انځورونه په ډاګــه کوي ،چې په

ده ،لــه دې کبلــه هغــه ډول توکــي پرې لېږدول کېدای شــي ،چې

پــه بارونــو بــار حیوانــات له دغې الرې تېریــږي .په همدې ډول

توکــو د لېــږد لپــاره پــه دویمــي بدیل بدله کــړې ده او هغه مهال

افغانســتان تــه لېــږدول کېــږي او ســیمه ییــزه څېړنه دغه راز له

اوســط توګــه لــه جمعــې ورځې پرته نــور هره ورځ له  ۲۰۰۰تر ۳۰۰۰

اراضــي یــې دا الره یــوازې د حیواناتو تر تګ پــورې محدوده کړې
پــر حیواناتــو لېــږدول کېــږي .دې کار یاده الره یــوازې د ټرانزېټي

دا تنګــه الره چــې د ســپین غــر په لېرې پرتو ســیمو کــې له غرونو

تــرې ګټــه اخېســتل کېږي ،چې نــورې الرې په بشــپړه توګه بندې

کــړۍ ده او ترڅنــګ یــې د هغو ډلــو لپاره د اقتصادي او سیاســي

لېــږد لپاره ده.

تېریــږي د دوو هېوادونــو ترمنــځ د ســوداګریز وصــل یوه اړینه
قــوت اړینــه ســرچینه ده ،چې پــر دغو ســیمو کنټرول لري.

بــل پلــو د تابــي له الرې تــګ راتګ کول ډېر زیات ســتونزمن

دي او د څــه څوبــي پــه څېر ســلګونه کلونــه ورڅخه ګټه اخېســتل

وي .د دې ترڅنــګ یــې کارونــه هــم زیاتره د اپیمو او خشخاشــو د

البتــه دا یــوازې فزیکــي جغرافیــا او توپوګرافــي نه ده ،چې د

عبــوري نقطــو پــر موقعیــت اغېزې لري :نــورې طبعــي ځانګړنې هم

پــرې اغېــزې لــري ،په تېــره بیا د لومړنیــو توکو تولید او اســتخراج

شــوې ده 29.بیــا هــم د غرونو له اراضــي معلومېــږي ،چې د عبور

تــه پــه کتــو ســره؛ د دې یوه غــوره بېلګه ســپین غرونه دي ،چې د

شــي او زېرمه شــي .پر ځای یې تر دې چې یاده ســیمه تر اوســمهال

حــال کــې چــې د تالکو اســتخراج د ننګرهار په ګڼ شــمېر ســویلي

نېــږدې دښــته کــې خالــي کېــدل او بیا په الســونو وړل کېدل یا هم

د لېــږد پــه برخــه کــې ننګونــې لکه پاکســتان ته پــه غرونو کې پر

نقطــې تــه څېرمه داســې ښــکاره ځای نشــته څو توکــي هلته تش

پرانېســتې وه ،توکــي او مالونــه د دوربابــا ولســوالۍ مرکز ته په

د ســیند غــاړې تــه څېرمــه د نرۍ الرې په اوږدو کې پــر باروړونکو

تالکــو پــه ګــډون بې شــمېره کاني مــواد هلته پیداکېږي .په داســې
ولســوالیو کــې کېــږي ،پــه پورته درو کــې د دوی موقعیت او

غځېدلــو الرو زیــات فشــار لــه کبلــه خلک اړ کیــږي څو دا توکي د

حیواناتــو وړل کېــدل .لــه عبــوري نقطې څخه  ۲۰۰۰متــره وړاندې بیا

کابــل ســیند درې تــه څېرمــه او د جالل اباد شــمال له الرې په ډله

چېرتــه چــې توکــي پېښــور ته له وړلــو مخکې خالــي کېږي .د دغه

اراضــي دغــه راز په پاکســتان کې پــه عمده ډول د دوی خرڅالو

هــم  ۵.۳کیلومتــره تنګــه الره ده او بیــا ورپســې د تابــي کلی راځي،

ییــزه توګــه پــه ډېرې اســانۍ ولېږدوي .د دغو ذخایــرو موقعیت او

مســیر ســتونزمنه ټوپوګرافــي دا پــه ډاګه کوي ،چــې حتی پر دې

او بــازار پــه خپلــه کانونــو تــه په څېرمه ســیمو کې د ګڼ شــمېر دندو

موټــرو زیــات توکــي نــه وړل کېدل او دا موټرونه بــه په دوربابا

مــواد زېرمــه کېدای شــي ،پرؤســس یې کېږي او جــال اباد ته تر

الره پــه  ۱۹۹۰لســیزه کــې د زیات بیروبــار پرمهال هم لــه  ۵هینو

کــې خالــي کېــدل او بیــا به لــه  ۵۰۰څخه تــر  ۱۵۰۰حیواناتو باندې

د رامنــځ تــه کېــدو او غوړېدا المــل ګرځېدلــي دي .دلته کاني

لېــږدول کېــدو مخکــې یــې مالیاتــي تصفیه کېږي .د دې یوه ښــکاره

بارېــدل او تــر تابــي پورې به وړل کېدل .د ســختې اراضــي ترڅنګ،

بېلګــه د شــېرزادو ولســوالۍ پــه مېراخېلــو کې تر ســترګو کېدای

لوبولــی ده ،چــې لــه پولــې هاخوا پاکســتان تــه د غرونو له الرې په

دی ،چــې دواړه ســیمې ګڼ شــمېر د تالکــو ذخایر لري.

تابــي ســیمې د هغــو ناقانونــه نشــه یــي توکو په لېږد کــې اړینه ونډه

پښــو قاچاق کېږي.
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شــي( ۸انځور وګورئ) او بله یې د اچین ولســوالۍ شــډل بازار

داسې ویل کېږي ،چې ساسوبي الره یوه بدیل الره ده ،چې د نادرشاه له لوري د  ۱۷۳۶او  ۱۷۴۷کلونو ترمنځ له هندوستان سره هغه مهال کارول کېده ،چې په لنډي کوتل کې
د افریدیو ،شینوارو او اورکزیو قبیلو له لوري له ډله ییز مقاومت سره مخ کېده .له دغې الرې څخه جنرال ټېلر هم د  ۱۸۷۸مېالدي کال پرمهال پر افغانستان د خپل یرغل
پرمهال ګټه واخېسته .د  ۱۸۷۸کال جګړه د افغان – انګلیس دویمه لویه تاریخي جګړه ګڼل کېږي.
پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون

د اپیمــو زیاتــره کرونــدې پــه همدې پورتنیو درو کې دي .په داســې

جــال ابــاد ښــار کې نور عواید هم ترالســه کوالی شــي .مګر بل خوا

زمینــه مســاعده ده؛ مګــر د ســپین غر لــوړې درې لېرې پرتې دي،

اوســېدونکي د اپیمــو کښــت ډېــر کــم بدیلونه لــري .د تالکو په

اوړي پــه موســم کــې کوم خــاص پیداوار نه لري .دغو شــرایطو یاده

پرؤســس او پاکســتان تــه د قاچــاق په ګډون له ګڼ شــمېر الرو

چېرتــه چــې پــه کــوزو درو پــه تېره بیا د کابل ســیند ته پــه څېرمه

برعکــس د اپیمــو او خشخاشــو لــوړ ارزښــت او کم وزن دغه راز

حــال کــې چــې د ننګرهــار په ګوټ ګــوټ کې د اپیمــو کرنې لپاره

کمــزورې خــاوره لــري او حاصلخیــزه ځمکه یــې کمه ده دغه راز د
ســیمه د اپیمــو د کښــت لپــاره پــه یوه غوره ســیمه بدله کړې ده،

پرتــو درو کــې بزګــران د کال په اوږدو کــې ګڼ شــمېر او بېال بېل
کرنیــز محصــوالت کرلی شــي او لــه کرنیزو محصوالتــو پرته په

د اچیــن ،پاچیــراګام ،شــینوارو ،خوګیاڼو او شــېرزادو ولســوالیو
څېــر پــه دغــو پورتنیو درو کــې د اپیمو کښــت د عمده بازارونو،

چــارو د بــاج اخېســتلو لپــاره زمینه مســاعده کړې ده .مګــر د تالکو

اســانه لېــږد او ناقانونــي والــی پــه دې معنا دی ،چې دوی د جالل
ابــاد پرځــای د غرنیو ســیمو له الرې پاکســتان تــه قاچاق کېږي.

5 .2.فزیکي زېربناوې
پــه داســې حال کې چــې توپرګرافــي د هغه چا لپــاره ممکنه الرې

د ســوداګرۍ پــه پیاوړتیــا کــې ډېره اړینه ده ،چــې په اوږدو کې یې

صــادر کــړي او یا ســفر وکړي ،پردې ســربېره د توکــو لومړنی

او پاکســتان ترمنــځ د ســوداګریزو توکــو د لېــږد وخت په پام وړ

پــه ډاګــه کوي ،چې غــواړي ننګرهار تــه توکي وارد یا ترې

د تورخــم بنــدر هــم جوړ شــوی دی .دغې لویې الرې د افغانســتان

موقعیــت هــم په ډاګــه کوي ،خو فزیکــي زېربناوې لکه ســرکونه

توګــه راکــم کــړی دی .د لویې الرې ســفالټ کولو او ســویلي برخه

او پلونــه بیــا ځینــو ســوداګریزو الرو تــه پر ځینــو نورو غوره والی

کــې د رېنــګ روډ جوړولــو هم د لویــو کانتیرونــو وړونکو موټرو

او اســتخراج ســره هم مرســته کوي .بــل خوا په نــورو زېربناوو لکه

پــه داســې حــال کې چــې پر دواړو الرو له  ۴۰مټریــک ټنو د زیات

محدودیتونــه وضــع کــړي یا هم په بشــپړ ډول د هغوی د بندښــت
ً
قصدا یا هــم په اتومات ډول د
المــل شــي او پــه ترڅ کــې یې

ورکــړل شــې ،له دې هــم د زیات وزن وړلو اجــازه موټروانانو ته
پــرې ورکول کېږي.

ســوداګرو لــه لــوري نورو الرو تــه د مخه کولو پــه ترڅ کې د باج

هغــه ونــډه چې د کابل او پېښــور ترمنځ د ســفر وخــت په راکمولو

وربښــي او د کانــي مــوادو په څېــر د توکو له پراخــې کچې لېږد

اغــزن تــار تاوولو پانګونې د دې المل شــوي ،چې پر ســوداګرۍ

ســوداګرۍ پــه الرو کــې د بدلون المل شــي ،چې لــه کبله یې د

پــه ګــډون د لویــو الریو د تګ لپــاره اســانتیاوې رامنځ ته کړي دي.
وزن وړلــو اجازه نشــته ،کــه چېرې مســوولو چارواکو ته بډې

کــې لویــې الرې لوبــوالی دی ،د پولو د ولکــې ول لپاره د څارنیز

اخېســتلو انــدازه هــم زیاتیــږي .د ځانګــړو زېربنایي پروژو د

رژیــم پــه ګډون د نــورو فزیکي زېربناوو لــه لوري هم په کې د

لومړیتــوب ورکــړې څنګــه والــي او څرنګوالي په تــړاو پرېکړه

کــول د څېړنــې لــه دې لومړنــي مقدماتي پړاو لــوړه خبره ده ،مګر

هغــه ځینــې بېلګــې چې دلته راوړل شــوي دي ،هغــه اندازه په ډاګه

کــوي ،چــې لــه مخــې یې دا پالیســۍ په یاد والیت کې پــر اقتصادي

او سیاســي ګټــو خپلې اغېزې ښــېندي30.

پام وړ مرســته شــوې ده .له  ۲۰۰۱زیږدیز کال راوروســته د تورخم

پــه ښــارګوټي کــې د پام وړ بدلونونه راغلي دي .د کمېســارۍ،

ګمرکاتــو ،او پــه تورخــم او ولــي بندر کې د موټــرو د پلټلو لپاره د

افغان ســرحدي پولیســو لپاره نوي ودانۍ جوړې شــوي دي( ۱۰ ،۹
او  ۱۱انځورونــه ووګــورئ) پردې ســربېره د ثمرخېلو په ســراچه کې

د کابــل – تورخــم لویــې الرې بیارغونــه او د جالل اباد رنګ

هــم د ګمرکاتــو په برخه کې نورې اســانتیاوې رامنځ ته شــوي دي،

روډ دغــه راز د ســپین غــر او کامــې درو تــه د تللو الرو جوړول د

ننګرهــار پــه والیت کې د ســوداګرۍ له زیاتوالي ســره ډېره مرســته

چېرتــه چــې د ډېــرو ټرانزېټي توکو ګمرکي چارې ترســره کېږي.

کــړې ده ،افغــان حکومــت ،زورواکو او وســله والو ډلــو ته یې هم

د عوایــدو ســرچینه رامنــځ تــه کړې ده .پورته یاده شــوېلویه الره

کابل له پېښــور ســره نښــلوي او د افغانســتان او پاکســتان ترمنځ
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د کابــل – پېښــور لویــه الره او د پولــو دواړو غاړو ته د اوښــتو

د ننګرهــار والیــت پــه ولســوالیو کې د ســرکونو ،پلونو او نورو

کلونــو پــورې د نړیوالــو امنیتــي مرســتو پرمهال له ډېــر اهمیت

یــوازې د عمــده الرو بلکــې د نــورو ځانګړو ســوداګریزو دهلیزونو

راوښــتو لپــاره جوړې شــوي زېربناوې لــه  ۲۰۰۱تر  ۲۰۱۴زیږدیز

برخمــن وو .پــه یــاد وخت کــې د ناټو ځواکونــو زیاتره اکماالت د

فزیکــي زېربنــاوو پــه رغولــو ســره حکومــت او تمویلوونکو یې نه

لــه الرې د توکــو لېــږد رالېــږد هڅولــی دی .د بېلګې پــه توګه په

تورخــم لــه الرې ترســره کېدل .لــه دې کبله د تورخــم له الرې د توکو

ننګرهــار کــې ســویلي رېنــګ روډ تر څــه څوبي عبــوري نقطې پورې

ناټــو ځواکونــو ماموریــت او پــه ننګرهار کــې د مېشــتو امریکایي

کــړی دی .دغــه ســرک چې په  ۲۰۱۰زیږدیــز کال کې یې چارې

تېرېدونکــي د ډیزلــو ټانکرونــه د طالبانــو لــه لــوري په یاد وخت

ابــاد ښــار د چپریهــار ،روادتو ،باټي کوټ او شــينوارو ولســوالیو

د چټــک لېــږد پــه موخــه د تورخم – کابل لویــې الرې کنټرول د

ځواکونــو لپــاره ډېــر اړین شــو .په همــدې دلیل یاده الره او پرې

د توکــو د قاچــاق عمــده الرې په توګــه د ګوروکــو موقعیت پیاوړی
بشــپړې شــوې ،د کانتیرونــو د لېــږد لپاره هم مســاعد دی او جالل

کــې پــه تېــره بیــا د  ۲۰۰۹او  ۲۰۱۲زیږدیــز کلونو پرمهــال د طالبانو

پــه اوږدو کــې د لویــې الرې له الرې له ولي بندر ســره نښــلوي .په

او ناټــو ځواکونــو ســره د نظامــي تشــنجاتو یا هم سیاســي اړیکو

ګڼــې ګوڼــې د کمښــت لپــاره په پــام کې نیول شــوې دي .ترڅنګ یې

موخــه وګرځیدلــه ،او پاکســتان هــم زیاتره وخت لــه افغان دولت
ترېنګلتیــا پرمهــال یــاد بنــدر تړلی دی.

پــردې ســربېره د تورخــم لویه الر په افغانســتان کــې د تولیدي

رســمي توګــه دغــه الرې د تورخــم – کابل پر لویــه الره د ترافیکي

د ســرکونو پراختیــا دا معنــا هــم لــري ،چې هغه توکــي چې د تورخم

لــه الرې واردیــږي او جــال اباد ته نېږدې په ســراچه کــې تصفیه

کېــږي ،کېــدالی شــي چې لــه ګمرک د تېرېدو پــه صورت کې د یو

او مصرفــي توکــو ،دغــه راز د افغانســتان او پاکســتان ترمنځ

ســاعت پــه تــرڅ کې ګوروکو ته ولېږدول شــي او هلته خالي شــي .د

لپــاره پــه اړینه ســوداګریزه الره بدلې شــوې ده او ځینــې وختونه

خالــي کېــږي ،چــې د علــي ســرخېلو قبیلې دغه راز هغو ســوداګرو

پاکســتان تــه یــا هــم ګاونډیو هېوادونو تــه لېږدول کېــږي .د بېلګې

پــر دغــه غځېدلــې نارســمي الره حاکمیت لري.

ورځ د تورخــم بنــدر لــه الرې لــه  ۱۵۰تر  ۲۵۰موټرونــو پورې توکي

دې تــه ورتــه نــورو ســرکونو هم له پولې د نارســمي عبــور پراختیا،

د ټرانزېټــي ســوداګرۍ هوکــړې له مخــې د واردېدونکو توکو
یــې د هغــو توکــو له قاچاق ســره هم مرســته کړې ده ،چــې بېرته

پــه توګــه د چارواکــو د اټکل لــه مخې په  ۲۰۱۸زیږدیــز کال کې هره

اټــکل لــه مخــې هــره ورځ په ګوروکو کــې نېــږدې  ۱۵کانټينر موټر

او موټروانانــو لپــاره د پــام وړ عوایــد تولیدوي ،چې پاکســتان ته

افغانســتان تــه واردېــدل او پــه دې برخه کــې د واردېدونکو توکو

د توکــو قاچــاق او ځانګــړو ډلــو لپاره د عوایدو پــه تولید کې

انــدازې ســره تړاو لري .د ســپین کاڼي صــادارت په ورځ کې له

تــر ګوشــتې پــورې غځېدلی ســرک چې پــه  ۲۰۰۵زیږدیز کال کې

د موټــرو کــره شــمېر پــه کرنیز موســم او د تازه مېوې او ســبزۍ له
 ۴۰تــر  ۶۰موټــرو او د ډبرو ســکارو صــادرات په ورځ کې تر ۶۰

موټــرو ترســره کېــږي ،چې هره ورځ یــو تر بلــه توپیر کوي .له دې

د پــام وړ اړینــه ونــډه اداء کــړی ده .د بېلګې په توګــه له کامې

جــوړ شــو له پاکســتان څخــه د کمیاوي کوډ ،اوړو ،مېښــو ،نفتو

او خاورینــو تېلــو لپــاره پــه عمده الره بدله شــوې ده ،چې د هغو

لویــې الرې او نــورو مرســتندویه الرو پرتــه به د دغــو توکو اندازه

ســوداګرو لــه لــوري ګټه ترې اخېســتل کېــږي ،چې غواړي له

ســکارو( چــې لویــه برخه یــې له بلخ اســتخراجیږي) او ســپین کاڼي

هغــو توکــو مالیــه اخېســتل کېده ،چــې د مهمندو له ولســوالۍ او

او ارزښــت تــر پــام وړ کچې پورې رامحدود شــي .دا چې پر ډبرو

بانــدې  ۵ســلنه صادراتــي مالیــات وضع شــوي دي ،د حکومت او

هغــو نــورو ډلــو لپاره یــې د عوایدو یــوه منظمه ســرچینه رامنځ ته

کــړې ده ،چــې کوالی شــي په تورخم یــا هم د الرې په اوږدو کې

خپــل بــاج تــرې واخلــي .هغه توکي چــې د تورخم له الرې واردېږي،
ګــڼ شــمېر ډولونــه لري او زیاتره یــې ټرانزېټــي توکي او ودانیز

مــواد لکــه ســیمنټ ( پــه ورځ کې له  ۱۰۰تــر  ۱۵۰موټرو پورې) او

د وارداتــي مالیــې لــه کبله یــې حکومت او هغــو نورو ډلو ته د

عوایــدو ســرچینه رامنــځ تــه کړې ده ،چې کوالی شــي په اړینو

ســوداګریزو الرو او نقطــو کې تــرې باج واخلي.
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تورخــم پرتــه پــه نورو الرو خپــل توکي ولېــږدوي .پرځای یې له
کامــې پــل لــه الرې له جالل ابــاد تر کابل پــورې لېږدول کېدل.

