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© 1399د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداره
د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداره دغــه څیړنــه لــه انګلیســی نــه پښــتو ژبــی ته ژباړلــی ده .د افغانســتان د څیړنې او ارزونې اداره د
نړیوالــو ســازمانونو د هغــه نړیــوال کنسرســیوم یــوه فعالــه غــړی ده کــوم چی دغــه څیړنه یی چمتــو کړی .په دې څیړنه کې وړاندې شــوي

نظریــات د لیکواالنــو دي او د افغانســتان دڅیړنــې او ارزونــې اداری ،نړیوالــو ننګونــو د څیړنــې بودجــې پــه ســازمان ،برېتانیــا حکومت یا
هــم همکارو ســازمانونو پــورې تړاو نه لري.

کــه چیــری دغــه خپرونــه بیاچاپ ،ذخیره او یا بریښــنایې بڼه یې لیږدول کیږی بایــد یو لینک یې د  AREUکورپاڼې ()"www.areu.org.af

ته واســتول شــي .او یا هم د بریښــنالیک او یا هم ټلیفون شــمیری له لیاری اړیکه ونیســئ .۰۰۹۳۲۰۲۲۱۲۴۱۴

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 منســفیلډ یــو خپلــواک لیکــوال او ســاکار دی ،چــې د افغانســتان د څېړنــې او ارزونې ادارې ســره له  ۲۰۰۵زېږدیــز کال را په دېخوا
کار کــوي ۲۴ .دورې کېــږي ،چــې نومــوړی پــه افغانســتان کــې د کلیوالــي ژوندانــه او د کوکنارو د کښــت په تړاو څېړنې ترســره کوي .دا

څېړنــه هــم د افغانســتان پــه کلیــو او بانــډو کــې لــه  ۱۶٬۰۰۰ټولشــموله مرکو څخه جوړه شــوې ده .ښــاغلی ډیویډ پــه پراختیایــي څېړنو کې
د لنــدن لــه ختیــځ پېژندنــې او افریقایــي څېړنــو پوهنځــي څخــه د دکتــورا ســند لري او (پرشــګو د جوړ دولت  :اپیمــو څنګه افغانســتان

کمــزوری کــړی دی) کتــاب لیکــوال هــم دی ،ترڅنــګ یــې په افغانســتان کــې د کلیوالي ژوندانه دغه راز نشــه یــي توکو اقتصــاد په تړاو له
 ۷۵زیاتــې څېړنــې کړي دي.

منجنیق ،پیک آپ او ټانکرونه :د پولو دواړو غاړو ته تولید او سوداګري او د نیمروز پولې ته
څېرمه پرتو سیمو د سیاسي اقتصاد په بدلون کې یې رول

د

مننلیک
زمــوږ لــه اوږدمهالــه ملګــرو هــر یــو الســیس(  ،)Alcisد پایــداره ودې لپاره د څېړنو موسســی دغــه راز د افغانســتان د څېړنې او ارزونې

لــه ادارې څخــه یــوه نــړۍ مننــه کــوو ،چــې د دغه راپــور یا څېړنې پــه چمتــو کولو کې یې له موږ ســره هراړخیــزه همکاري کړې ده .پــه تېره بیا
د الســیس( )Alcisلــه ادارې ځانګــړې مننــه کــوو ،چــې لــه ســپوږمکۍ څخه د اخېســتل شــویو انځورونو په شــننه کې یې مرســته وکړه او د

پایــداره ودې لپــاره د څېړنــو لــه موسســی څخــه د ســیمه ییــز کار او د څېړنــې طرحــې د چمتــو کولــو له پــار مننه کوو .د دې ترڅنــګ له حاجي
ســلطان محمــد احمــدی ،ریچــارد بریټــان ،ویلیــام بیرد ،پــاول فیشــتین ،انتونــي فیتزربیت ،غالم رســول ،الیکس ســوډرهام او د لندن

اقتصــادي مطالعاتــو لــه پوهنځــۍ څخــه پــر لومړنۍ مســوده د دوی د نظریاتــو له کبلــه مننه کوو.
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لنډیز:
نیمــروز والیــت تــر ډېره د اوبیزې حــوزې ،غیرحاصلخیزې دښــتې

ســره پــر پولــه د اغزن تار او دیوال دغــه راز د چابهار او نیمزور

یــې هــم تــر ډېره کــم دی ،پېژندل کېــږي .د دې ترڅنګ د تېرو دوو

د ســوداګرۍ مســیر له یو کولو ســره مرســته کړې ده او په تهران او

او محــدودې کرنیــزې ځمکــې لرونکــي والیت په توګــه چې نفوس
لســیزو پــه تــرڅ کې یاد والیت د افغانســتان لپــاره د نړیوالې

ســوداګرۍ پــر اصلــي مرکز بدل شــوی ،چــې د حکومت له لوري

د ګمرکــي عوایــدو راټولولــو له مخــې له ننګرهــار ،هرات او بلخ

وروســته پــه درېیمــه درجــه کې ځای لري .د یاد والیــت اقتصادي

او ســتراتیژیک اهمیــت د هغــې ناقانونــه ســوداګرۍ د زیاتې کچې

لــه کبلــه ال زیات شــوی ،چــې د درې اړخیزې پولې پر ســر کېږي او

د نیمــروز والیــت وګــړي په ایران او پاکســتان کې له خلکو ســره
نښــلوي .د نیمــروز مرکــز زرنج ښــار چــې د  ۲۰۰۸زېږدیز کال په

پرتلــې پــه  ۲۰۱۹کال کــې لــه دوه چنده هــم زیاته پراختیــا موندلې،

لــه فــراه او هلمنــد والیتونــو څخــه هم ســوداګر راجلبوي .دا کار د په
ســویل لوېدیــځ کــې د نیمــروز والیت ســیمه ییزه ونډه منعکســوي

او ترڅنــګ یــې حتــی د هغو وګــړو لپاره هم خونــدي چاپېریال دی،

چې زیات شــتمن دي.

ترمنــځ د لېــږد رالېــږد الرو په برخه کــې پانګونې د میالک له الرې

کابــل کــې د دواړو حکومتونــو لپاره یې په مســاوي توګه عواید هم
زیات کړي دي.

دغــو ټولــو پورته یادو شــویو مورادو نیمروز والیت د اپیمو،

کوکنــارو او میتافیتامیــن پــه څېر د ناقانونه نشــه یي توکو او خلکو

د قاچــاق لپــاره د پولو دواړو غاړو ته د ارتباطي ســیمې ترڅنګ

د ډیزلــو ،ســیمنټو ،او ټرانزېټي توکــو لپاره په یو لوی دهلیز بدل

کــړی دی .دا اقتصــادي تحــرکات یاد والیت ،چې یو وخت لېرې

پرته دښــته وه د افغانســتان له نورو والیتونو او نړیوالو بازارونو

ســره نښــلوي .پردې ســربېره ،د دې اقتصادي فعالیتونو ارزښت له

ډېر اهمیت برخمن دی او ســوداګرو ،افغان حکومت دغه راز وســله
والــو ډلو ته په ســلګونه میلیونــه ډالر عواید او باج رامنځ ته کوي

ترڅنګ یې په دغه اړینه ســرحدي ســیمه کې د وګړو لپاره هم اړینې
دنــدې او عواید رامنځ ته کړي دي.

پــردې ســربېره ،د نیمروز لــه الرې د پولو دواړو غاړو ته د

ســوداګرۍ مــخ په وړاندې زیاتوالــی د جیوپولټیکــي لومړیتوبونو

بدلــون پــه ډاګه کــوي ،ځکه افغان حکومت پــه دې هڅه کې دی څو

پــر پاکســتان د ســوداګرۍ لپــاره خپله تکیه راکمه کــړي .په واقعیت
ً
ـتقیما د ایران او هندوســتان
کــې د نیمــروز والیت اهمیت مسـ