باالخــره لــه ســپین غــر لمنــو د درو په منځ کــې غځېدلو ســرکونو ته

اشــاره کــوالی شــو .که څه هم د درو پــه منځ کې دغــه غځېدلې الرې

د امریکایــي او افغــان ځواکونــو د تــګ لپاره جوړې شــوي دي ،څو
د ننګرهــار لېــرې پرتــو ولســوالیو تــه پرې تګ وکړي ،خــو ترڅنګ

یــې لــه دغو الرو د ســوداګریزو موخو او توکــو دغه راز کاني

مــوادو د لېــږد لپــاره هم ګټه اخېســتل کېږي .تر شــېرزادو پورې

غځېدلــې ســفالټي الره ،چــې جــال اباد ته تر رســېدو وړاندې له

خوګیاڼیــو او ســرخردو تېریــږي ،په شــېرزادو ولســوالۍ کې د

پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون

ســپین کاڼــو ګــڼ شــمېر کانونو له اســتخراج یــې مالتړ کړی دی او

کــه څــه هــم د ســرکونو پراختیــا د هغو توکو په شــمېر او ډول کې

تــر  ۴۰مټریــک ټــن پــورې د وزن زغملــو ظرفیت لري .همــدا خبره په

زیاتوالــی راوســتی ،چې د ځانګــړو ســوداګریزو دهلیزونو له

کــوي .دواړه ســرکونه او ترڅنګ یــې مالتړي فزیکــي زېربناوې،

ځنــډ او خنــډ ســره مــخ کړې ده .پــه ننګرهار کې یې تر ټولو ښــکاره

اچیــن کــې د شــډل تر بــازار پورې د غځېدلــې الرې په اړه هم صدق
چــې پلونــه او پلچکونــه دي ،د ســپین کاڼي ســوداګرۍ له تحرک

الرې وړل کېــدالی شــي ،ځینــو فزیکــي زېربناوو بیا ســوداګري له
بېلګــه پــر کرښــه اغزن تار او ودانــۍ دي ،چې د پاکســتان حکومت

ســره یــې مرســته کړې ده او نــه یوازې دا چې په کال کــې په زرګونه

لــه لــوري جوړې شــوي دي .د پاکســتان حکومت د اغــزن تار تاوولو

یــې دې تــه هڅولــي څو د الرې پــه اوږدو کې د باج اخېســتلو په

کــړه ،چــې پــه لومړي ځل پــه  ۲۰۰۱زیږدیز کال کې د پرویز مشــرف

مټریــک ټنــه ســپین کاڼــی پرې راوړل کېــږي بلکې ګڼ شــمېر ډلې

پــروژه پــه  ۲۰۰۷زیږدیــز کال کې له هغــه څخه کلونه وروســته پیل

لټــه کــې راووځــي .د بېلګې پــه توګه په  ۲۰۱۸زیږدیــز کال کې له

لــه لــوري پــرې تمرکز وشــو 31.په دې برخه کــې د افغان دولت

نقطــې موجــودې وې ،چېرتــه چې له ډریورانو پیســې اخېســتل

د ډیورنــډ کرښــې پر ســر شــته ده .په ځایــي کچه هــم د افغانانو له

مخالفــت حتمــي و ،ځکــه د دواړو هېوادونــو ترمنځ تاریخي شــخړه

میراخېلــو تــر جــال اباد پورې پــر غځېدلې الرې  ۱۰بېــا بېلې

کېــدې ،او لــه دې ډلــې دوه یې رســمي پاټکونــه وو .ترڅنګ یې د

خونــدي عبــور لپــاره د افغــان دولت بېــا بېلو ادارو لکه ســیمه ییز

پولیســو او ملــي پولیســو تــه هم پیســې ورکول کېږي.

لــوري پــراخ مخالفتونــه د دغــه تار تاوولو پــه وړاندې راپورته
شــول او حتــی د پکتیــا او کنــړ په ګډون په ګڼ شــمېر کرښــې ته

پرتــو ســیمو کــې د الریونونو او لــه تاوتریخوالي د ډکــو اقداماتو
دغــه راز د افغانســتان او پاکســتاني ځواکونــو ترمنــځ د نظامي

یــو شــمېر کوچنــۍ الرې د خلکو په شــخصي لګښــت هم جوړې

شــخړو المــل هم شــو .نړیوالــې ټولنې له زیــات تاوتریخوالي د

ویســتونکو د ســپین غــر پــه لمنو کــې کوچنۍ الرې جوړې کړي

تــار تاوولــو ډډه وکــړي او پرځــای به یې د پولــې امنیت د ټینګښــت

شــوي دي ،د بېلګــې پــه توګــه ځایي ســوداګرو او د کانونو

مخنیــوي پــه موخــه پاکســتان حکومــت دې ته وهڅــوه ،څو له اغزن

دي ،د هغــوی لــه ډلې په شــېرزادو ولســوالۍ کــې ځینو الرو ته

لپاره د رادار سیســتم مرســته ورســره وشي32.

کارول کېــږي او خلــک لــه غرونو پــرې کاني مواد راوړي .دغو

دې وضعیــت پــه  ۲۰۱۴زیږدیــز کال کــې هغه مهــال بدلون وموند،

اشــاره کوالی شــو ،چــې د کوچنیو موټرو د تــګ راتګ لپاره

ســرکونو هــم د کوچنیــو فعاالنــو لپــاره د عوایدو ســرچینه رامنځ

چــې پاکســتاني حکومــت یــو ځــل بیا یاده پــروژه پیل کړه او له

الرې خپــل توکــي ولېــږدوي .د ګوروکو او څه څوبــي ترمنځ د

کــې دوه پــه درې متره ژوروالي ســره د خنــدق کېنلــو هڅه وکړه .په

افغانســتان ســره یــې ســویلي پولې ته څېرمــه د بلوچســتان په ایالت

تــه کــړې ده او له هغو ســوداګرو پیســې اخلــي چې غواړي له دې

باروړونکــو حیواناتــو الره هــم د پراختیــا پــه حال کې ده ،څو د

 ۲۰۱۷زیږدیــز کال کــې پاکســتان حکومــت د پولــې مدیریت پالن

لــه قبیلــوي بودجــې کېــږي او یاده بودجه لــه هغو مالیاتو ترالســه

اغــزن تــار تــاوول په لومړیتــوب کې نیولــي وو او لومړی کار یې

نــوې الره بــه ګڼــه ګوڼه راکمه کــړي ،د زیاتو باروړونکــو حیواناتو

ننګرهــار ســره پــر پوله پرتــې دي ۱۲(.انځور وګورئ)

دوه طرفــه عبــور لپــاره زمینه مســاعده شــي .د دې الرې تمویل

کېــږي ،چــې پــر یاده الره تګ راتګ کــوي .اټکل دا دی چې دا

لپــاره بــه د تــګ زمینه مســاعده کــړي او په پایله کــې به یې د باج

اعــان کــړ ،چــې د درې مترو په لوړوالي ســره یې د دوه بســتو

لــه باجــوړ ،مهمنــدو او خېبــر اجنســیو پیل کړ ،چــې زیاتره یې له

اخېســتلو اندازه هــم زیاته کړي.
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ســرچینهALCIS :

 ۱۲انځــور :د پاکســتاني ســرحد اغــزن تــار او موقعیت یې
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دې تــه پــه ورتــه مهال کې چې څېړنه ترســره کېدله ،د تورخم شــمال

او د یــادو ســیمو پر اســتوګنو وګړو یې د پــام وړ اغېزې لرلي دي.

ننګرهــار کــې اغزن تار د پاکســتاني ځواکونو لــه لوري تاوېده ،له

بشــپړېدو ســره د کامــې ډاکې اقتصاد تــر محاصرې الندې راغی،

تــه د مهمنــدو درې ،لعل پورې او ګوشــتې په ولســوالیو کې په

د بېلګــې پــه توګــه پــه  ۲۰۱۶زیږدیز کال کې د اغــزن تار تاوولو له

هغــه مهالــه چې دا اغزن تار تاو شــوی دی ،په ګــرو ،دعوت خېلو او

دا کار د هغــو اقداماتــو د لــړۍ اوج و ،چې پاکســتاني ځواکونو

عبــوري نقطــې چې یو مهــال پرې ګڼ شــمېر موټرونه او باروړونکي

ګــډون د وېــرې خپرولــو تر چتر الندې د کلونو په اوږدو کې ترســره

کامــه ډاکــه کې یې ټولې نارســمي عبوري نقطې تړلي دي .نارســمي

الرۍ تېرېــدې اوســمهال بندې شــوي دي ،چې پــر ځایي اقتصاد

پولــې تــه د څېرمــه پوځــي تحرکاتو دغه راز نظامــي عملیاتو په

کــړي دي ۱۳(.او  ۱۴انځورونه وګورئ)
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 ۱۴انځــور :لــه کامــې ډکــې – شــلمان څخــه د پولــو دواړو غاړو ته عبــوري الره په  ۲۰۱۸زیږدیز
کال کــې د اغــزن تار تاوولو له بشــپړېدو وروســته

ســرچینهALCIS :

د پولــې دغــه تــړل کېدو اغېــزې نه یوازې دا چې پــه کامه ډاکه کې

ځواکونــو د تجــاوز لــه کبله وتړل شــول ،وړانــدې له دې چې په

چېرتــه چــې لــه  ۳۰تر  ۴۰ځایي ســوداګرو خپــل دوکانونه وتړل .د

اغــزن تار تاوول بشــپړ شــي .پــه ځایي کچه حاکــم ذهنیت دا دی،

محســوس شــوې ،بلکــې پــه خپله په ډاکه یې هــم اغېزې درلودې،

دوی لــه ډلــې زیاتــرو یې د ځان لپــاره په بندر ولي کــې موټرونه

 ۲۰۱۵زیږدیــز کال کــې د یــادې ســیمې ته څېرمه کرښــه باندې د

چــې د پاکســتاني ځواکونــو نظامــي تحرکاتــو په ځایــي اقتصاد

پیداکــړل او ځینــې نــور یې پاکســتان ته کډوال شــول .یو ځواب

منفــي اغېزې کړي دي.

پرانېســتې وه ،او زیاتــره خلــک د قاچــاق په ســوداګرۍ بوخت وو.

هغــه څــه چــې پــه دې برخه کې پر کرښــه د اغزن تــار تاوولو په تړاو

مــوږ تــه پــه ورته ډول کیســې په ګارو او دعــوت خېلو دغه راز

راز د دوربابــا ،اچیــن ،نازیانــو ،خوګیاڼو ،پاچیراګام ،شــېرزادو

مرکزونــو او لعــل پــورې دغــه راز کامې په بازارونو کې ویل شــوي

ســترګو شــوي.د مهمنــدو له ســیمې څخه ســویل تــه د غځېدلي الرې

تــړل شــوي ،چــې یو وخت له پاکســتان تــر کابل پورې پــر غځېدلي

پــه دوربابــا ولســوالۍ کــې د ګوروکــو او څاڅوبي له الرې د پام

لعــل پــورې ته اشــاره کوالی شــو ،چې توکــي به هلتــه کابل یا هم

د ســپین غــر لــوړو غرونو پــه دوربابا ولســوالۍ کې د اغزن تار

ویونکــي پــه ډاکــه کــې وویل :له  ۱۴کلونــو را په دېخوا دا الره

د دغــو پولــو تــه څېرمــه نقطــو د هغوی له ډلې د ولســوالیو په

دي .اوســمهال د کامــه د ولســوالۍ لــه مرکز د باندې هغــه هټیئ

الره بوخــت ځایونــه وو .د هغــوی لــه ډلې په ګوشــتې کې باټي او
پاکســتان تــه لــه لېږدولو وړانــدې خالي کېــدل او زېرمه کېدل.
معمـ ً
ـوال زمــوږ پوښــتنو تــه ځــواب ویونکو په خپلــو خبرو کې د

د څېړنــې پرمهــال د پــام وړ دي ،دا دي چــې د تورخــم جنوب ته دغه
او حصــارک پــه ســویلي ولســوالیو کې کومــې ودانۍ نه دي تر

بندېــدو پــه پرلــه پســې توګه د پولو دواړو خواووتــه پر تګ راتګ
وړ اغېــزې درلــودې(  ۱۵انځــور وګورئ) .په داســې حال کې چې
تاوولــو پــه وړانــدې د تورخم شــمال ته د مهمندو ســیمو پــه پرتلې

د پــام وړ خنډونــه او ســتونزې راپورتــه کړي دي ،مګــر ځینې نور

اغــزن تــار تېرولــو پرمهال پر پولــه ناندریــو او تاوتریخوالو ته

جیوپولټیــک عوامــل شــته ،چــې د پاکســتان حکومت له لوري

اشــاره کــړې ده .پــر پوله نانــدرۍ او تجاوز په دواړو عبــوري نقطو

یــې د دې پرېکــړې پــه ترســره کولو کې د پــام وړ رول لرلی ،چې پر

وجــود لــري ،چــې د غــارو بازار چې یو وخت یــې  ۱۰دوکانونه او ۲۰

عواملــو بحث کوي.

پــه تېــره بیــا په غارو کې د پام وړ مســئله وه .داســې شــکایتونه

هوټلونــه او ګدامونــه لــرل ،پــه  ۲۰۱۲زیږدیز کال کې د پاکســتاني

کومــه ســیمه اغــزن تار تاو کــړي .راتلونکې برخــه پــر جیوپولټیکو
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5 .3.جیوپولټیک
لــه ګاونډیــو هېوادونو ســره د افغانســتان سیاســي اړیکو پولې

د پاکســتان حکومــت له لوري په پاکســتان کــې د مهمندو پر

برخلیــک ټاکونکــی رول لوبــوالی او د یادو ســیمو سیاســي

ګوشــتې ،لعــل پورې او افغانســتان مهمنــدو اقتصاد ډېره ضربه

تــه پــه څېرمه پرتو ســیمو کې د ســوداګرۍ پــه بڼه او الرو کې

قبیلــوي ایجنســیو د حاکمیــت او واک ترالســه کولــو په ترڅ کې د

اقتصــاد تــه یــې بدلون ورکــړی دی .د پاکســتان حکومت له لوري

خوړلې ده .ځینې ســیمې له دې کبله خالي شــوي دي ،چې پاکســتان

دا پرېکــړه چــې افغانســتان تــه پــه څېرمه پرته کرښــه اغزن تار راتاو

حکومــت د پولــې هاخوا تــه د زېربنایي کارونو په ترســره کولو

ســرحدي ســیمو پــه سیاســي اقتصاد یې څــه ډول اغېز کړی دی.

ځینــې نــورې ســیمې بیــا د پاکســتاني پوځیانو له لوري په زور د

کــړي د دغــو اړیکو ښــکاره ثبــوت دی ،چې د ننګرهــار په څېر د

ســره د خلکــو لپــاره د ژوندانه معیارونــو د لوړولو هڅه کړې ده او

اغــزن تــار تاوولو او دلته په ســیمو کــې د تاوتریخوالي د زیاتوالي

لــه «ترورېــزم ســره د جګــړې» او د پاکســتان حکومت له لوري

له کبله تخلیه شــوي دي .په ګوشــتې او لعل پورو ولســوالیو کې

لــه کرښــې هاخــوا د ترهګریزو وســله والو ډلــو د نفوذ په تړاو د

د پاکســتان حکومــت دغــو اقداماتو ته د ســیمې تخلیــې کمپاین

اندېښــنو ادعــاء لــه کبلــه پر کرښــه د اغزن تار تاوولو ډیورنډ کرښــه

پــه توګــه کتل کېــږي ،څو خپله پولــه پیاوړې او خوندي کړي .د

او د تورخــم پــه شــمال کــې د مهمندو ســیمې تــه څېرمه د پولې

اعظمــي برخــه ده ،چــې غواړي پر خپله خاوره او نفوس واک ترالســه

پــه یــوه دایمــي نړیوالــه پولــه تبدیل کړه .د دې کار په ترســره کولو

پاکســتان حکومــت لپــاره د اغزن تار تاوولو پــروژه د هغو هڅو

حــدودو مشــخصولو د پاکســتان حکومــت تــه دا فرصت په الس

کــړي او د مهمنــدو قبیلــه ،چې زیاتره وخت یې د افغانســتان –

ورکــړی څــو د باجــوړ ،مهمنــدو او خېبر پــر قبیلوي اجنســیو خپل

حاکمیــت پیاوړی کړي.

پاکســتان ترمنــځ پر ډیورنډ کرښــه لــه خپل موقعیــت ګټه پورته کړې

ده ،په دایمي ډول په دوو برخو ســره ووېشــي.

دا ســیمې پــه  ۱۹۴۷زیږدیــز کال کې د پاکســتان پــه منځ ته راتګ

پولــې تــه د څېرمــه پرتــو ســیمو په تړاو پــه دغو سیاســتونو کې له

ســره خودمختــاره وې او د پاکســتان لــه لــوري د ترهګرۍ ادعاوو

اقتصــادي او قبیلــوي ګټــو ســره هم لوبه شــوې ده .د  ۲۰۱۳او ۲۰۱۸

د نفــوذ پــه بهانــه وړانــدې له دې چې تــر نظامي واک الندې

غــړي او د پخوانــي ســناتور او ناټــو ځواکونو قراردادي تاج

پــه تېــره بیــا لــه  ۲۰۰۷زیږدیز کال را پــه دېخوا د طالبانــو تحریک

کلونــو ترمنــځ د پاکســتان ملــي اســامبلې لپــاره د خېبر پښــتونخوا

راوســتل شــي ،د پراختیایــي اقداماتــو په ترڅ کې پاکســتاني

محمــد افریدي ورور 33ښــاغلي شــاجي ګل افریــدي 34په هڅو

حکومــت پــر یــادو ســیمو د نفوذ هڅــه وکړه .په تېــرو وختونو کې

پاکســتان د تورخــم پــه شــمال کې د پولــې بندولو ته الر هواره

و ،چــې پاکســتان شــاوخوا  ۱۵کیلومتــره وړانــدې راغلی ،ځکه د

کــې اوســیږي ،چــې د پولې دواړو غاړو ته ســوداګریزې ګټې

د ګوشــتې مهمنــدو او لعــل پــورو ولســوالیو خلک په دې باور

کــړه 35.د افریدیــو قبیلــې غــړي پــه خېبر پښــتونخوا او تېرا دره

پاکســتاني پوځیانو لومړنۍ ســرحدي پوســتې نښــې په ســیمه کې

لــري .36حاجــي شــاجي ګل ته ویل شــوي وو ،چــې ټاکنیزو مبارزو

تــار تاوولــو دا پــه ډاګه کړه ،چې پاکســتان د افغانســتان خاورې

د تورخــم الرې بنــدول پــه دوربابا کې لــه ګورګي څخه تــر څه څوبي

مونــدل کېــدای شــي .د پاکســتاني پوځ له لوري پر کرښــه د اغزن
تــه د ننــه راغلــی او د اغزن تار تاوول یــې پیل کړي دي.

تــه د تورخــم پــه شــمال کې د پولې بندولو په شــعار ســره راودانګي.
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پــورې د ســوداګریزې الرې پــه ګټــه تمام شــوي دي ،او د هغو توکو

جغرافیــاوي سیاســتونو (جیوپولټیــک) چــې د توکــو د لېــږد لپاره

لپــاره یــو اړخیــزه الره منــځ ته راوړي ،چې پاکســتان تــه د ننه کېږي.

یــې یــوې نقطــې تــه پر بلــې ترجیح ورکــړې ده د ننګرهار په ګوټ

ســیمه بدلــه کــړې ده او د افریدیــو د ســولې کمېټې ته چې د ســیمې

کېــدای شــي ،چــې د یادو ســیمو اقتصاد او سیاســت بدلوي دغه

توکــو بــاج وضــع کړي ،چې له دې الرې پېښــور تــه لېږدول کېږي.

واکمنــۍ ( ،)۱۹۷۳-۱۹۳۳داوودخــان واکمنۍ()۱۹۷۸-۱۹۷۳

داســې ویــل کېــږي ،چې د پاکســتان له لوري پــه خپله خاوره کې

ســره اړیکــې ډېــرې پېکــه وې او د افغانســتان زیاتره توکي او

هغــه بــل عامــل و ،چې د څاڅوبي الرې د بندښــت المل شــو .دا

څخــه د حیرتانــو بنــدر لــه الرې راتلل 39.تــر  ۱۹۵۶زیږدیز کال

دغــه کار د تېــرا دره د ســوداګریزو توکــو د لېږد لپاره پــه مهمه

مســوولیت پــه غــاړه لــري ،دا چانس په الس ورکړی څــو پر هغو

پوځــي اندېښــنې او پــه افغانســتان کې پر پېښــو د دوی نفوذ

هغــه ســیمه وه ،چــې پــه  ۲۰۱۱زیږدیز کال کې یــې د منګل باغ د

ګــوټ دغــه راز د افغانســتان پــه معاصر تاریخ کې تر ســترګو

راز د جګــړې اور تــه پوکــی ورکــوي .د بېلګې په توګه د ظاهرشــا

او کمونېســتي رژیــم ( )۱۹۷۸۰۱۹۹۲کلونــو پرمهــال له پاکســتان

ډیــزل لــه ایــران څخه د اســام قلعه له الرې او له شــوروي اتحاد

پــورې پــه تورخــم کې ګمرک او کمیســاري نــه وه موجوده .له دې

اقداماتــو لــه کبلــه پراخ تاوتریخوالی لیدلی دی .د لشــکر اســام

وړانــدې رســمي چارې لــه تورخم بندر څخــه  ۱۱کیلومتــره لېرې په

 ۲۰۰۵زیږدیــز کال را پــه دېخــوا پــه باړه کې د پاکســتان دولت ضد

خالــي کېــدل او پاکســتان تــه د ګورکو غیر رســمي عبــوري نقطې

اســام پــه بــاړه کې د پاکســتاني ځواکونو لــه لوري د نظم ټینګښــت

کامــا ډاکــې لــه الرې ،یا دا چې پــه جال اباد کې بــه خالي کېدل او

انصــار االســام او زاخېــل قبیلې په ګــډون ،چې د افریدیــو قبیلې

پورې پاکســتان تــه لېږدول کېدل.

او سیاســي رقیبانــو ســره جګــړه وګــړه او خلک یې پېښــور ته په

یــوازې د مجاهدینــو واکمنــۍ ( )۱۹۹۶-۱۹۹۲کلونــو پرمهال له

ډلــې غړی ،چې وروســته یې رهبر هم شــو ،ښــاغلي منــګل باغ له

کمپایــن پــه الره اچولــی دی 37.پــه  ۲۰۰۸زیږدیز کال کې لشــکر
هڅــو پــه تــرڅ کې شــاتګ ته اړ شــو .په تېــرا دره کې د باغ ډلې د
پــه منــځ کــې تــر ټولــو لویه او واکمنه ډلــه ده؛ له خپلــو قبیلوي

کډوالــۍ اړ کــړل .پــه ځایي کچه داســې ویــل کېږي ،،چې پر دره

ډاکا کــې اداره کېدلــې .دې تــه پــه ورته ډول موټرونــه په ډاکا کې

لــه الرې او پــه تورخــم کې د کاچــرو الرې څخــه انتقالېدل ،یا هم د
بیــا بــه پــه ګوشــته کې د غارو تنګــي له الرې تر لنــډ کوتل ،ګانداب

پاکســتان ســره اړیکــو پراختیــا ومونــده او یوازې د تورخم او

د واک پــه تــړاو اندېښــنې دغــه راز په تېــره دره کې د پولې دواړو

ســپین بولــدک لــه الرې ټزانزېټــي توکي او ډیزل افغانســتان ته

لــه لــوري د تاوتریخجنــو اقداماتو المل شــو ،چې د پاکســتان

د کــرزي رژیــم ( )۲۰۱۴-۲۰۰۲کلونــو پرمهال په دایمي رســمي بندر

غــاړو ســوداګرۍ په برخــه کې اقتصادي شــخړې د زاخېلــو قبیلې

پوځیانــو پــه مالتړ ترســره شــول او منــګل باغ یې د افغانســتان

راوارېــدل .دغــه اړیکــو د طالبانــو رژیم پرمهــال هم دوام وموند او
بــدل شــو ،چــې د ناټــو ځواکونو مالتړ هم پــه کې ډېر رول درلود.

پولــې تــه رادېخــوا نازیانو ته پــه راتګ اړ کړ 38.کله چــې منګل

څرنګــه چــې پــه مخکنیــو برخو کــې پرې بحث وشــو ،دا هغه مهال

پــوځ او زاخېلــو د پولــې عبــوري نقطه بنده کــړه ،چې د دوربابا

برخــه کــې د اســانتیاوو رامنــځ ته کولو پــه موخه زېربناوې په بشــپړ

بــاغ لــه پولې دېخوا راغی ،داســې ویــل کېږي ،چې پاکســتاني

و چــې د دواړو هېوادونــو ترمنــځ د رســمي ټرانزېټي ســوداګرۍ په

ولســوالۍ مرکــز او تابــي کلــي ترمنــځ یې د باروړونکــو حیواناتو د

ډول جــوړې شــوي وې او لــه دې الرې ناټو ځواکونــو ته اکماالت

ګرځــي .داســې ویــل کېږي ،چې د یــادې نقطې بندښــت زیاتره خلک

ټــول پــه دې نظر و ،چې له پاکســتان ســره ســوداګري د همدې

تــګ مخنیــوی وکــړ ،څو لشــکر اســام بېرته یادې ســیمې ته راونه

د ســیمې پرېښــودو تــه اړ کړل او لــه خپلو باروړونکــو حیواناتو

ســره یــو ځــای زمګورې ته الړل او اوســمهال هلتــه خپل خدمات

کېــدل .دا هغــه مهال دی ،چــې ســوداګر ،لېږدوونکي او چارواکي
تورخم بندر له الرې ترســره شــي.

هغــو خلکــو تــه وړانــدې کوي ،چې غواړي د څــه څوبي عبوري
نقطــې څخــه خپــل توکي ولېږدوي.
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هنــد د چابهــار بنــد پــه پراختیا او ټرانســپورټي دهلېز کې د پام وړ

تــر هماغــې انــدازې چې د پاکســتان او افغانســتان ترمنځ

اقتصــادي اړیکــې اړینــې دي ،د کرزي واکمنۍ په وروســتیو

کلونــو کــې او د ولسمشــر غنــي د دورې پرمهال له پاکســتان ســره

سیاســي اړیکــې خــورا پېکه شــوې .د دې لپاره چې لــه بهرنۍ نړۍ

اړینــه ونــډه اداء کړی دی ،چې د افغانســتان پــه لوېدیځ نیمروز

والیــت کــې یې پر زیاتــو ځمکنیو زېربنــاوو پانګونه کړې ده ( دا

ســیمه د دې څېړنیــزې لــړۍ په دویمه مقاله کې څېړل شــوې ده)،

پــه تېــره بیــا له هندوســتان څخه د وارداتــو په برخه کې د پاکســتان

دغــه راز یــې د ایران پــه چابهار بندر کې هم ډېــره پانګونه کړې

توګــه ایــران تــه مخــه کړې ده .دا کار د دې المل شــو ،څو د دواړو

اخېســتی دی .د دې کار په ترســره کولو ســره هندوســتان هېواد له

پــر ټرانزېټــي الرو تکیــه راکمه شــي ،افغــان حکومت په پرله پســې

هېوادونــو پــه اقتصــادي او سیاســي اړیکو کــې بدلونونه رامنځ

ده .پــردې ســربېره یــې د د چابهــار بندر مدیریت هم پــه خپله غاړه

افغــان حکومــت ســره خپلې اقتصادي او سیاســي اړیکې پیاوړې

تــه شــي او پــراخ شــمېر توکي د هرات اســام قلعه لــه الرې له عباس

کړې دې او پر پاکســتان یې د افغانســتان ســوداګریزه تکیه

موقعیت لري ،راوارد شــي40.

جیوپولټیکــو اهدافــو ســره هم مرســته کوي 41.د  ۲۰۱۸زیږدیز کال

بنــدر څخــه چــې د هورمــوز تنګي تــه څېرمه د ایران په ســویل کې

راکمه کړې ده ،چې په خپل وار ســره په ســیمه کې د هندوســتان له
تر وروســتیو پورې له ایران ســره د افغانســتان د ســوداګرۍ حجم د

افغانســتان پــه  ۲۰۱۷زیږدیــز کال کې د ایراني او هنــدي حکومتونو

 ۲میلیــارده امریکایــي ډالرو په ارزښــت و ،چې دا کچه له پاکســتان

ســوداګریز دهلېــز پرانېســت .له دې الرې افغاني توکــي په چټکۍ

برخه د پاکســتان پرځای د ایران له الرې وارد شــوي دي.

پــه ملګرتیــا د عمــان خلیج تــه څېرمه د چابهار بندر له الرې رســمي

ســره تــر هند او هغو نــورو بازارونو په چټکۍ ورســیږي ،چې پخوا

ســره د ســوداګرۍ په پرتلې ډېره وړاندې الړه ،42د ډیزلو زیاتره

یــې د پاکســتان لــه الرې لېږدول کېدل .ایــران حکومت پر صادراتي

پــه داســې حال کې چې له پاکســتان ســره یــوه زیاته اندازه

خاورې د افغانســتان ســوداګري ځان ته راخپله کړي او افغانســتان

تــه پــه کتــو چې پــه جیوپولټیک او ســوداګرۍ کــې بدلونونو پر

پاکســتان ګــوادر بنــدر له الرې چې له چین ســره پــه ملګرتوب د چین

لــه پاکســتان ســره نښــلوي ،دا نامعلومه ده ،چې پــر ننګرهار

تــه څېرمه جوړ شــوی ،لــه توکو لېږد ډډه وکړي.

اغېــزې څه وي.

توکــو کمــې تعرفې او وارداتي فیســونه وضع کړي ،څــو له خپلې

دغــه راز نور آسیاســي جمهوریتونــه دې ته وهڅوي ،چې د

پاکســتان اقتصادي دهلېز نوښــت په ترڅ کې د بلوچســتان ســاحل

ســوداګري ال تراوســه هــم پــه خپل حال پاتــې ده او هغو اغېزو

ننګرهــار درلــودل دغه راز هغه ســوداګریزې الرې ،چــې ننګرهار
والیــت پــه تېــره بیــا پولې ته پــر څېرمه پرتو ســیمو به یــې راتلونکې
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5 .4.تاوتریخوالی
تاوتریخوالــي د ننګرهــار پــه ګــوټ ګوټ کــې د تولید او

جګــړې لیدلــي دي ،تــر دې چې په  ۱۹۸۹زیږدیز کال کــې حکومتي

ســوداګرۍ بڼــه بدلــه کړې ده او د اپیمو ،چرســو او ســپن کاڼي په

ځواکونو له یادې ســیمې په شــا شول.

خپلــه پــه ننګرهــار او د پاکســتان پولــې هاخــوا ته د توکــو د تولید

ګارو او د ګوشــتې ولســوالۍ له الرې تېره شــوې ســوداګریزه

تولیــد او اســتخراج کــې یې هم الســوهنه کــړې ده .دغه راز یې په

پــر مســیر اغېزې کــړي دي .په زیاتــرو حاالتــو کېتاوتریخوالي له

روانې جګړې ســره چې افغانســتان له  ۱۹۷۰لســیزه ورســره الس

او ګرېــوان دی ،هــم مرســته کــړې ده او د اقتصادي ګټې ترالســه

کولــو پــه موخــه یــې د توکو او اموالو پــر بهیر د واک لپــاره زمینه

مســاعده کړې ده .په نورو حاالتو کې دا اســتدالل کېدالی شــي،
چــې تاوتریخوالــي د دولــت قواعــدو او مقرراتو لــه پلې کېدو

د مخنیــوي پــه موخــه هم رامنځ ته شــوی دی ،چــې خصوصي او

نادولتــي لوبغــاړو پــه تېــره بیا وســله والو ډلو تــه دا فرصت په الس
ورکــوي څــو د کانــي مــوادو او ناقانونه نشــه یي توکو پــه څېر له

ارزښــتناکو توکــو خپــل باج ترالســه کړي .هغه څه چې التراوســه

هــم ډېــر کم روښــانه دي ،په افغانســتان کــې د روانې جګړې او

هغــو بــاج ګیریــو ترمنــځ اړیکه ده ،چې وســله والې ډلــې یې له دغو

توکــو ترالســه کــوي .په تېــره بیا د دغو توکــو تولید پــه لېر پرتو

ســیمو لکــه د ســپین غــر پــه لمنو کې ترســره کېــږي ،چېرته چې د
افغــان دولــت حاکمیــت تل محــدود او پېکه دی.

دا ښــکاره خبــره ده ،چې روانــه جګړه په ننګرهار کــې د زیاترو توکو
پــه تولید او ســوداګرۍ کــې برخلیــک ټاکونکې ونډه درلودلې ده.
د دې ترڅنــګ ،د پولــو دواړو غــاړو ته د هغو توکو ســوداګریزې
الرې د تېــرو څلوېښــتونو کلونــو په ترڅ کې تړل شــوي دي ،چې

پــه دې څېړنــه کې پرې بحث شــوی .د دوی د تــړل کېدو عوامل په

 ۱۹۸۰لســیزه کــې کورنــۍ جګړه ،روانه جګړه ،یا هم له پاکســتان

ســره د پولــې پر ســر نانــدرۍ وې .کاري فرصتونه او د کاني موادو
اســتخراج هــم په مســتقیمه توګه د روانې پراخــې جګړې تر اغېز

النــدې و ،یــا هم په غیرمســتقیم ډول د تولید او ســوداګرۍ لپاره

د کار ځــواک تــدارک له الســه ورکولو له کبلــه تر اغېز الندې و،
پــه تېــره بیــا هغه مهــال چې د ځایي ټولنو اوســېدونکي په دې

لټــه کــې راوتي څــو د کورنۍ جګړې پرمهــال د جګړې له اغېزو

الره پــر پولــه یوازېنــۍ عبــوري نقطه وه ،چې کورنــۍ جګړه په

یاده ســوداګریزه الره د ســوداګرۍ د ټکني کېدو المل نه شــوه.

پــه دغــه ځای کې په یاد وخت کې د ولســوالۍ د ولســوال ښــاغلي

محمدخــان او کمونېســتي رژیــم ترمنــځ د هوکــړې په تــرڅ کې توکو

تــه اجــازه ورکړل شــوه ،چــې په کمه انــدازه توکي له یادې الرې د

پولــې هاخــوا د پاکســتان ګنداب تــه ولېږدول شــي .څرنګه چې په

تېــرو برخــو کــې مــو پرې بحث وکړ ،له پاکســتان ســره د پولې پر

ســر ناندرۍ او ورپســې پر پوله د اغزن تار تاوول د دې المل شــول
څــو لــه  ۲۰۱۲زیږدیــز کال را پــه دېخوا د لعل پورې ولســوالۍ په

دعوت خېلو ســیمه کې ســوداګریزې الرې وتړل شــي .د پاکســتاني

طالبانــو تحریــک ( )TTPد نفــوذ او د مهمنــدو قبیلــې قومي

مشــر فریدون خان مومند تر مشــرۍ الندې د ســرحدي ملېشــاوو

د رامنــځ تــه کېــدو په تــرڅ کې دغه پولــې او ورڅېرمه پرتــو قبیلو

دغــه راز هغــو ســوداګریو د تاوتریخوالــي له کبلــه پراخ اغېز

لېدلــی او ټکنــۍ شــوي ،چــې د خپل ژوندانــه اړتیاوې یې له دې
کاروبــار پوره کولې.