حکومتونــو لــه ګټو ســره تړلی دی ،ځکه د هندوســتان حکومت په

دې هڅــه او لټــه کې دی چې له افغانســتان ســره خپلې اقتصادي

او سیاســي اړیکې پیاوړي کړي او له پاکســتان ســره د افغانســتان

ســوداګرۍ دغه راز د چین -پاکســتان اقتصادي دهلیز (ســپیک

 )CPECلپــاره بدیــل پیداکړي .هندوســتان د ایران پــه چابهار بندر

او پــه نیمــروز او ایران دواړو کــې پر زېربناوو زیاتــه پانګونه کړې
ده څو له افغانســتان ســره خپله ســوداګري پیاوړې کړي او له دې

الرې د ګــوادر او کراچــۍ بندرونو ارزښــټ راکم کړي .ایران چې
د امریــکا متحــده ایاالتــو لــه لوري د بندیزونو لــه کبله د کاغذي

پیســو پــه الس راوړلــو هڅه کوي او غواړي څو لــه افغان حکومت

ســره د اوبو پر ســر خپلې تاریخي شــخړې هوارې کړي ترڅنګ یې

خپــل ســرکش بلــوچ نفوس هم ارامه کړي ،پــه دې هڅو کې ډېر زیات

دا څېړنیــزه رســاله د پولــو دواړو غــاړو ته د ســوداګرۍ په لوی

مرکــز د نیمــروز والیــت بدلېــدل او د یاد والیــت راپورته کېدو

دالیــل څېــړي؛ ترڅنګ یــې د فزیکــي جغرافیــې ،جیوپولټیکي

ګټــو ،زېربنایــي پانګونــو ،تاوتریخوالــي دغه راز د رســمي او

نارســمي تنظیمــي رژیمونــو پــه ګډون هغــو بېال بېلــو عواملو ته

اشــاره کــوي ،چــې د ځانګــړو توکو پر ســوداګریزو الرو یې اغېز

کــړی او دا هــم پــه ډاګــه کوي چې څوک له دې کار باج ترالســه
کــوي .دا څېړنیــزه رســاله له هغو خلکو ســره لــه  ۳۰۰پر زیاتو

مرکــو والړه ده ،چــې د ګڼ شــمېر توکو په ســوداګرۍ کې ښــکېل
دي او د ارزښــتیز ځنځیــر پــه بېــا بېلــو ســتراتیژیکو نقطو کې

پراتــه دي .دغــه راز دا څېړنــه د پولو دواړو غاړو ته د ســوداګرۍ
ارزښــتیزو ځنځیرونــو د جغرافیــې پــه پېژندلــو او پــه ډاګه کولو
کــې لــه ســپوږمکۍ څخه د اخېســتل شــویو لوړ کیفیــت لرونکو

آنځورونــو هــم ګټــه پورته کــوي ترڅنګ یې د ســیمه ییــز کار پایلې

مســتندوي او چېرتــه چــې امــکان لري پــه لویه جغرافیاوي ســیمه

کــې دغه موندنې په تفصیل ســره راســپړي.

لېوالــه دی .بــل پلــو ایران هم ګڼ شــمېر زېربنایي پــروژې تمویل کړي

دي او د هندوســتان – افغانســتان ترمنځ د ســوداګرۍ د هڅونې
لپــاره یــې ترجیحــي تعرفې هم وړاندې کړي دي .له افغانســتان
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و