د اســامي دولت (داعش) د خراســان څانګه په اوســني وخت

کــې د اچیــن پــه پورتنیــو درو دغه راز د ســپین غــر لمنو په نورو

برخــو کــې د اقتصــادي فعالیتونــو ډېــره مخه ډب کړې ده او د

اپیمــو او خشخاشــو دغــه راز د ســپن کاڼــي له تولید او اســتخراج
څخــه مخنیــوی کــوي ۱۶ ( .انځــور وګورئ) .د اپیمــو او تریاکو

پــر ســوداګرۍ د دوی لــه لــوري ممنوعیت او هغــه جګړې چې د

اچیــن پــه پورتنیــو درو کــې د افغانســتان ملي امنیتــي ځواکونو

او نظامــي متحدینــو یــې پــر ســیمه د بیاځل واک ترالســه کولو

لپــاره پرمــخ یــوړه ،د دې المل شــول څو د ننګرهــار په والیت کې د

نشــه یــي توکــو پــه قاچاق کــې د پام وړ زیاتوالی منځ ته راشــي او
ترڅنــګ یې د ســپین کاڼي اســتخراج ته الر هواره شــي.

د خوندیتــوب پــه موخــه مهاجــرت ته مخه کــړي .د بېلګې په توګه

ګوروکــو د  ۱۹۸۴او  ۱۹۹۱کلونــو ترمنــځ تړل شــوې وه او د علي

ســرخېلو ســیمې زیاتره اوســېدونکي په پاکستان کې ښــکارغلی ته

وکوچېــدل څــو د جګــړې له اغېزو خوندي پاتې شــي .دا په زیاترو
څېړنیــزو ســیمو کــې یوه معمول کیســه وه ،په تېــره بیا په تورخم

کــې ،چې د کمونیســتي رژیــم او مجاهدینــو ترمنځ یې پراخې
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 ۱۶انځــور :تاوتریخوالــی او پــه ننګرهــار کــې یــې د  ۲۰۱۴او  ۲۰۱۷کلونــو ترمنځ د
ســپین کاڼي پر اســتخراج او ســوداګریزو الرو اغېزې

ســرچینهALCIS :

شــډل بــازار له  ۱۹۹۰لســیزې تر وړانــدې وختونو پــورې د ناقانونه

کــړل څــو هــم د داعــش ډلې له وحشــتونو او هم پر اپیمو او نشــه

لــه دې کبلــه چــې د پاکســتان پولــې ته څېرمه او ډېــر نېږدې پروت

وګــورئ) .هغــه څه چې له دې وروســته پېښ شــول ســختې جګړې

غــوره او مناســب ځــای و .کــه څه هم په  ۱۹۹۰لســیزه کــې د طالبانو

داعــش او طالبانــو ترمنــځ ،بیــا امریکایي ځواکونــو په مالتړ د

تورخــم لویــې الرې تــه څېرمه غنــي خېلو ته ولېږدول شــو ،چې دا

د دغــو جګــړو لــه ډلــې د زیاترو مرکز یې شــډل بازار و ،او همدې

کــوي ،مګــر شــډل بازار بیــا هم پاکســتان هېواد ته د نشــه یي توکو

 ۲۰۱۷زیږدیــز کال د اپرېــل میاشــتې پرمهــال امریکایــي ځواکونو

عمــده مرکــز په توګه خپل مقام همداســې خوندي وســاته .د شــډل

لــه دې وروســته یــې بیا هم لــه افغان او امریکایــي ځواکونو ۱۲

نــوي حکومــت رامنــځ ته کېــدل او د ننګرهار په کــوزو برخو کې

واک ترالســه کــړي او پــه دې لړ کې د شــډل بازار هم په بشــپړه توګه

نشــه یــي توکــو تولید او ســوداګرۍ لپاره تر ټولــو لوی مرکز و.

دی ،نــو د اپیمــو او تریاکــو دواړو د ســوداګرۍ لپاره یــو تر ټولو
رژیــم پرمهــال د اپیمــو د ســوداګرۍ مرکــزي بازار د جالل اباد –
د نشــه یــي توکــو له ســوداګرۍ د طالبانــو ضمني مالتــړ په ګوته

د لېــږد تــر ټولــو اړینې ســوداګریزې الرې او د اپیمو د پرؤســس
بــازار اهمیــت د طالبانــو رژیم په ړنګېدو پســې زیات شــو .د

د نړیوالــو ځواکونــو حضــور له کبله نه شــول کــوالی څو په کوزو

یــي توکــو د بندیزونــو لګولــو لــه کبله کډې وکړي( .اوولســم انځور

وې ،چــې تــر  ۲۰۱۸زیږدیــز کال پورې یــې دوام درلود :لومړی د

افغــان ملــي امنیتــي ځواکونو او داعش ډلې ترمنځ ترســره شــوې.

بــازار تــه د  ۲کیلومتــرو پــه واټن کې د اســدخېلو په ســیمه کې د

د بمونــو مــور پــه ګډون پراخ شــمېر وســلې وازمویلې او وکارولې.
میاشــتې وخــت ونیــو څــو بالخــره د مهمندو درې پر پاتــې برخو هم

لــه ویجــاړ شــو .د ســپین غر لــه پورتنیــو لمنو د داعش ډلــې تصفیې

درو کــې خپلــو فعالیتونــو تــه ادامه ورکړي ،لــه دې امله د اچین

عملیاتــو اوســنیو هڅــو پــه لړ کې افغــان او امریکایــي ځواکونه په

زیږدیــز کلونــو پرمهــال د قانــون پلــې کېدو هڅو د هغــوی له ډلې په

کــړي او د ځایــي خلکو پــه بېرتــه راګرځېدا بانــدې محدودیتونه

او پــه ټــول ننګرهــار کــې د اپیمو پر کښــت او تولید د پرله پســې

تــرڅ کــې د خلکــو فعالیتونــو تــر څارنې او کنټــرول الندې ونیول

پــه څېــر لېــرې پرتو غرنیو ســیمو تــه وکوچېدل .د  ۲۰۰۴او ۲۰۱۰

یــاده ســیمه کــې د هروئینو د پرؤســس پر البراتوارونــو د بریدونو

ګــډه پــه دې توانېدلــي څو په ســیمه کــې خپل دایمي شــتون پیاوړی

دي .پــه دره کــې د افغــان او امریکایــي ځواکونو دایمــي حضور په

بندیزونــو پــه ترڅ کې وکوالی شــول له شــډل بازار څخه د نشــه یي

شــول ،حتــی د  ۲۰۱۸زیږدیــز کال تــر اوړي پورې د اپیمو پر کښــت

بیــا هــم د نشــه یــي توکو ســوداګري کوله او یاد بازار پاکســتان ته

ســپین کاڼــي دواړو پر ســوداګرۍ بندیزونــه ولګېدل.

توکــو ســوداګرۍ لمــن ورټوله کړي ،مګــر له کورونو څخــه خلکو

د نشــه یــي توکــو د لېــږد یوه اړیــن دهلیز په توګه پاتې شــو.

او تولیــد( یــوازې د چرســو په اســتثناء) او د نشــه یي توکو او

د اســامي دولــت ډلې(داعش) خراســان څانګــې دې وضعیت ته
د  ۲۰۱۵زیږدیــز کال پــه پســرلي کې په بشــپړه توګــه بدلون ورکړ.

پــه عبدالخېلــو کــې د یادې ډلــې له لوري د بازارونــو بندېدا په

تېــره بیــا د شــډل بــازار بندولو پــه پورته اچین کــې خلک دې ته اړ
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 ۱۷انځــور :د  ۲۰۱۵او  ۲۰۱۶زیږدیــز کلونــو پرمهــال ،چــې د داعــش ډلې د پیاوړتیــا کلونه دي،
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.ISKP = Islamic State Khorasan Province
ســرچینه.ALCIS :
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د نشــه یــي توکــو په تولید او ســوداګرۍ کې له دې اختالل ســره

بــازار هــم خپــل ځان عیــار کړ .د داعش ډلې له لوري په شــډل بازار

داســې ویــل کېدل ،چــې هغه تورونه یــې د خلکو له ذهن ویســتل

چــې د کارګــو پــه باټي ســیمه کې یــې د ځمکو لــه مالکانو د

کــې د نشــه یــي توکــو پر ســوداګرۍ د لومړنيو بندیزونو او ورپســې

 ۱۵،۰۰۰،۰۰۰پاکســتانۍ کلــدارو د غوښــتنو لــه کبله پرې و.

غځېدلــې لویــې الرې تــه څېرمــه مارکو او د شــینوارو کانال ســیمې

د  ۲میلیونــه امریکایــي ډالــرو په ارزښــت زېرمه شــوي توکي له

برخــو کــې د اپیمــو پروســس د  ۲۰۱۸زیږدیز کال پــه اوایلو کې د

تاوتریخوالــي اقدامــات تکرار شــول او پــه اچین کــې د عبدالخېل

درې انتقــال شــوی و .هغــه کســان چې د شــېرزادو او خوګیاڼو

المــل شــول او پــه یادو الریونونو هم بریدونه ترســره شــول .له

بیــا جګــړو ســوداګر دې ته اړ کــړل څو د جالل اباد او تورخــم ترمنځ
تــه وکوچیــږي؛ په داســې حال کې چې د شــېرزادو پــه پورتنیو

داعــش ډلــې له لــوري د بندیزونو لــه لګولو وړاندې لــه پیرخېلو
ولســوالیو پــه څېــر د ننګرهار له ســویلي ولســوالیو د نشــه یي

توکــو د ســوداګرۍ او لېږدولــو کاروبــار کوي په بشــپړه توګه له

شــډل بــازار مــخ واړوه .دې کار د دوی د لېږد رالېږد لګښــت لوړ

او ګټــه یــې راکمه کــړه .ســوداګرو او قاچاقچیانــو د تاوتریخوالي
لــه ګواښــونو او د عوایــدو له الســه ورکولو یا هــم د ژوندانه له
ګواښــونو ســره د مــخ کېــدو له کبله غــوره وګڼله څو د شــاتنیو

ســرکونو له الرې شــمال ته ســفر وکړي او د دښــتې له الرې مارکو
ته ځان ورســوي ،د دې پرځای چې د ســویل له الرې د ســفر په لړ
کــې د حکومتــي ځواکونــو او داعــش ترمنځ د جګــړې په لومړۍ

کرښــه کــې ګــواښ پرځان ومنــي او د غرونو له الرې پاکســتان ته
توکــي ولېږدوي.

ورپســې بــل برید د ســوداګرو پــر زېرمه تون و ،چې پــه ترڅ کې یې
منځــه الړل ،دغــه راز د بــال پاچا لــه لوري په پرله پســې توګه د

پــه کورنــۍ بانــدې هم بریدونه وشــول .چې په ډاکا کــې د الریونونو
محلــي پولیســو ســره د بــال له تــړاو او د امریــکا متحده ایاالتو د

مالتــړ لــه تورونو ســره ســره نوموړی او کورنۍ یې ډېر ژر وروســته
لــه دغــو بریدونــو د حکومت له لوري ونیول شــول44.

د پارلمــان غــړی او قومي مشــر ښــاغلی فریــدون مهمند هــم د خپلو
ګټــو خونــدي کولــو په موخه پــه تاوتریخوالي کــې په الس لرلو

تــورن دی .دا چــې له پاکســتان ســره د پولې پر ســر ناندریو لــه کبله

هــم خلــک پــه تنګ راغلي دي ،داســې ویل کېــږي ،چې فریدون

د دولــت پــه مالتړ ملېشــاوو څخه چې مشــري یــې نوموړي کوله

دغــه راز لــه پاکســتاني طالبانــو تحریک ســره له اړیکــو په ګټې
اخېســتنې د لعــل پورې او ګوشــتې په ولســوالیو کــې ناامني

زیاتــه کــړه څــو پــه خپله ســیمه کې د الجــوردو ،نفرایټټو او طالء

لــه یــوې ســیمې یا ســوداګریزې الرې بلې ته د تولید او ســوداګرۍ

خــال خــال کانونو بانــدې خېټه واچوي .دا ادعــاء کېږي ،چې

موخــه د تاوتریخوالــي نهادینــه کولــو بېلګــو ته پــه ننګرهار کې

ویجاړیــږي او فریــدون مومنــد او مالتــړي یې د مرکــزي حکومت

کــې زیاتــره تاوتریخوالــی په اوســمهال کــې او د طالبانو رژیم له

پــرې بحــث وشــي د تاوتریخــي کچــې یا هم پــه زور تهدید ،زیاتره د

د بدلــون دغــه راز لــه دوی څخه د عوایدو ترالســه کولو په

د اوســېدونکو له لوري ډېره کمه اشــاره شــوې ده .په دې برخه

د ناامنــۍ پــه تــرڅ کــې یاد کانونــه د دې پرځای چې وده وکړي

الســوهنه محــدودوالی شــي .څرنګه چې پــه راتلونکــې برخه کې به

ړنګېــدو راوروســته رامنځ ته شــوی دی .داســې ډول یــوه بېلګه د

دولــت او نادولتــي لوبغــاړو لــه لــوري د تطبیقــي تنظیمي رژیم په

کېدلــه څــو په ګوروکو کې له ســوداګرو څخه باج واخېســتل شــو،

کوالی شي.

ســیمه ییــز کار پرمهــال ترســره شــوه او په لومړیــو کې د دې هڅه

مګــر ډېــره ژر پــه تاوتریخوالــي بدلــه او د  ۲۰۱۸زیږدیز کال د

توګــه کارول شــوي ،چــې په ترڅ کــې یې خپل بــاج او ګټې خوندي

ســپټمبر پــه  ۱۱پــه ډاکــه کې د  ۶۸کســانو د وژنې المل شــوه 43 .په

ګوروکــو کــې ښــاغلي عبدالخېــل په دغــه برید کې د افغانســتان

محلــي پولیســو قومانــدان بــال پاچا پــه الس لرلو تورن کړ او
43

https://www.bbc.co.uk/news/world- .2018 September 12 ,”BBC, “Afghanistan Attack: Nangarhar Suicide Blast Toll Soars
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5 .5.تنظیموونکي رژیمونه
د تولیــد ،ســوداګرۍ او پولــو دواړو غاړو ته لېــږد رالېږد اړوند

ننګرهــار پــه والیــت کې د ســوداګرۍ پر بڼو د پــام وړ اغېزې لرلي

قواعــد هغــه الرې چــارې منــځ ته راوړي د کومو په تــرڅ کې چې ګڼ

دي .پــه دې برخــه کــې د کانتیرونــو لــه تخلیــې نیولې تر دې چې

دهلیزونــو پــر لــور د توکو لېږد تشــویقوي او الرښــوونه ورته کوي.

شــي ،د پاکســتان او افغانســتان ترمنــځ د ټرانزېټي ســوداګرۍ له

څــو د مالیاتــو او تســهیالتي فیســونو پــه ګډون بېــا بېل تادیات

جوازونــو ټولــې برخــې رســمي قوانین په ځــان کې رانغاړي او

شــمېر دولتــي او نادولتــي لوبغــاړي دوړاه د ځانګړو ســوداګریزو

قواعــد او مقــررات پــردې ســربېره ،دا فرصت هــم رامنځ ته کوي،

پــه کــوم ټنــاژ باروړونکــي موټر له کومو ســرکونو ګټه اخېســتی

مخــې کــوم توکي لېږدول کېدای شــي دغــه راز د کانونــو کمپنیو

پــر توکــو وضع شــي .دغــه راز د واکمنو کســانو او د هغوی د مالتړ

اړونــد ادارې یــې د پلــې کېدو مســوولیت پرغــاړه لري ،چې په

ځینــو ســوداګریزو الرو کــې تنظیمــي قواعد رســمي بڼه لري او د

او دغــه راز یــې د هــرې ډلــې او فعال ګټې هــم ځانګړې کړي دي.

لپــاره د عوایــدو ترالســه کولــو فرصتونه هم رامنــځ ته کوي .په

دولــت لــه لــوري پلې کېږي ،په داســې حال کــې چې بل پلو پــه ځینو

نــورو الرو کــې دا بیــا ځایي خلــک ،خصوصي مالکان او وســله

ننګرهــار کــې یــې د ترســره کېدونکــو فعالیتونو بڼــه بدله کړې ده

پــه دې اړه ډېــره ښــکاره بېلګــه د طالبانــو رژیم له ړنګېدو وروســته

پــه تورخــم بنــدر کې د کرښــې دواړو غاړو ته د ســوداګرۍ حجم دی.

والــې ډلــې دي ،چــې په یاده برخــه کې خپل قواعــد پلې کوي.

پــه زیاتــرو حاالتــو کې دولــت د دغو نورو ډلو له لــوري د ځانګړو

پــه دغــه بنــدر کې د ســوداګرۍ حجم په اوج کې هره ورځ شــاوخوا
 ۸۰۰کانتیرونــه اوړېــدل او را اوړېــدل .په تورخم او ســراچه

قوانینــو پلــې کــول ،دغــه راز د قانونــي او ناقانونه توکــو په قاچاق

بندرونــو کــې پــر ځمکنیــو زېربنــاوو پانګونه ،چې پــه  ۴.۱برخه کې

بــاب مصلحــت پــه پــام کې نیســي .دا مصلحت د هغــه څه په ډاګه

راز د پولــې دواړو غــاړو تــه د توکو لېږد مستندســازۍ پروســې

کــې د الس لرلــو تورونــه او له هغــوی څخه د باج اخېســتلو په

پــرې بحــث شــوی دی ،د نویــو قوانینو او ګمرکــي عوارضو دغه

کوونکــی دی ،چــې هوالنډ ( 45)۲۰۱۴یــې د انعطاف یــا مصلحت

لپــاره د یــوې اغېزناکــې ادارې له لوري یې مالتړ شــوی دی .د

کــې د د ناقانونــه اقتصــاد توزیعــي اړخونــه په ضمنــي توګه په

د هغــو خلکــو لپــاره غــوره ټاکنه ده ،چې غواړي پــه عمده توګه

پــه نــوم یــادوي ،چې پــه ترڅ کې یې دولت پــه خپلو داخلي ســیمو

تورخــم لویــه الره چې مناســب ســرکونه او غــوره تنظیمي رژیم لري

رســمیت پېژنــي او هغــه ګواښــونه پــه پام کې نیســي چې اجباري

پاکســتان تــه یا له پاکســتان څخــه توکي راوارد کړي.