د افغانســتان پــه زیاتــرو برخو پــه تېره بیا په ســویل ختیځ زون کې

طالبــان دې ته اړ شــول څو داســې یــو نارســمي تنظیموونکی رژیم

لــه هېــواد د باندې د ټرانســپورټي الرو په بدلــون کې ونډه لري .خو

ځایــي ســوداګر او خلــک دې ته اړ نه کــړي ،څو له دوی پردي

والیتونــو کــې دا د هلمنــد ســیند او وچې دښــتې دي ،چې د توکو او

سیســتم رامنــځ تــه کــړ ،چې په ترڅ کې کوالی شــي خپل ګواښــونه

هلمنــد ســیند ژوروالــی او پراختیا تــردې کچې ده ،چې یوازې په

نــورې بېلګــې چــې دلته پــه دې څېړنه کې یې یادونه شــوې ده ،د

دا غرونــه او د غرونــو پــه منځ کې درې دي ،چــې د هېواد د ننه او

دا څېړنــه پــه ډاګــه کوي چې په ســویل لوېدیځ کــې د نیمروز په څېر

خلکــو د تــګ مســیر په وړانــدې یې طبعي خنډونــه رامنځ ته کړي .د

ځینــو ځانګــړو ځایونــو کې تــرې د تېرېدو امکان شــته ،هغه هم په

هغــو ځایونــو کــې چېرتــه چې د اوبو جریــان ورو دی یا دا چې پل یا

هم کښــتی موجوده وي .په داســې حال کې چې د نیمروز دښــته ډېره
ګرمــه ،پراخــه او په ډېرې ســختۍ د ســفر کولــو وړ ده ،له دې کبله د
ســفر لپــاره بایــد د یادې ســیمې په تړاو کافي انــدازه معلومات یو

څوک ولري او ښــه چمتووالی ورته ونیســي .دې ته په ورته ډول

ســیند او دښــته دواړه پــه خپلــو اوږدو کې طبعي تــم ځایونه لري چې

په ترڅ کې یې ســرحدي ســوداګرۍ ته مســیر موندل کېدای شــي.

دا څېړنــه پــه ډاګــه کوي چې پــه ننګرهار کې د پخوانــي کار په څېر

پــه نیمــروز کــې هــم عواید او باج د هغــو خلکو په الس کې دي چې
پــر دغــو تــم ځایونــو ولکه لري او دا وړتیا لري څو پــر هغو توکو

مالیــات وضع کړي ،چې لــه یادو الرو تېرېږي.

رامنــځ تــه کړي ،چې د ســوداګرۍ په وړاندې خنډ ونه اوســي او
شــي او کرکه وکړي.دې الســوهنې د ســوداګرو لپاره یو داســې

پــه ســم ډول مدیریــت کړي او د ســوداګرۍ لګښــتونه هم راکم کړي.
ســوداګرو او لېږدوونکــو لــه لوري هغې اړتیا ته اشــاره کوي،

چــې لــه مخــې یې یو داســې رژیم ومنــي چې هم ځانونه ورســره عیار

کــړي او هــم یــو ابتکار وي څو باج اخېســتل راکــم ،د توکو حجم

زیــات او زیاتــه ګټه ترې په الس راشــي.

دا څېړنــه د نیمــروز والیــت لپاره د پولــې دواړو غاړو اقتصاد د

ارزښــت ځینــې ځانګــړي اټکلونه هم وړاندې کــوي او ترڅنګ یې په

افغانســتان او ســیمه کــې د نیمروز والیت ورځ تر بلــې زیاتېدونکی
ارزښــت پــه ګوته کــوي .د بېلګې په توګــه د دې څېړنې اټکل دا

دی چــې پــه  ۲۰۱۹زېږدیــز کال کې په نیمروز والیــت کې د خلکو

لــه قاچــاق څخــه  ۳۵۶میلیونــه امریکایي ډالــر عواید د یو کال په

مــوده کــې په الس راغلي ،په داســې حــال کې چې دا اندازه په ۲۰۱۵
زېږدیــز کال کــې  ۶۴۳میلیونــه امریکایــي ډالر وه ،چې هره ورځ به

پولــې تــه د څېرمــه پرتــو نورو والیتونو او پــه ختیځ کــې د مخکنۍ

تر  ۲۰۰پورې پیک آپ موټر له زرنج ښــار څخه د ســویلي کرښــې

بیاځــل وېــش تــه اشــاره کوي .پر یاده الره ســفر لــه مختلفو برخو

الرې لــه ایــران څخه د ډیزلو ســوداګري تر  ۱۵۵میلیونــه امریکایي

څېړنــې پــه څېــر د دې څېړنې شــواهد د دې ناقانونــه اقتصاد

پاکســتان پــر لــور بارېدل .په  ۲۰۱۹زېږدیــز کال کې د میالک له

تشــکیلیږي چــې د الرې پــه اوږدو کــې بېال بېــل ځایــي متنفذین په

ډالــرو پــورې وه ،چې حکومت تــه یې  ۱۸میلیونــه ګمرکي عواید

پرغــاړه لــري .د پولــو دواړو غــاړو ته د توکو ســوداګرۍ د نیمروز

چمتــو کــړي وو .په غلطــو ټانکرونو او نــورو کانټیرونو کې د

ځانګــړو ســیمو کــې د توکو لېږد رالېږد او ســوداګرۍ مســوولیت

او طالبانــو تــه یــې  ۶میلیونــه امریکایي ډالــر د باج له الرې عواید

او د پولــې هاخــوا تــه پــه ایران او پاکســتان کې د خلکــو لپاره د پام

میــاک لــه الرې د تېرېدونکــو ډيزلو د قاچاق اټکلي ارزښــت په

ســوداګریزو معاملــو کــې لــه سیاســي او ایډیولوژیکي اړخه یو د

اوړي .د نیمــروز والیــت ســتراتیژیک موقعیت د نشــه یي توکو

وړ عوایــد ،بــاج او کاري فرصتونــه رامنــځ ته کړي .حتــی په زیاترو
بــل مخالفــې ډلــې یې هم ســره را یو ځای کړي دي.

یاد والیت کې د رســمي ســوداګرۍ له حجم او ارزښــت له کچې هم
مــخ پــه وړاندې زیاتېدونکي ارزښــت له کبله( چې اوســمهال یو د

ودې پــه حــال کــې صنعت دی او د اپیډرا بوټي څخــه چې په مرکزي

دا څېړنــه د وســله والــو ډلو او دولتــي لوبغاړو ترمنــځ همکارۍ

مرتفــع ســیمو کې په وحشــي بڼــه پیداکېږي په ګټې اخېســتنې د

کــوي چــې د ســوداگرۍ او باج اخېســتنې پــه پیاوړتیا کې ونډه

او دې ســوداګرۍ د یاد والیــت خلکو ،اړینو سیاســي -نظامي

او جوړجــاړي تــه هم اشــاره کــوي او هغه عمومــي ګټې په ډاګه

میتافیتامیــن پــه تولید کې اســتعمالیږي) د پــام وړ ګرځېدلی

لــري؛ ترڅنــګ یې د ځایي ســوداګرو او خلکو د شــبکې ارزښــټ

متنفذینــو او د افغانســتان پــه نــورو برخو کې د نشــه یي توکو په

طالبانــو غــواړي څــو په غرغــوري کې د نابرابــرو او تادیبي باج

او د بــاج زمینې مســاعدې کړي دي.

تــه اشــاره کــوي .مســتندې بېلګې په ډاګه کوي چې ســوداګر له

اخېســتنو مخنیــوی وکــړي او لــه حکومــت هم غواړي څــو طالبانو

ســوداګرۍ کې ښــکېلو کســانو ته ال زیات عواید ،کاري فرصتونه

تــه اجــازه ورکــړي ،چې په زرنج ګمــرک کې د مالیاتــو راټولولو

لپــاره خپــل یو اســتازی وګماري .د دې غوښــتنې له دوام وروســته

ز
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د پولــې دواړو غــاړو ته د دې ډول ســوداګرۍ ګټــې ترې دې کچې

عوایــد دي ،چــې ایــران یــې هېڅکله هم نه غواړي له الســه ورکړي،

کــې د دغــو توکــو د تولید او ســوداګرۍ د مخنیوي یــا محدودیت

کرونــا وایــروس د بــدو اغېزو لــه کبله په هېڅ صــورت هم نه غواړي

مقاومــت او حتــی تاوتریخوالــي څخــه ډکو اقداماتو ســره مخ

پــه وړاندې د ســوداګرۍ نوي سیاســت غوره کولــو په ترڅ کې

دي ،چــې کــه چېرې دولــت یا هم نــور لوبغاړي په ځانګــړو ځایونو
هڅــه وکــړي ،د ځانګــړې اقتصــادي مافیا له لوري لــه نیوکې،