کــړي ،چــې پــه پایله کې یې دولــت نه غواړي څــو قوانین په یادو

پــه دې توګــه د دغــو رســمي سیســتمونو لپاره پــه هماغه اندازه دا

اقدامــات یــې کوالی شــي دغو ســیمو او په خپلــه دولت ته پام

ســیمو کــې لــه خپــل اجرائیه ځواک په ګټــې اخېســتنې پلې کړي.

لپــاره تنظیموونکــي رژیمونه ارزښــت لري .دغه نارســمي

لــه دې کبلــه ادعــاء کېدالی شــي ،چې دا د ټولو اړخونــو په ګټه

رژیمونــه د شــته رســمي قوانینــو ترڅنګ شــتون لري ،چې د رســمي

ده ،څــو هــر اړخ تــر یوې اندازې ګټې تــرې په الس راوړي .نو په

دې دلیــل د قواعــدو هغــه پلــي چې د بــاج ګیریــو مخنیوی کوي یا

هــم د توکــو د لېــږد مخه نیســي د دولــت یا هم نادولتــي لوبغاړو

بېرتــه پاکســتان تــه پــه حیواناتــو قاچاق کېږي .هغــه عواید چې

داســې هڅــې پــه توګه وکتل شــي چــې د قانوني یــا ناقانونه توکو

رســمي قواعــد او مقــررت په قوانینو کې تســجیل شــوي او د

دولتــي ادارو لــه لــوري پلې کېــږي ،چې په خپــل تاریخ کې یې د
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ســوداګري یــوه ښــکاره بېلګــه ده .دا واقعیت چې د افغانســتان او
پورتــه کېــږي او لــه ننګونو ســره ســره ،بیا هم په غرونــو کې توکي

توګــه کتــل کېــږي ،چــې لنډمهالــه بڼه لري او د ګټــو پر وېش یې

ســوداګري پــه دایمي توګــه بنده کړي.

قواعــدو لــه پلــې کېــدو ګټه پورته کــوي .په دې برخه کــې ټرانزېټي

پاکســتان ترمنــځ پــر توکــو د مالیاتــو په برخــه کې لــه توپیرونو ګټه

لــه لــوري ،زیاتــره په ځایــي کچه ورته د یوې داســې هڅې په

خبــرې اتــرې یــا مذاکرات کېدالی شــي ،پرتــه له دې چې د یوې

فزیکــي زېربنــاوې اړینــې دي ،لکــه څه ډول چې د نــورو لوبغاړو

لــه دې ســوداګرۍ ترالســه کېــږي ،د دې واقعیت لــه کبله دي ،چې

افغانســتان د خپلــو اړتیــاوو پــه پرتلــې زیات توکي راواردوي او
بېرتــه پاکســتان تــه د هغــوی لــه قاچــاق د مخنیوي پــه برخه کې هم
کمــې هڅې ترســره کېږي.

http://cpd. .2014 October 2 ,”Alisha Holland, “Forbearance: Theory and Measurement in the Study of Enforcement Politics
pdf.10.02.14_Holland_BerkeleyCP/10/2014/berkeley.edu/wp-content/uploads
پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون

46

د ټرانزېټــي ســوداګرۍ پــر نارســمي ماهیت ســربېره بیــا هم پر یادو

کلــه چــې توکــي تېــرا ســیمې ته د ننــه کېږي ،بیا بــل نظارتي رژیم

الرو پــه تــرڅ کې پــردوی لګښــتونه او قواعد دواړه وضع او

لــري .دا مســوولیت د ســولې کمېټــې پرغاړه دی ،چــې د افریدیو

توکــو داســې تنظیموونکــی رژیــم حاکم دی ،چې د ســوداګریزو

د دوی د چــارو د سنبالښــت مســوولیت تــر پېښــور پورې پرغاړه

پلــې کــوي .د گوروکــو پــه پرتلې پــه بل هېڅ ځای کې دا نارســمي

قبیلــې لــه لــوري په  ۲۰۱۵زیږدیــز کال کې د پاکســتاني پوځ له

ســرخېلو قبیلــې لپــاره ،چــې پر یــاده ســیمه حاکمیت او واک لري،

رامنــځ تــه شــوې ده .یــاده کمېټه دا اندازه ټاکــي ،چې هره ورځ په

ســوداګري دومــره زیاتــه نــه ده ،چېرته چې یــاد قواعد د علي
هــم دنــدې رامنــځ ته کړي او هــم عواید ترې په الس راوړي.

دا کار لــه څــو الرو ترســره کوي :لومړی ،حتی کــه چېرې له ګوروکو

د ډېــرو موټــرو د تېرېــدو امکان هم وي ،باید ټــول موټر په ګوروکو

لــوري د تېــري پــه وړاندې د ځواب او حســاب تصفیــې په موخه

یــاده ســیمه کــې تر څومره شــمېر پورې موټر ډکېدالی شــي او پر

هــر یــو موټــر یــې خپل فیس وضــع کوي .د حیواناتــو پلې تګ الره

چــې د پولــو لــه دواړو غاړو تېرېــږي او په تېره کــې د توکو خالي
کــول او پــه ګدامونــو کې ځــای پرځال کول دغه راز پېښــور ته د

کــې خالــي شــي او تر څه څوبي پورې د تګ اجــازه نه لري( ۱۸انځور

لېــږد پــه موخــه پــه موټرو کې د دغــو توکو بارول ټول د پاکســتان

واکمنــه ده – پاکســتان تــه د عبــور یوې اړینې نقطې په توګه ارزښــت

پولــه څارنــه کــوي ،او دغــه عمل پــه خپل ذات کــې د مصلحت هغه

یــاده قبیلــه کوالی شــي پر هر موټر اســانچاری فیس وضع کړي او

نشــه یــي توکــو په وړاندې په پام کې نیســي.

دوکانونــه لري او د ســوداګرو ،کارګــرو او موټروانانو لپاره کاري

د څارنــې د منځپانګــې لــه کبلــه ده ،چــې په اوس وخت کــې ناقانونه

څــه څوبــي پــورې د تګ اجازه موټرو ته ورکــړي او ورهاخوا بیا د

والــی لــري ،چــې د څېړنــې په دې لومړي پړاو کې څېړل شــوي دي.

وګــورئ) .دا قاعــده ګوروکو تــه ،چېرته چې د علي ســرخېل قبیله

وربښــي .پــه ګوروکــو کې د موټرو پــر خالي کولو د ټینــګار له کبله
د ســوداګرۍ مرکــز د تحــرک هڅه وکړي ،چــې له  ۴۰تتر  ۵۰پورې
فرصتونــه رامنــځ تــه کــوي .دا د علي ســرخېل قبیلې واک ته څو د

ملغــوري قبیلــه پر ســیمه واکمني لري.

د تنظیمــي رژیــم دویــم اړخ چې د علي ســرخېلو لــه لوري پلې

کېــږي ،د توکــو د لېــږد لــه څرنګوالي ســره تړاو لــري .کله چې یو

ځــل توکــي پــه ګوروکــو کې ګدامونو ته خالي شــي ،بیا د ساســوبي

هغــو درېیــو نظامــي قرارګاوو تــه څېرمه ترســره کېږي ،چې پر

انــدازه پــه ډاګــه کوي ،چــې د پولې دواړو غاړو ته یــې دولتونه د

نشــه یــي توکــي لــه هغو نورو توکو ســره پــه ګڼ شــمېر برخو کې ورته
کــه څــه هــم د نړیوالــو قوانینــو له مخــې د ناقانونه نشــه یي توکو

تولیــد او قاچــاق منــع دی ،مګــر افغان دولت تــل دا ثابته کړې،

چــې یــا د نشــه یــي توکو پر کښــت ،تولید او پرؤســس د بندیزونو

لګولــو اراده نــه لــري یــا دا چې پاتې راغلی دی .د ظاهرشــاه

واکمنــۍ پرمهــال او حتــی د کمونېســتي رژیــم تر دورې پورې

پــر لــور د لېږدولــو لپــاره چمتو کېږي .پــر موټرو د لېږدولــو په برخه

اپیــم د ســپین غــر لمنــو پــه پورتنیــو برخو کې پــه دې اندازه نه کرل

اوښــانو) باریــږي څــو د غرونو له الرې تېرې ته ولېږدول شــي.

طالبانــو د واکمنــۍ پرمهــال د اپیمــو کښــت کــوزو درو ته هم خور

کــې د خنډونــو لــه کبلــه یاد توکــي پر حیواناتــو ( خرو ،کاچرو او

کېــدل ،لکــه نــن ورځ چې کــرل کېږي .خو یــوازې د مجاهدینو او

هغــه انــدازه توکــي ،چې هــر باروړونکی حیوان یې لېږدولی شــي

شــو او حتــی ورپســې دولتونه پــه دې کې پاتې راغلل څو د نشــه

نېــږدې  ۲۱منــه ( د  ۱۴۷کیلوګرامــو) معــادل بار دی .پردې ســربېره

د هــر ځــل بــار او هــرې ورځې په ترڅ کــې د باروړلو شــمېر هم د هغه
تنظیمــي رژیــم لــه مخې ســنبالیږي ،چــې د علي ســرخېلو له لوري

یــي توکــو په وړاندې د مبــارزې هغه نړیــوال کنوانســیون تطبیق

کړي ،چې افغان دولت ورســره الحاق شــوی دی.

پــرې هوکــړه شــوې ده .یــوه کمه انــدازه فیس د یــادې قبیلې له لوري
پــر هــر بار وضع شــوی دی .لــه دغو حیواناتــو ګټې اخېســتنې په

یــاده ســیمه کــې ګــڼ شــمېر کاري فرصتونــه رامنځ ته کړي دي او د

اټــکل لــه مخې شــاوخوا  ۱۰،۰۰۰باروړونکــي حیوانات او ۵،۰۰۰

د کاچــرو مالــکان او مــزدوران په یاده ســیمه کې شــته ،چې په

ګوروکــو کــې دغه کاروبار ترســره کوي یــا هم له ساســوبي تر تېره
پــورې پــه زمګوره کې لــه افغان پولې اوړي.
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د  ۱۹۸۰او  ۱۹۹۰لســیزو پــه تېــره بیــا د طالبانــو رژیــم پرمهال اپیم

پــردې ســربېره ،دا هــم اړینه ده څــو د قانون پلې کولــو هڅو پر

پوښــښ النــدې راغلــي دي ،کله چې هم ځــواب ورکوونکو په دې

هڅــې چــې د ناقانونه نشــه یــي توکو پر تولید او ســوداګرۍ د

د ټولــو هغــو پولــو لــه الرې قاچــاق کېدل ،چې پــه دې څېړنه کې تر

برخــه کــې وضاحــت ورکــړی دی ،د دوی لېږد یې قانونــي ګڼلی

او ویلــي دي ،چــې د صادراتــو پرمهــال خپــل مالیات ددولت ته

دوه ګونــي چلنــد بانــدې رڼا واچول شــي .له دې ډلــې ځینې هغه

محدودیت لپاره ترســره شــوې ښــایي چې بې ســاري وي ،مګر بل
پلــو نــورو هڅــو تــه بیا د نظارتي رژیــم د یوې برخې پــه توګه کتل

ورکــوي ،پــه داســې حال کې چې په ورتــه مهال کې یې د خشخاشــو

کېــدای شــي ،چــې موخه یې یادې ســوداګرۍ ته پــه یو نا یو ډول

اقداماتــو پــه وړانــدې مقاومت شــوی ،چې په دې برخه کې ترســره

بــاج اخېســتنې پــه برخــه کې خبــرو اترو ته زمینه مســاعدوي .دا

لــه بندیزونــو یادونــه کړې ده .پــه یاد مهال کــې د هغو هڅو او

کېــدل .د بېلګــې پــه توګه داســې ویــل کېږي ،چې هغــه مهال چې په

اجــازه ورکــول او د خصوصــي لوبغاړو لپــاره د زیاتې اندازې

ســتونزمنه ده ،څــو په ډاګه شــي چــې د قانون پلــې کېدو کومې

 ۱۹۸۹زیږدیــز کلونــو کــې مجاهدینــو وغوښــتل څو د جالل اباد او

هڅــې د کومــې موخــې لپــاره دي .د بېلګې پــه توګه پــه ننګرهار کې

ســوداګرو او ځایــي خلکــو له غبرګون او الریون ســره مخ شــول46.

چــې د ولســوالۍ د ولســوال دغــه راز موظف ټیم او ځایــي خلکو

پــه جــوالی میاشــت کــې د اپیمو پر کښــت او قاچاق مطلــق بندیز

وروســته دوی د کوکنــارو د کرونــدو لــه اړولو مخ واړوي .ال تر

خېبــر ترمنــځ د پولــو دواړو غاړو تــه پر قاچــاق بندیز ولګوي ،د
پــه داســې حــال کې چــې د طالبانو له لــوري د  ۲۰۰۰زیږدیز کال

ولګېــده ،ځکــه د رژیــم پرلــه پســې هڅې وې چې پر کرنــه او تولید

یــې بندیــز وضــع کړ 47،او پــه ننګرهار کې د طالــب قوماندانو او

قبیلــوي مشــرانو ترمنــځ پرې ډېرې خبرې اترې ترســره شــوې48.

د اپیمــو کرونــدو د اړولــو هڅو ته تل په دې ســترګه کتل شــوي،

ترمنــځ د بــاج اخېســتلو لپــاره ترســره کېږي ،څو د بــاج وضع کولو

اوســه هم داســې بېلګې شــته د کرونــدو اړولو هڅې پــه ننګرهار
کــې د یــو سیســتماتیک او پــراخ چلنــد له مخې ترســره کېږي،

چېرتــه چــې یــو کم شــمېر یې بــډو اخېســتلو ته غاړه نه ږدي او

کوکنــار پــه تــر ټولــو مګر زیاتو لېرې پرتو ســیمو کې اړول شــوي

د ولسمشــر کــرزي د حکومــت پرمهــال پــه ننګرهار کــې د ناقانونه

دي .د  ۲۰۰۰او  ۲۰۰۱زیږدیــز کلونــو ترمنــځ د طالبانــو لــه لوري

او مقرراتــو تــه پــام وشــو .څرنګه چــې په تېرو برخــو کې مو پرې

لــه لــوري بندیزونــه یې یوازې یو څــو بېلګې دي.

نشــه یــي توکــو تولید او ســوداګرۍ اړوند یو شــمېر قواعدو

خبــرې وکــړې ،ننګرهــار د تاریــخ په اوږدو کــې پر اپیمو یو شــمېر

بندیزونــه تجربــه کــړي دي ،کــه څه هــم چــې لنډمهاله و ،مګر د

کوکنــارو کښــت یې د ســپین غــر په پورتنیــو لمنو کې لــه منځه

وړی یــا دا چــې محــدود کــړی دی .د قانون پلې کولــو هڅو هم د

بندیزونــه او د  ۲۰۰۷او  ۲۰۰۸کلونــو پــه تــرڅ کې د ګل اغا شــېرزوی

د دولــت لــه لــوري د داســې ډول بندیزونو نه ســاتل کېدو یو المل
دا دی ،چــې د تکیــې وړ بدیلونــو پــه نه شــتون کې د ســیمو خلک

د خپــل ژوندانــه د اړتیــاوو پوره کولــو لپاره بله الر نــه لري ،لکه

اپیمــو او خشخاشــو تولیــد او ســوداګري د ننګرهــار پــه لېرې پرتو

څــه ډول چــې شــواهدو ثابتــه کړې ده 49 .لــه دې کبله دا موضوع

داوودخــان د واکمنیــو پــه پرتلې اوســمهال د کوکنارو د کښــت او

کــړی څــو د پولــو دواړو غاړو تــه د قاچاق په وړانــدې مصلحت په

غرنیــو ســیمو کــې محــدوده کړې ده ،که څه هم چې د ظاهرشــاه او

تولیــد اندازه زیاته ده.

یــو د هغــو شــرایطو او حاالتــو له ډلې ده ،چــې دولت یې دې ته اړ
پــام کــې ونیســي :کــه چېرې یــوه پرېکنده ســتراتیژي پلې کړي ،د

مقاومــت او حتــی د تاوتریخوالــي احتمال شــته دی.
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دا خبــره پــه  ۲۰۱۰زیږدیــز کال کــې پــه ننګرهار کې د نشــه یي توکو

بالخــره ،هغــه څه چې د ساســوبي له دې وروســتۍ پېښــې په ډاګه

کمــې انــدازې نشــه یي توکو کروندو وروســته ،چــې حتی د اړولو

د عامــه افــکارو د فشــار له کبله دریځ نیســي ،خــو د قانوني

کــې د  ۲۰۱۲زیږدیــز کال پرمهــال د کرونــدو اړولــو کمپاین له

پامــه یــې غورځولــې ده .پــه ځایي کچه بــاور دا دی ،چې د پولې

کرونــد اړولــو پرمهــال جوته شــوه .د څلورو کلونــو په ترڅ کې د

هڅــې یې هم کمې ترســره شــوي وې ،د ســپین غر پــه کوزو برخو

کېــږي ،دا دي چــې حکومــت د ناقانونه نشــه یــي توکو په وړاندې
توکــو د ناقانونــه ســوداګرۍ پــه وړاندې غږ نــه پورته کوي او له

غبرګــون او تاوتریخوالــي ســره مــخ شــو ،چې پــه پایله کې یې د ۱۰

بنــدول د هغــو اقداماتــو لــړۍ وه ،چې چارواکو غوښــتل څو له

وګــورئ) .د ژوندانــه دغــه راز د حکومت له لوري پــر افراطیت

یــوازې یــوه بهانــه وه .په دې اړه هم ډېر زیات شــکونه شــته دي،

افغــان ملــي پولیســو په ګډون  ۴۵کســان ووژل شــول ۱۹( .انځور

دې الرې خپــل بــاج زیــات کړي او د ناقانونه نشــه یــي توکو قاچاق

د ال زیاتــو تېلــو شــیندلو لــه وېــرې او د ولسمشــریزو ټاکنو لپاره

چــې چارواکــي تــر کوم مهال پورې کوالی شــي د پولــې بندېدو په

یــوه پروســه پــه  ۲۰۱۳زیږدیز کال کــې پیل کړه ،چې غوښــتل یې د

مختلفــو ډلــو لــه لوري چــې د قاچاق له الرې عواید ترالســه کوي،

پــه خوښــه واړوي .د افغــان ملــي اردو د یو جنرال تر مشــرۍ الندې

ممنوعیتونــو وضــع کــول دا پوتانشــیل لــه ځان ســره لري څو په

کمــرو مخــې تــه د کوکنــارو کروندې اړوي ،څو پــه راتلونکې کې

کابــل کــې د مرکــزي حکومــت دواړو لپاره ډېره اړینــه ده ،مخالفې

راوټوکېــږي ۲۰(.انځور وګورئ)

پــه ټولــه کــې یې د جــال اباد لپاره پــه پراخه کچــه د خلکو لپاره

د چاپېریــال چمتوکولــو پــه موخــه ،مرکــزي او والیتي چارواکو

کوکنــارو کرونــدې لــه خلکــو ســره د مذاکراتو له الرې او د دوی
پــه دې هوکــړه شــوې وه ،چــې د کلي خلک بــه تر یوې اندازې د

د ټاکنــو پرمهــال د ال زیــات تاوتریخوالــي څخــه د مخنیــوي هیلې

برخــه کــې خپــل دریځ همداســې پرځای وســاتي ،پرته له دې چې د

له مقاومت ســره مخ شــي .د وخت په تېرېدو ســره د داســې ډول

دوربابــا کــې قبیلــوي مشــري کمزورې کړي ،چــې د ننګرهار او په

وســله والې ډلې له ګواښ ســره مخ کړي او په ســیمه دغه راز
ترالســه کېدونکــي عوایــد له ګواښ ســره مخ کړي.

تــر ټولــو وروســتۍ بېلګــه یې د بندیزونــو په برخه کــې ننګونې

دي او دا چــې څنګــه پــه پراخه کچه له نشــه یي توکو ســره د

مبــارزې اقداماتــو بېلګــه یې کرښــې تــه څېرمه په ساســوبي کې په

وروســتۍ پېښــه کې تر ســترګو کېدای شــي .د  ۲۰۱۸زیږدیز کال د
جــوالی لــه  ۲۵د اګســت تر  ۱۷نېټې پــورې یاد بندر د افغانســتان

ســرحدي پولیســو له لوري وتړل شــو ،ځکه داســې ویل کېدل چې

حکومــت د دغــه ســویلي بنــدر له الرې پاکســتان ته د نشــه یي توکو

د قاچــاق پــه برخــه کې اندېښــنې لري .په یاده ســیمه کــې په قاچاق

او ســوداګرۍ کــې د ګــڼ شــمېر خلکــو ښــکېلتیا ته پــه کتو د پولې

بندېــدو اقتصــادي اغېــزې هم ډېــرې ژورې وې .له یو لړ اوږدو

مذاکراتــو او د علــي ســرخېلو او شــېخان لــه لــوري د دې تضمین په

ورکــړې ســره ،چــې لــه یادې پولې به د نشــه یي توکــو د قاچاق لپاره
ګټــه نــه اخېســتل کېږي ،که چېرې واخېســتل شــي نو ۱،۰۰۰،۰۰۰

کلــدارې جریمــه بــه ورکوي ،پولــه بېرته د افغان پولیســو له

لــوري پرانېســتل شــوه .له پولې پرانېســتې څخــه په دویمه ورځ

راپورونــه ورکړل شــول ،چې شــاوخوا  ۶،۵۰۰پــه مالونو او توکو
بــار حیوانــات له ساســوبي څخه تېر شــول ،چې دا شــمېره د
ســپوږمکۍ انځورونــو هــم تایید کړې ده.
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د ننګرهــار پــه نــورو برخو کــې بیا د طالبانــو او حکومت دواړو

څارنیــز رژیمونــه او قواعد شــته دي ،چې له شــته ســوداګرۍ او

راکــړل شــي ،ځکــه موږ (طالبان) هــم جال حکومت یو .د ســپین
غــر پــه لمنــو کې پر ســپین کاڼــي د طالبانــو مالیات هم د دولت

د توکــو لــه لېــږد مالتــړ کوي او په ترڅ کــې یې دواړه خواوې ترې

لــه لــوري وضــع شــویو مالیاتو تــه په پام وضع کېــږي او کله چې

کــوي .د بېــا بېلــو کچــو مقرراتــو دا تداخل د ننګرهار د ســویلي

متناســبه اندازه ورســره لوړوي.

عوایــد هم ترالســه کوي او د اشــخاصو له الســوهنې هــم مخنیوی
ولســوالیو پــه پورتنیــو برخو کــې د اپیمو او خشخاشــو په

ســوداګرۍ کــې تر ســترګو کېدای شــي ،چېرته چې طالبــان واکمني

لــري ،خــو محصــول یې په شــینوارو کې د مارکــو او د دوربابا په
ولســوالۍ کــې د تابــي غرونو لــه الرې لېږدول کېــږي ،چېرته چې

لــه دولــت ســره تړلي ډلــې حاکمیت لري .له دولت ســره تړلې ډلې

او طالبــان دواړه د الرې پــه اوږدو کــې پــه ځانګــړو نقاطو کې ترې
خپــل بــاج اخلــي ،او دا چې د دواړو لــورو له خوا پلــې کېدونکي
قواعد او وضع شــوي لګښــتونه شــخصي ســوداګرو ته د الرې

پــه اوږدو کــې معلــوم دي ،نو هر کلــه د مذاکراتو لپــاره زمینه
مساعده ده.

پــه زیاتــرو حاالتــو کــې د طالبانــو نظارتي سیســتم د افغان دولت

دولــت د مالیاتــو پــه برخــه کې خپــل نرخ لوړوي ،طالبــان یې هم په

هغــوی چــې لــه دغو الرو ،چــې د ځایي ټولنــو ،افغان دولت او له

افغــان دولــت ســره تړلو ډلو دغــه راز طالبانو تــر واکمنۍ الندې

دي  ،تېر شــوي وي ،په دغو الرو کې د ســوداګرۍ ترســره کولو
بېــا بېلــو لګښــتونه پــه اړه ډېر ښــه معلومــات لري .دوی په یو

داســې چاپېریــال کــې د پام وړ ســوداګریز ثبــات رامنځ ته کوي،
چېرتــه چــې ګــواښ زیــات او د نه اټکل وړ دی .مګــر بل خوا په

دې برخــه کــې د قواعــدو پلې کول ،چــې څه ډول توکي بایــد تولید

شــي ،د چا له لوري یې ســوداګري وشــي او څه ډول ولېږدول

شــي ،وضــع کېدونکــي لګښــتونه او په فردي او ډلــه ییزه توګو

د مذاکراتــو لپــاره د زمینــې شــتون دا فرصت رامنــځ ته کوي ،څو
هغــه مهــال ســوداګر نورو ســوداګریزو الرو ته مخــه کړي ،کله

قواعــدو تــه انعــکاس ورکــوي او دا کار په ګوته کوي ،چــې طالبان

چــې د یــوې الرې لګښــتونه زیاتوالــی مومي .بالخــره د تولید او

د بېلګــې پــه توګــه هغــه الرې چې له تورخم تــر جالل اباد پورې

دي ،ځکــه هــرې ډلــې تــه خپلې اقتصــادي ګټې لري .لــه دې کبله په

غــواړي خپــل ځــان خلکو ته د ســیوري دولت په توګــه ورپېژني.

ســوداګرۍ جریــان متحــرک او فعال ســاتل د ټولو خــواوو په ګټه

توکــي لېــږدوي پــه باټــي کوټ کې درول کېــږي .باټي کوټ د جالل

ټولــو هغــو ســیمو کــې د توکو پــر تولید او حرکــت د محدودیتونو

طالبانــو د پــام وړ مالتــړ او نفوذ ترالســه کــړی دی او له ډریوارانو

ســوداګرو ،موټروانانــو او ټولنــو لــه لوري له مقاومت ســره مخ

ابــاد – تورخــم لویې الرې ســویل تــه څېرمه پرته ولســوالۍ ده او

خپــل مالیــات هــم ټولــوي .د دغه غوښــتنې د توجیې لپاره اســتدالل

دا کېــږي ،چــې کابــل حکومت ته د ســوداګرو له لــوري په تورخم

دروازه کــې خپــل حــق ورکــول کېږي او موږ ته هم ورتــه حق باید

وضــع کــول ډېــر کم مــروج دي او که چېرې وضع هم شــي د هغو

کېــږي ،چــې د ژوندانــه اړتیاوې له همــدې الرې پوره کوي او بل
هېــڅ بدیل نه لري.

5 .6.شبکې او مالتړ:
قانــون لــه کارکوونکــو څخه د اصولــو پلي کول غواړي .د

کارکوونکــو د ټاکلــو صالحیــت ،پــه ځانګړی توګــه د ګمرکاتو

کمیســار پــه تورخــم کې د دندې د ترالســه کولو او ســاتلو لپاره

هــر کال پــه لــوړ مقدار پېســې ورکړي دي او ډیــر اړین چارواکي

برخــه کــې؛ د عوایــدو او ګټو د الســته راوړلو فرصتونــه را منځ ته

لکــه پــه ولســي جرګه کــې د ننګرهار د خلکو اســتازي حضرت

او ځواکمنــو خلکــو تــه دا اجــازه ورکړې چــې د ګمرکاتو په ادارې،

عبــدااهلل یــې مالتــړي دي؛ نو ځکــه خو وایې چــې ˮهیڅوک ما له

کــوي .پــه ننګرهــار والیت کې شــبکو او مالتړ لــوړ پوړو چارواکو
د افغان ســرحدي پولیســو ،د افغانســتان ملي پولیســواو د

ســوداګرۍ پــه هغو ســترو برخو کې چــې مقررات پرې وضع

کېــږي ،د کارکوونکــو پــر ګمارنــه باندې اغیزه ولــري .ډېر کله

دغــه پوســتونه/دندې پــه ډېره لــوړه بیه الس ته راځــي؛ د بېلګې
پــه توګــه ،ویــل کېږي چې د افغان ســرحدي پولیســو پخوانی
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علــي ،پشــه یــي قومنــدان او د ملــي یووالي حکومــت اجرایه رئیس

دندې نشــي لرې کوالی“.

پــه نــورو ادارو کې هغــه کارکوونکي چې پــه کلیدي پوســټونو کار
کــوي ،تــرې غوښــتل کېــږي چې له هغــو تولید شــویو توکو چې

پــر ځانګــړو الرو تېرېــږي ،ګمرک/کرایــه تر الســه کړي او د هغو

توکــو پــه اړه معلومــات ورکړي چې د ســوداګرۍ جواز یې تر الســه

پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون

کــړی دی .هغــه کســان چــې د تالک ډبرو پر ســوداګرۍ بوخت دي،

علــي شــېر خېــل پــه دې مالمتیــږي چې دوی د ظاهرشــاه په پوځ کې

ســتونزو او ګواښــونو ســره مــخ دي؛ د دوي پر وینا د معــدن څانګې

زرغــون شــاه پــه نامه یو برجســته جنرال درلود .ماما زرغون شــاه د

د والیــت دننه له ځواکمنو کســانو ســره شــریکول“ یــې یواځینی

ورکــړه چې ګروکو ونیســي ،په داســې حــال کې چې د دې کار

شــکایت کــوي چــې دوي او بالخصــوص د دوي کورنۍ له ډېرو

لــه لــوري د قراردادونــو د جزئیاتــو خپرول او پــه ځانګړي توګه ˮ

علــت دی .یــو لــه ځواب ویونکو هــم د همدې ســتونزې قرباني وو

چــې د دولســو میاشــتو پــه بهیــر کــې د هغه زوی ،وراره او د هغه د
ســوداګرې د شــریک ورور برمته شوي وو.

لپــاره یــې کــوم قــوي منطق نه لرلــو.دا ځمکه په یــو ډول په اچین

او شــینوارو کــې د علــی شــېرخیلو لــه تاریخي قبیلــوي ځمکو

ســره پرتــه ده .دغــه راز د علــی شــېر خېلو او شــیخان قبیلــو تر منځ
پرتــې دي او پــه تبــای کې د ســرحدې ســیمې په حدودو کــې متمرکز

پېســې ترالســه کــوي او پــر مونږ هم الزمه ده چې پېســې ورکړو“.

شــوي دي .د بېلګــې پــه توګــه ،د علي شــېرخېل قبیلــې خلکو

د کلیــدي پوســتونو د کارکوونکــو بدلــون البتــه د حکومتــي لوړو

پوســتونو په شــمول ،کوالی شــي چې ســوداګرۍ او د کرایود

پوښــتنو تــه پــه ځواب کې ویلي چې دوي له ولســواله غوښــتي وو

چــې دافغانســتان ســرحدي پولیســو کې یې پر دنــده وګماري خو

ځــواب کــې یې ورته ویلي چې :تاســو د اچین ولســوالی یاســت ،او

الســته راوړلــو لپــاره خنډ و ګرځي او پــه اوســنیو او راتلونکیو

دا دنــدې ستاســو لپــاره نه ،بلکــه د دور بابا د اوســیدونکو لپاره

ګمارنــو منفــي اغیز ولري.

دي .لــه دې قبیلــوي ســتونزو پرتــه ،شــاهي خان په هغــو توکو کې

د بېلګــې پــه توګــه د تورخم کمیســار چې د  ۲۰۱۸زیږدیــز کال په پېل

کــې ګمارل شــوی وو ،د هغــو کارکوونکود لېري کولــو پریکړه یې

و کــړه چــې د تورخم بازار پرعمومی ســړک یې لــه هر بار وړونکي

موټــر څخــه د  ۱۲۰۰۰پاکســتاني روپیو په ارزښــت مالیه راټولوله .د

کرایې راټولولو او وېشــلو پر ســر شــخړه له اوږدې مودې راهیســې
د ننګرهــار والیــت د چارواکو او اشــرافو تر منځ یــوه لویه النجه

چــې لــه ســرحده په ثســوبی تېرېــږي ،خپله برخه تر الســه کوي .که

چېــرې دوي دا برخــه تــر الســه نکړي نــو د ټولو ښــکېلو خواوو لپاره

بــه د عوایدو د له الســه ورکولــو المل و ګرځي.

باالخره اسنادو او شواهدو ته په کتو ویالی شو چې مالتړ او اړیکې
په دې برخه کې خورا اړینه ونډه لري .د تورخم په رسمي الرې دا

اټکل شوی چې کرایې باید تر السه شي او دا اړینه نه ده چې په د

ده .دغــه کار پــه ننګرهــار کې د والي ګل آغا شــیرزي واکمنۍ ته

هــم زیــان واړاوه ،څوک چې تر وروســتیو دې تــه چمتو نه وو د هغو

پیســو کچــه پــه ډاګــه کړي چې د ده والیت په موده کې په غیر رســمي

ډول د حــق العبور په ډول راټولې شــوې وې50.

مالتــړ کولــو پــه ګروکــو کېد ســوداګرۍ د الرۍ د کنټرول او پدې

توګــه د کرایــو پــه راټولولو کــې ال زیاته اړینه ونــډه لوبولې ده.

پولې او نورو اړینو ادارو چارواکي د چا له لورې ټاکل کېږي.

ســربېره پــردې که چېــرې د مســتقیمې اړیکې امــکان وي ،نرخونه
معمـ ً
ـوال د خبــرو اتــرو او جوړ جاړې پر اســاس ټــاکل کېږي؛ که

نــه نــو ،په تورخــم او ډاکه کې ډلییــز غبرګونونــه ،الریونونه او د

ســړک بنــدول معمولــي پیښــې دي او د مختلفــو ډلو چې د دې الرې

پــه اوږدو کــې پــه تولید او ســوداګرۍ کې ښــکېل دي ،د مالتړ او

د ډکــې مهمنــد د دې ځمکــې د ملکیــت دعــوه لري او وایې چې دا

ځمکــه لــه دوي څخــه علــي شــېر خېلو د ظاهر شــاه د واکمنۍ پر

مهــال نیولــې ده او تــل یــې دا هڅه کړې چــې د تورخم د لویې الرې
پــر جنوبــي برخــه چې د ګــردي صحرایې ســیمه ده ،حمله وکړي او

تــر خپلــې ولکــې الندې یــې راولي .د دوي په وینا ،داکــه به د پولې

د دواړو غــاړو د ســوداګرۍ لپــاره یــوه اړینه نقطــه واي ،که چېرې
یــې موقعیــت پــه واش او ګوروکــو کې نه وای چې پــای یې په څه

څوبــی دی .لــه همــدې املــه د راتلونکې ســوداګرۍ لپاره د اصلې
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ظاهرشــاه پاچــا د یــو لیــک پــه مالتړ د خپلــې قبیلــې خلکو ته اجازه

هــم نــږدې والــی شــته چې ځمکې یــې د دوربابا په لوړه ســیمه کې

بــل وایــي چــېˮ :ځواکمــن خلک پــه حکومت کې بې له کــوم دلیله

زېرمــې د یــو مرکــز په توګه د ســتراتیژیک ونډې څښــتن دی.

د هغــه د حکومــت پــه دوران کــې په افغان ملــي اردو کې د ماما

اړیکــو یــوه بېلګــه ده؛ همــدا کار په غیر رســمي توګــه د توکو په

لېــږد را لېــږد کــې د پلي کېدو وړ دی.

پــه ځانګــړي ډول د یادونــې وړ ده چــې په ننګرهار کې ســوداګرو
دا جؤتــه کــړې چــې دوی لــه توکو څخــه د بیا ګټه اخیســتنې او د

بېالبېلــو مســیرونو پــه برخــه او هغــه وخت کې چــې ورته اړتیا وي

خپــل مهــارت ښــيي؛ د هغــه بهیــر یا بهیرونــو تابع دي چې دوی د

پولــې پــه اوږدو کــې تجربــه کړي دي او په دې هــم خبر دي چې کوم

مســیر په څو جال الرو او د ســفر په موخې باندې وېشــل شــوی دی.

مانسفیلډ ،په شګو باندې جوړ شوی ایالت
پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون
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ډېر کم ســوداګریز توکي داســې کېږي چې په هماغه یوازینۍ الره

پر دې ســربېره ،څېړنې ښــيي چې همدا پیســې دي چې د بیا بیا

بېلګــې پــه ډول د ســپین غر له غرونو یــا حتی له جالل آباد څخه تر

بانــدې د چارواکــو ګومارنه هم له همدې امر نه مســتثنا نه ده.

دې تر ورســتیو تګ وکړي او منزل مقصود ته دې ورســول شــي .د

پېښــور پورې مختلف ځایونه شــته چېرته چې باید ســوداګریز توکي

تخلیه/بارګیري شــي ،له ســره بیا ترتیب شــي او په نوره الره کې د

داســې نویو کســان له لوري ولېږدول شــي چې نوي دي او معموال له
هغې ســیمې ســره آشنا دي .دا ســوداگریز توکي ښایي چې د نشه یي

توکو په څېر ناقانونه ســوداګریز توکي وي ،خو داســې هم کېږي او
شــونې ده چې ناقانونه توکي له پولې څخه هاخوا قاچاق شــي.

دا چــاره پــه دې مانــا ده چې هر هغــه څوک چې پولې تــه څېرمه

پــه تولیــد او د ســوداګریزو توکو په ســوداګرۍ کې ښــکېل دي،

اړ دي چــې لــه یوې پراخې شــبکې ســره ځان عیــار کړي؛ تر څو

وتوانیــږي هغــو تحمېلېدونکــو پیســو تــه ځواب ووایي چې د الرې

پــه اوږدو کــې یــې ځانګــړي چــک پاینټونه اخلي .بایــد د پولې په

اوږدو کــې د تاوتریخوالــي لــه ډېرېدونکــي کچــې او دغه راز له
پاکســتان ســره د پولــي له تړل کېدو ســره ځــان عیار کړي.

هغــه بنســټیز بدلونونــه چــې لــه  ۲۰۱۰زیږدیز کال را پــه دې خوا پولې
تــه پــه څېرمــه کېدونکې ســوداګرۍ کې راغلــي دي ،بالخصوص

د مومنــدو د عالقــي د الرو بندېــدل؛ له شــک پرته چې کولی شــي

پــه دغــه مســیرونو کې د دنــدو په وېش ،عوایــدو او کرایو باندې
اغېز پرېباســي او د دې المل شــي چې په رســمي ډول د تورخم

بنــدر او پــه نــا رســمي ډول د څه څوبي له الرې د ســوداګرۍ د کولو
ارزښــت او اهمیت زیات شــي.

دا چــاره ښــایي نــه یوازې د دې المل شــي چې هغو کســانو ته په

حــق االجــاره کې زیاتوالی راشــي چې په دې ســییمو کــې کلیدي

بســتونو تــه د کارکوونکــو پــه ټاکنه کــې له نفوذ څخــه برخمن

دي ،بلکــې پــه مالتــړي سیسســتم کې د کړکېــچ د زیاتېدو المل

هــم ګرځــي چــې د کارکوونکــو په ناڅاپــي او ژر ژر بدلون باندې

کلیــدي کمیشــن کارانــو او د هغــوی موکلینــو تــه د حق الجارې او

نوروامتیازاتــو د بیــا وېــش لپــاره د یوې الرې په توګــه اتکا کوي.
ښــایي د دخــول او خــروج لپاره له دغــو دوه الرو څخه ډېره کار

اخېســتنه او د هغــه چــا لپــاره دومره ډېرې پیســې چې دغه الرې

ولکــه د دې المــل شــي چې دغه مســیرونه ډېر زیان منونکي شــي

د لــوړو کســانو پــام ور واوړي .دا چــې نور کســان به د دې په هوډ

کــې شــي چــې لــه افغان دولت او له هغه ســره د اړوند کســانو څخه

د دغــو الرو واک خپــل کــړي؛ دا کار بــه د دې المــل وګرځي چې په

دې ســیمو کــې د تاوتریخوالــي کچه تر وروســتي بریده زیاته شــي.
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مذاکــرو کولــو موضوع جوړوي .په دې الرو کې په کلیدي پوســتونو

نــوې ګومارنــې ښــایي د دې څرګندوی وي چې په دغه ســرحدي

ســوداګرۍ کې ډاډ نه شــته .نو له هغه وروســته پیســې او حق

العبــور بیاځلــي د داســې کســانو تر منځ وېشــل کېږي چې د شــبکو

مالتــړ لــه ځانه ســره لري .دغــه نوی انډول او نوې هوکړه کولی شــي

نارامــي ،اعتراضــات او حتــی تاوتریخوالــی تحریک کړي.
پــه دې برخــه کې د دولت لــه لوري ځانګــړو او محدودونکو

اقداماتــو ته کېدلی شــي د ســوداګرو لــه لوري د دقیقــو امتیازاتو
او لــوړو اجــارو د لومــړي پړاو پــه توګه وکتل شــي .او د بهرنیو
عامالنــو د ګټــې لپاره هم رغنده واقع شــي.

لــه دې ســره پــه خوا کې نارامــي او مقاومــت؛ د ناقانونه توکو

لکــه منرالــي مواد ،نشــه یي توکي ،تېل او نورې ســوداګرۍ ســره
هغومــره همــکاري لري چــې تصور یې نه شــی کېدلی.

پــه حقیقــت کــې کــه همکاري نه وي نــو د بېالبېلــو هغو ډلو او

ټولنــو تــر منــځ چې ســیمه ییــز او مفکوره یــی توپیرونه لري او

عالقــې یــې ســره توپیــر کوي ،کولی شــو د توکو یــوه کافي برخه را

اســتخراج کــړو ،څو د ټولو ښــکېلو کســانو لپــاره اجاره او عاید

په الس ورشي.

دا چــاره هغــه وخــت د داســې اقتصاد د تــداوم لپاره قوی کړي ،د
اعتــراض کولــو فضــا ،خبرې اتــرې او حتــی تاوتریخجن مقاوت

رامنځتــه کــوي چــې دولت یا نور عامل کســان د دغــو ځانګړو

الرو او ځانګــړو موقعیتونــو پــه وســیله په ســوداګرۍ او تولید

بانــدې محدودیــت وضــع کــړي .د دغو ډلو مرکز چــې له والیتي،

ملــي او ســیمه ییــزو زورواکانو ســره د دوی اړېکــې ټینګوي د

کــوم فعالیــت د ترســره کولو لپاره د رســمي چارواکــو او بلواګرو
ظرفیــت را محدودوي.

دا ټــول وړاندیزونــه د دې څرګندونــه کــوي چې ناقانونــه اقتصاد

چــې د نشــه یــي توکــو اقتصاد هم پــه کې شــامل دی ،د ننګرهار پر
ســرحدي ســیمو بانــدې ډېر زیات اغېز پرېباســي .دا یــوه لومړنۍ
پایلــه ده چــې د څېړنــې د درېیمې پوښــتنې پــه ځواب کې ورته

شــرحه او پراختیا ورکړل شــوې ده.

د څېړنــې درېیمــه پوښــتنه د دې ارزونــه کوي چې د ســوداګرۍ د
بېالبېلــو توکــو د نســبي ارزښــت او لېــږد را لېــږد د الرو تر منځ

پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون

دالیــل څــه دي ،او دا چــاره څرنګه په اقتصادي او سیاســي شــبکو

کــې لــه بدلونونــو او /یــا تاوتریخوالي ســره تړلې ده .په دې پړاو
کــې لومړنــۍ څېړنــه پــه فضا او زمان کې د ســوداګریزو الرو د

بدلــون پــه هکله قوي او اساســي شــواهد وړاندې کــوي چې له یو
لــړ ژیوپولوټیکــو ،پــه زیربنــاوو باندې د پانګونې او شــخړې له

د تورخــم په شــمال او ور څېرمه ســرحدي ســیمو کــې په تګ راتګ
ســخت محدودیتونــه وضع کړي.

ګــورو بــه چــې دا ډول اقدامات د ګوشــتې ،لعلپــورې او مومندو

پــر خلکــو څخــه ډول اغېز پرېباســي ،څوک چــې کلونــه کلونه کېږي

همدغه ســرحدي ســوداګرۍ ته ناســت دي او خپــل ژوند ورباندې

فکټورونو ســره پــه ارتباط کې دي.

مخ ته وړي.

د پولــو پــه ســوداګرۍ کــې د ژیوپولوتیک رول ته په کتو ســره،

پــه دې څېړنــه کې جوته شــوې چــې ننګرهار د افغانســتان د دواړو

خــواوو امپراطوریــو لپــاره د فتحې او ســوداګرې یــوه لومړنۍ الره
او مســیر دی .معاصــر تاریــخ یــې هــم په دې بڼه ځــان غوره کوي چې
دا والیــت د یــوې وســیلې پــه توګه عمــل کوي تر څو لــه ګاونډیانو

ســره د مرکزي دولت اړېکې جوړې شــي.

څېړنــه پــه صراحت ســره وایي چــې پر پوله د دیوال پــه څېر په

فزیکــي زیربنــاوو بانــدې پانګونــه پــه دې توانېدلې چــې د ننګرهار

والیــت سیاســي اقتصــاد تــه بدلون ورکړي ،پــه ځانګړي ډول بیا د
طالبانــو د دولت له ســقوط څخه وروســته.

فزیکــي زیربنــاوو پــه ځینــو الرو باندې تولید او ســوداګري

ســهیل کــړې ده ،په داســې حال کې چــې ځیني نورې یــې بیا په

ننګرهــار پــه  ۲۰مــه پېــړۍ کې د ایــران او منځنۍ آســیا تر منځ د

بشــپړ ډول تړلــې دي .پــه ځینو ســیمو کــې پانګونــه حتی هغو

مالونــو د لېږدېدلــو لپــاره یــو بندر و .لــه  ۱۹۹۲زیږدیز کال او

ځایونــو تــه هــم رســېدلې چې دولت لــه تاریخي لحاظــه هلته لږ

د ډاکټــر نجیــب اهلل د دولــت له ســقوط څخه وروســته وو چې

ننګرهــار د پولــې دواړو غــاړو ته د ســوداګرۍ او ملــي اقتصاد د

یــو اړیــن لوبغــاړي په توګه را څرګند شــو .له پاکســتان ســره د دې

والیــت سیاســي او اقتصــادي اړېکــې هغه وخت ټینګې شــوې چې

د طالبانــو دولــت ســقوط وکــړ او د ناټو له لــوري د دولت جوړونې
پروســه پیــل شــوه او د ننګرهــار او هغو ســیمو ترمنــځ امریکا

پوځــي او ملکــي شــتون پیــدا کړ چــې امریکایانو په کــې پانګونې
کړې وې.

واک لــري .د بيلگــي پــه ډول د ســپین غــر د غرو لمنې یادولی شــو.
د دې انګېرنــې پــه برخــه کې هېڅ شــک نشــته چــې « :چېرته چې دا

ســرکونه ختمیــږي ،هماغــه ځایونــه دي چې طالبــان پیلیږيˮ.

پــه همــدې حــال کې دغو زیربناوو هغه ډول ســوداګري اســانه کړې
ده چــې بلواګــرو ډلــو ته یې د مالیــې اخېســتلو فرصت په الس

ورځــي .هغــوی تــه هم څه ناڅه رســیږي چې له دولت ســره اوس هم په
مرچــو کــې دي؛ بالخــره یې هغوی ته ګټه ورســیږي چــې نه په دولت

د وخــت پــه تېرېــدو ســره د افغانســتان او پاکســتان د دولتونو تر

منــځ همــکاري خــړې پړې شــوې او په پای کې داســې یو وخت ته

کــې دي او نــه بلواګــر او د دولــت مخالفیــن دي ،بلکــې ملکي او

بــې طرفــه خلــک دي .دوی پــه دغو ســیمو کې چې د دوی په واک

کــې دي ،لــه دولــت ســره مقاومت کوي او نــه پرېږدي چې د دولت

ورســېدو چــې د دوی ترمنــځ اقتصــادي او سیاســي اړېکې تر بل

تر واک الندې راشــي.

هــر وختــې ډېرې ننګونکې شــوې .دا کار د دې ســبب شــو چې په

هــرات او نیمــروز کــې له ایران او هند ســره نږدې افغــان بندرونه په
ډېرېدونکــي ډول ارزښــت پیــدا کړي او پاکســتان هم پــه مومندو،

پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون
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6 .اصلي موضوعات یا د شننې وړ کرښې چې ال زیاتې
څېړنې ته اړتیا لري
د څېړنــې دا لومړنــۍ برخــه د څېړنــې څلــور اصلي پوښــتنې په ځان
کې لري:

همــدا راز څېړنــه ښــيي چــې د ننګرهار په غیرقانونــي اقتصاد کې د

اجــارې مذاکرات په رســمیت نــه پېژندل کیږي چــې اخطاري نرخونه

د تولیــد او ســوداګري مانــع ګرځي او ددې المــل کیږي چې عایدات

لــه الســه ووځي .لــه دا ډول لوړو قېمتونو ســره د دې اړتیا پیدا
أد اساسي موادو تولید او لېږد لکه ،معدني مواد ،نشه

.

یي او د سون توکي څنګه کولی شي چې د مرزي سیمو پر
سیاسي او اقتصادي ثبات اغېر وښندي؟

 .بایــا دا اغېــزې د النــدې توکو په شــتون پورې تړلي:

الــف :غیرقانونــي توکــي یــا ب :هغه قانونــي توکي چې

پــه غیرقانونــي بڼه لېږدول شــوي دي؟

 .جد بیالبېلو توکو او ترانسپورټي الرو د نسبي ارزښت د

بدلون لپاره دلیل څه کیدای شي؟ او څنګه بیا د اقتصادي
او سیاسي شبکو یا تاوتریخوالي سره تړاو لري؟

.

دکومو السوهنو د دې توکو په تولید او لېږد کې مرسته

کړې ده؛ کومو پرېکړو د دوی په طرحه او پلې کېدو کې
ً
نهایتا څنګه دې السوهنو د پولو په
الرښوونه کړې ده؛
سیاسي او اقتصادي ثبات اغېز وکړ؟

د لومــړۍ او دوهمــې څېړنــې پوښــتنو ته په کتــو ،د څېړنې دا

لومــړۍ مرحلــه یــو شــمیر لومړنۍ پایلې پــه ګوته کوي.

تــر ټولــو اړینــه دا چــې دا څېړنــه د ننګرهار په مــرزي برخو کې د

غیرقانونــي اقتصــاد د نــه مننونکــې توضــع ماهیــت څرګندوي؛ او

هغــه درجــې چــې پــه هغو کــې ټولنه او ډلې پــه مســتقیم او یا غیر

مســتیقم ډول د قاچاقــو پــه تولیــد او لېــږد کې د ســرحد په پورې

غــاړه کــې دخیلــوي .دا اقتصاد له څو قســمتي ســفرونو څخه

رغېدلــی دی چــې پــه هغو کــې مختلفي ســیمه ییــز لوبغاړي په

ځانګــړو ســیمو کــې د ســوداګري او د توکو د حمل او نقل مســوول

دي .دا اقتصــاد د والیــت پــه ســطحه او په ګاونډي پاکســتان کې د
پــام وړ عایــدات او د اجــارې پيســې بیالبیلو ډلو تــه چمتو کوي.

لــه زیاتــو افقي کشــفونو ســره ،دواړه د ګټــې اندازه او کرایه د

اقتصــاد پــه پرتلــه خورا محدود دي ،پداســې حال کې چــې عمومي

ادغــام شــته دی؛ لکه ډیری قانونــي اقتصاد.
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کیــږي چــې د توکــو د حجــم ظرفیت د عایداتو د تولیــد په موخه لوړ

شــي .په دې ډول داســې ښــکاري چې د سوداګري د اســانولو لپاره

پــه فزیکــي زیربینــاوو پانګه اچوونه ،د رســمي او څارنیز رژیمونو

ایجــاد او د ثبــات ســطحه ،د خصوصــي برخې معاملــه کوونکو ته یو

ځانګــړی ډاډ ورکــوي او دوی تــه د دې امــکان برابروي چې د پولې

پــورې غــاړې مارکیــټ او نرخونه او په دې ســیمه کې د تجارت د
لــوړې بیــې د نرخ بدلون په ســم ډول مدیریت کړي.

د څېړنــې لــه دې لومړنــۍ مرحلــې څخه څرګندیــږي چې جګړې د

ننګرهــار پــر مــرزي اقتصــاد هم د پــام وړ اغېز درلودلی دی.

دا اغېــز پــه ځانګــړي ډول د اوږدې دورې ،لکــه د داخلي جګړې

او د  ISKPپــر وړانــدې د مبــارزې پــه لړ کې په تولید ،ســوداګري

او د اجناســو پــر لېــږد ،د  ۲۰۱۷او  ۲۰۱۹کلونــو ترمنــځ پرېوتی دی.
پــه ســرحدي الرو کــې د ســیمې هغه کســان چې د تولیــد او مالونو

د انتقــال خدمــات یــې وړاندې کــول او همدارنګه مــرزي اقتصاد
د دوی د ژونــد پــه چــارو پــورې تړلی و؛ د جګړې لــه وجې وتلو

تــه اړ شــول .دا په داســې حال کې ده چــې کله جګــړه را کمیږي؛ نو
پــه دې ســره د والیــت جغرافیــه او هغه محــدودې الرې کومې چې

په غرونو کې جوړې شــوي ،خپل ارزښــت له الســه ورکوي او د
بندښــت المل ګرځي.

د څېړنــې دا لومړنــۍ مرحلــه ښــیي چــې څرنګه د غیرقانوني نشــه

یــي توکــو تجــارت او انتقــال چې ډېر وزن او ارزښــت هم لري او

د لېــږد وړ دي ،د جګــړې پــه دوران کې دې یې ســازګاري کېږي

او دغــه مــواد کــه چېرې اړتیــا ورته پیدا کیــږي؛ د غرونو له

الرې پــه پلــې بڼــه (پیــاده ډول) را انتقالېــږي څېړنه همدا راز

څرګنــدوي چــې د تاوتریخوالــي پــه زیاتېدو پــه ننګرهار کې د

بلــې هــر قانونــي یــا غیرقانوني ســوداګرۍ په پرتله په نشــه یي

توکــو کــې زیاتوالــی راځــي .یواځینۍ اســتثنا هغه دورې دي چې

ملــي او والیتــي چارواکــي پــه هغو ســیمو کې د تریاکــو د کرکېلې
مخنیــوي کــوي ،د کومــو چې خلک مناســب اقتصــادي فرصتونه

پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون

نــه لــري .په دې ډول حاالتــو کــې تاوتریخوالی د هغو ســیمه ییزو

شــته دی؛ مګــر لــه دې څخــه پــه ننګرهار کې د ســړک جوړونې د پام

ډول ســوداګري د دوام پــه موخــه له ځان ســره د ځایــي خلکو مالتړ

پــه تورخــم او ســراچه کې د دولتــي ودانیو او تاسیســاتو جوړول

ټولنــو او زورواکــو ډلــو له لوري زیات شــوی چې غواړي د دا

وړ پانګــې اچونــې پــه پرتله ډېــره ګټه پورته شــوې ده ،همدارنګه

ولــري .پــه ننګرهــار کې تر یــوه ځایــه تاوتریخوالی په ســتراتیژیک

چــې دغــه واردات یــې خورا اغیز کــړي دي .اصلي لویې الرې او

د زور او قــدرت لــه الرې ســوداګري ګډوډ او د اجاره اخېســتلو

او لــه پاکســتان ســره پــه لعلپورې او ګوشــتې پولــه کې د پولې د

زیــات داســې بیلګــې شــته چې په هغې کــې ځایي حکومت او ســیمه

او ســوداګرۍ د پراختیــا پــه اړه همغږي رامنځته شــوې ده.

ســره یــې دا ډلــې (زورواکي) له ســیمې وېســتلي او تولید او

د نشــه یــي توکــو ســوداګري هم له همــدې زیربنایــي پانګه اچونې

ډول د زورواکــو ډلــو له لوري پــه دې موخه رامنځته شــوی چې

لپــاره نویــو مذاکراتــو تــه الر پرانیزي .د پولــې دواړو لوریو ته

ییــزو ډلــو همــکاري کړې ده؛ او لــه تاوتریخوالــي په ګټه اخېســتنې

ســویلي حلقــوي ســړک ګورکــو ته د توکو لېږد اســانه کړی دی،

کټــارې پــه بشــپړېدو ،د موادو د زېرمــه کولو لپاره د تاسیســاتو

څخــه الســته راغلــې؛ خــو د هغوی وده او پراختیــا بیا په دوی

ســوداګری تــه یــې اجازه ورکړې ده .تــر ټولو ښــه بېلګه یې د

پاکســتان لــه تیــرا څخــه د منګل باغ شــړل دي چې د نوموړي شــتون

موجــود ترانزیټــي ســوداګري ته ګواښ و.

پــورې نــه ده تړلــې .په ډیــری مواردو کې لېــږد را لېږد په جدي ډول
د دې پــه لټــه کــې وي چې له لویو او اصلي الرو څخه ترســره شــي،
لکــه څنګــه چــې څرګنــده ده پــه مارکو او له پولــې ها خوا الرو ،په

د څېړنــې څلورمــه او وروســتۍ پوښــتنه د دې پلټنــه کوي چې

طبــا کــې ترســره کیږي .د تورخم له رســمي الرې د نشــه یي توکو

کومــو الســوهنو د دې توکــو تولیــد او ټراســپورټ کمزوری کړ؛

پــه را تېریــدو کــې هیڅ شــک نشــته؛ مګــر دا د څېړنې د لومړۍ

کومــې پرېکــړې د دوی طرحــې او د هغــو پلــې کېدو ته الره هواره

مرحلــې کومــه ځانګړتیــا نــه ده .د دا ډول نشــه یي توکــو په تجارت

اقتصــادي ثبــات څنګــه تــر خپل اغېز الندې راوســت؟ د څېړنې دا

اټــکل پــورې تړلــې موضــوع ده چې په پــه مســتقیمه توګه د دا ډول

کــړه؛ او پــه پایله کې دې الســوهنو د ســرحدونو سیاســي او

پوښــتنه تــر ډېــره بریده د ځــواب ورکونې د لومــړۍ مرحلې څخه

پورتــه ده .لومــړۍ پایله اخېســتنې هغه اساســي ونډې ته اشــاره

کــړې ده چــې پــه فزیکــي زیربناوو کــې د توکو د تولید پــه هڅونې

او ممانعــت دواړو کــې یــې ونډه لوبولی ،پــه ځانګړي ډول د

معدنــي توکــو ســوداګري چــې د هغو د اســتخراج اندازه او د حمل

و نقــل حجــم ډېــر اړیــن دی .له اړینــو زیربناوو پرتــه ،د ننګرهار په

جنوبــي ولســوالیو کــې د ســړکونو او پلونــو په شــمول چېرې چې د

حــوزو زیرمــې متمرکــزې دي ،دا اقتصــاد بــه د نن په څېر په یو ســل

میلــون ډالــري صنعت نه وای تبدیل شــوی.

ترانزیټي ســوداګري په هاغه اوســني شــکل ســره یې چې د مالونو
انتقــال د ژویــو پــه وســیله د څه څوبي په پوله ترســره شــي ،له

زیربنایــي پانګــه اچونــې پــورې نه دی تړلی؛ ځکــه ازاد صنعت

کــې د چارواکــو الس لــرل یــا ښــکېلتیا یوه حساســه او په ګمان او

موضوعاتــو څېــړل ډېر ســخت کار دی.

نهایتـ ًـا ،هغــه پرېکــړې چــې د فزیکــي زیربناوو د طرحې او

اجــرا الرښــوونه کوي؛ او دا چې د کوم ســړک یــا پل جوړېدو

تــه لومړیتــوب ورکــړل شــي ،د څېړنې ددې لومــړۍ مرحلې له

محــدودې څخــه بهــر و .پــه دې ډول ،ځینې په زړه پــورې مطالعات
موجــود دي چــې د ال زیاتــې څېړنــې وړ دي ،پــه ځانګړي ډول هغه

شــمیر پانګــه اچونــې چــې د زورواکو په خاوره کې یــې د کانونو

تولیــد تــه الره هــواره کــړې او په دې توګــه یې د هغــو خلکو لپاره

د اجــاره کولــو د یــوې مهمــې ســرچینې په توګــه کار کړی دی چې د

کابــل لــه حکومــت ســره مخالــف دي .د لعلپورې او مهمند ســیمو

اغېــز هــم د پولــې په اوږدو کې د دوامــداره څېړنې وړ ده.

پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون
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نــورې الســوهنې چې پــه ننګرهار کې یې د اساســي توکــو تولید

د داعــش یا اســامي دولــت ډلې خراســان څانګې یوازې په ۲۰۱۶

مــوادو پــر وړانــدې د افغان دولــت او نړیوالې ټولنــې هڅې دي چې

شــینوارو ګاونډیو ســیمو ته تښــتېدلي وو ،وکولی شــول چې

مــوادو د واک تــر عنــوان الندې د الســوهنو تر اغېز الندې ترســره

مخالفــت او د کوکنــارو او د هغــو د ســرچینو بنــدول چــې دوی پلي

او ســوداګري هڅولــی او یــا یې مانــع ګرځیدلــي ،هغه د مخدره

یــې ورڅخــه مالتــړ کړی دی .هغــه ځانګړې پرېکــړې چې د مخدره
شــوي ،تــر ټولــو اړینې یې د خشخاشــو د کــر بندېدل او د هغوی

او  ۲۰۱۷زیږدیــز کال کــې د کلیوالــو د نشــتون پــر وخت چې د

د اچیــن لــه لــوړو برخو څخــه کوکنار پاک کړي .له داعش ســره

کــړي وو ،تنهــا د ســیمې خلکــو تــه د اورپکو ډلــو نامحبوبیت

د فصلونــو تخریــب دی ،زمــا پــر مخکېنیــو تحقیقاتــو کې چې په

اضافــه کــړ؛ ځکــه چــې کوکنار لومــړی طالبانو پــه  ۲۰۰۱کې او بیا

تکــرار تــه یــې دلته اړتیا نــه لیدل کیږي.

شــوي وو .پــه لنــډه توګه ،پــه ننګرهار کــې د مخدره موادو په واک

ننګرهار کې ترســره شــوي ،په ســم ډول مســتند دي او بیا ځلي

پــه  ۲۰۰۱او  ۲۰۰۲زیږدیــز کــې د والي ګل اغا شــیرزي لــه لوري بند

پــه هــر صــورت دا د یادونــې وړ ده چې دې الســوهنو په پراخه

کــې لــه پرلپســې هڅــو ډېــر څه زده کیدای شــي او په دې لړ کې د
ســیمې ،والیتــي او واقعـ ًـا ملي او سیاســي اشــخاصو خپل رول ادا

جنوبــي ولســوالیو کــې چېرې چې د مناســب اقتصــادي بدیل په

کیــږي او دا پــه داســې حال کې چې یو زیات شــمیر نــورې ټولنیزې،

کچــه بــې ثباتــي رامنځتــه کړه ،پــه ځانګــړي ډول د ننګرهار په

نشــتون کــې بزګرانــو د چارواکو پــه مقابل کــې تاوتریخوالي او

مقاومــت تــه مخــه کړه چــې دوی له دوو څخه تــر درې کلونو پورې د
کوکنــارو له کرلو منع شــوي.
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کــړی دی .پــه ځانګــړي ډول کلــه چې په جامع ډول دغــه هڅې اجرا

اقتصــادي او سیاســي لوبــې هم ترســره کېدې چې هــرې یوې یې په

بیــل ډول د خلکــو ژوند ال محدوداوه.

پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون

7 .پایله او پراخ عواقب
د څېړنــې دا لومړنــۍ مرحلــه اکتشــافي وه .دا طرحــه په خاص ډول

کړکېچنــه وه ،ولــې ناممکنــه نــه وه .دا لومــړی ځل و چې له دې

پــورې د اړونــدو خنډونــو باندې د غلبې او د نشــه یــي توکو په اړه

څــو کســانو کار واخیســت؛ ترڅــو زراعتــي محصول وڅېړي .د

د جګــړې پــه ســیمو کــې د غیرقانونــي اقتصاد په اړه لــه څېړنو

د حاکمــو رســمي او علمــي ادبیاتو په اړه جوړه شــوې ده.

کړنــې (څیړنــه) نــه په اســتفادې په مشــترک ډول د څــو کلونو لپاره

ځانګــړي انځوریــز الســلیک لرونکــې پدیــده له لرې څخه د ســنجش

لپــاره ده چــې د قانونــي او غیرقانونــي ســوداګري او حمل او نقل

پــه دغــو څېړنــو کې د نشــه یي توکو د برخــې د معتبرو ســازمانونو

توکــو د څېړلــو لپاره ځای پرځای شــوې ده.

دفتــر او نــورو ادارو له شــمېرنو څخه کار اخېســتل شــوی دی.

ددې کړنــارې یــو لــه اړینو عناصرو څخــه په دې برخه کې د

لکــه د ملګــرو ملتونــو ســازمان د نشــه یي توکــو او جرمونو ضد

او پــه معمــول ډول شــخړې او یــا د هغو د کنټــرول لپاره هڅې د

مصاحبــې یــا خبــرو اترو جــوړول دي ،ترڅو د مال ،ځای ،ونډه او

اقتصــادي فعالیتونــو د اصلــي عامــل ،د ټولنیــزو بدلونونــو او په

دنــدې لــه نظــره جالوالي ته قایل شــوو او په هغه څــه چې خلک یې

پــه توګــه وړانــدې کوي .په ورتــه ډول د ناقانونه نشــه یي توکو

کــوي .دا د څیړنــې پــه دې لومــړي مرحله کې د مختلفــو قطعاتو،

ســرحدي ســیمو لکــه ننګرهــار کــې د جګړې د لومړنــي چلوونکي
کښــت ،تولیــد او تجــارت یــا د مخدره توکو ضد الســوهنې ،د

ټولنیــزو ناورینونــو ،بــې ثباتــۍ او جګــړو یواځینی المل په داســې

حــال کــې رامنځتــه کیږي چــې د مختلفــو لومړنیو څیزونــو تولید او

ســوداګرې روانه وي.

د دې څېړنــې موخــه د غیرقانونــي نشــه یي توکــو معلومول په هغه
حالــت کــې چې د پراخه سیاســي اقتصاد په منځ کې یې کښــت،

ترســره کــوي ،تمرکــز پیدا کړو ،نه په هغه څــه چې دوی یې فکر

چــک پوینټونــو او توکو د نســبتا با ارزښــته طرحــې او د معلوماتو

د برابرولــو او اجــزاو د تصدیــق لپاره اړین و.په داســې حال کې چې
د نشــه یي توکو په ونډې پورې اړوند روایات او برداشــت او د

نشــه یــي توکو د کابــو کولو هڅې ارزښــتمنې وې ،په دې لومړنۍ

مرحلــه کــې هڅه شــوې چــې د مخاطبینو د پوهــې او عمل له ادعاوو

څخه ډډه وشــي او په ســرحد کــې د کړنالرې ورځنیــو واقعیتونو ته
پــه کتو اجناســو او مارکیټ تــه پاملرنه وکړي.

پروســس او ســوداګري ترســره کیږي ،نه د نشــه یي توکو نچوړ او
خالصــه کول؛ بلکې د افغانســتان او پاکســتان پــه ګډه پوله په

فزیکي ،سیاســي او اقتصادي ســاحه کې په کلکه توګه د نشــه یي

د څېړنــې دا مرحلــه د نشــه يــي توکــو د اهمیت پــه اړه بحث کوي

نــه خپلــه پــه نشــه یي توکو ،پــه ځانګړي ډول پــه دې مرحله کې له

توکو کشــفول دي .د نورو توکو په تولید او ســوداګري کې د شــامل

هغــو کســانو ســره پــر خبرو اترو تاکید شــوی چې خپله د نشــه یي

لــه مخــې یــې د مختلفو توکــو ،الرو ،لوبغاړو او د اختالل د دورو

خاشخاشــو پــه لېږدولــو کــې په مســتقیم ډول دخيــل دي .همدارنګه

اســتعالم پراختیــا د یوې وســلې پــه چمتو کولو کې اړینــه وبلله چې

نســبي اهمیــت ځانګــړي کوي چې ایا کوم خاص څــه د غیرقانوني

نشــه یــي توکــو د اقتصــاد په اړه او یا هم نور څوک شــته دي چې

خپــل تولیــد او ســوداګري د نورو توکو لــه زنځیرونو څخه په دې د
بحث وړ ســرحدي ســیمو کې وړاندې کړي.

توکــو پــه تولیــد ،ســوداګري او همدارنګه د تریاکــو ،هرويينو او

د نشــه یــي توکــو د هغه ســوداګري پــه اړه پوهاوی چې په یوه ســیمه
کــې ترســره کیــږي .د کړنــارې د پېژندلو د یوې وســیلې په توګه،

کولــي شــي دا ډول څېړنــه حساســه کــړي او د خطراتو ،انکار،

مبالغــې او پرمختــګ یــو شــمیر برخې د ښــکېلو خلکو پواســطه

پــه ســوداګري کــې راکمې کړي .دا د ځــواب ویونکو هغــه تمایل

د څېړنــې دا لومــړۍ مرحلــه د میتودولــوژۍ د پېژندنې پر اســاس

هــم راکمــوي چــې هــر ډول ټولنیزې ،اقتصادي ،سیاســي او له

درېــوو شــریکانو لــه لوري چې پــه رهبرې کې یې یــو لیکوال هم

یــي توکــو تولیــد او تجارت ته منســوبې کړي.

جــوړه شــوې چــې د څو کلونــو په اوږدو کې د لومړنــۍ څېړنې د

چاپېریــال پــورې اړونــد پېښــې په مســتقیم ډول د غیرقانوني نشــه

موجــود و ،ترســره شــوې ده .دا کړنه د یــوه عملــي او باتمرکزه کار
د ترســره کېــدو لپاره ترســره شــوې چې په هغې کــې په ډېر لوړ

شــته د دې دا هڅــې ددې لپــاره دي چې د نشــه يــي توکو په اړه له

کیفیــت ســره د ســپوږمکۍ عکســونه د وخت او ځای لــه دقیقې

خلکــو ســره بحــث وکــړو او په هغه څــه تمرکز وکړو کــوم چې خلک

کــې پــه هغو ســیمو کې څېړنه ترســره شــوې چې هلتــه وضعه ډېره

اتــرې وکــړو چې د نشــه یي توکــو او هېروینو پــه کاروبار کې

تجزیــې ســره یــو ځــای د څېړلو ،تایید او د امــکان په صورت

یــې ترســره کــوي او همدارنګــه له هغو کســانو ســره مرکې او خبرې

پر کچرو ،پیک اپ موټرو او کانټینرونو لېږد رالېږد :د کرښې دواړو غاړو ته تولید او
سوداګري او د ننګرهار والیت د سیاسي اقتصاد بدلون
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ښــکېل دي؛ همــدا راز د نشــه یــي توکو پــه کاروبار کې له ښــکېلو

نهایتـ ًـا ،د څېړنــې لومــړۍ مرحلــې به په افغانســتان کــې د ناقانونه

دا کارونــه د مخاطبینــو یــوه اوږد وخــت ته اړتیا لــري او همدارنګه

مګــر لــه جګــړې څخــه په اغېزمنو ســیمو کې یــې د ورته کارونو

د ډاډ وړ یــوې دورې تــه پــه انتظــار پاتې شــي .همدارنګه ددغو

قــوي او د تاییــد وړ ډیټــا ډېــر ځله د السرســي وړ نه ده ثابته شــوې.

دولتــي چارواکــو ســره خبــرې وکړو چې دا کار ډېر ســخت هم دی.

ددې اړتیــا هــم شــته چې د څېړنې شــریکان او ځــواب ویونکي هم

مــوادو د خپرولــو لپــاره د اطالعاتو یوه حســاس سیســتم ته اړتیا

اقتصــاد پــه اړه د څېړنو د ترســره کولــو شــبکې رامنځته کړي؛

لپــاره د میتودولــوژۍ پــه جوړښــت هم کار کــړی دی ،چېرې چې

ده ترڅــو دا مــواد عام او تر ټولو ورســیږي.
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نشــه یــي توکــي او بــې نظمــۍ یــا (نظــم) د ( )Global Challenges Research Fundڅلــور کلنه څیړنیــزه پروژه ده چی پــه افغانســتان ،کولمبیا
او میانمــار هیوادونــو کــې د نشــه یــي توکــو لــه ناقانونــه اقتصاد د ســولې اقتصاد د تــګ څرنګوالي پــه برخه کې اړین شــواهد وړاندې کوي.
 .پــه دې څیړنــه کــې وړانــدې شــوي نظریــات د لیکواالنــو دي او د نړیوالــو ننګونــو د څیړنــې بودجې په ســازمان ،برېتانیــا حکومت یا هــم همکارو
ســازمانونو پــورې تړاو نه لري.
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