کېــږي .د ســون توکو ،نشــه یــي توکو او نورو توکــو د قاچاق په

برخــه کــې د افغانســتان ،ایران او پاکســتان پر پولــو د حکومت

پــه تېــره بیــا د امریــکا متحــده ایاالتو له لــوري د بندیزونو او

او پــه کابــل کــې د نــوي حکومت پــه رامنځ ته کېدو او د پاکســتان

ښــایي د ایران له ســخت غبرګون ســره مخ شــي .یو بالقوه ځواب
بــه دا وي ،چــې ایــران به د اوبو حقوقو پر ســر له رامنځ ته شــوې

پرلــه پســې مصلحــت په پــام کې نیول د دغــه ناقانونه توکــو بیاځل

ســولې او هوکــړې مــخ واړوي او د نیمــروز ،هلمند او فــراه په څېر

اړتیــاوو پــه تأمیــن کــې د دوی ونډه په ډاګه کوي .پردې ســربېره،

خپلــو بریدونــو تــه زیاتوالی ورکړي.

والیتــي ،ملــي او ســیمه ییــز واک او ځواک خاوندانو ســره د دوی

د پاکســتان اقتصــادي او سیاســي ګټــې د هغــوی له ډلــې د بلوڅانو

وېشــونکی ماهیــت او پولــې تــه د څېرمــه پرتو ســیمو د ژوندانه

د هغــو خلکــو شــبکه چې په دې ســوداګرۍ کې ښــکېل دي ،له

اړیکــې د اقداماتــو پــه برخه کې د رســمي چارواکو او وســله والو
ډلــو وړتیا رامحدودوي.

والیتونــو کــې بــه پر لویــو خړوبوونکــو کانالونو او برېښــنا بندونو

تحرکاتــو راکمولــو تــه اړتیا ،چــې د چین او پاکســتان اقتصادي

دهلیز(ســیپیک) د زېربنــاوو پــه وړاندې یــې بریدونــه تنظیم کړي،

پــر نیمــروز والیــت هم اغېز کوي .د پاکســتان له لــوري پر پوله

بالخــره ،دا څېړنــه پــه ډاګــه کوي چې د پولــې هاخوا په ایران او

جــوړې شــوي زېربناوې د ایــران له زېربناوو ســره ورته والی نه

اقتصــادي او سیاســي ثبــات کــې څومره له ارزښــت برخمنې دي.

د توکــو پــر لېــږد تر ډیــره ولکه لري .پردې ســربېره ،زورواکي ډلې

پاکســتان کــې د لوبغــاړو ګټــې د نیمــروز په څېــر یو والیت په

پــه دې کې شــک نشــته چې پــه تهران کې چارواکــي په  ۱۹۹۰یمه

لــري ،ځکــه پاکســتان له افغانســتان ســره پر پولــه پر تګ راتګ او

چــې د دغــه ناقانونــه جریــان له دوام څخه چــې پر پوله د تأسیســاتو

لســیزه کــې د طالبانــو رژیــم په یــاد لري او له هر ډول هغه سیاســي

او زېربنــاوو پــه منــځ کــې د ســتراتیژیکې خالء له کبله یې ترالســه

واک النــدې رژیــم رامنځ تــه کړي .پردې ســربېره ،په  ۲۰۱۷زېږدیز

دی .داســې لیــدل کېــږي ،چې ایــران ته په ورته ډول به پاکســتان

امریکایــي ډالــره وه ،چې له پاکســتان ســره د افغانســتان د

څېــر لــه نويــو جوړو شــویو زېربنــاوو د خپلو عوایــدو زیاتولو او په

جوړجــاړي بــه وېــره ولري ،چې پــه کابل کــې د دوی (طالبانو) تر

کال کــې له افغانســتان ســره د ایران ســوداګرۍ کچــه  ۲میلیارده

ســوداګرۍ دوه برابــره جــوړوي او د ځینــو زېربناوو دغه راز

فعالیتونــو پــر بنســټ د قضــاوت له مخې ګڼ شــمېر رســمي او

نارســمي عبــوري نقطــې چې د افغانســتان – ایــران پولې په اوږدو

کــوي او پــه دې څېړنه کې ورته اشــاره شــوې ده ،هم تــر اغېز الندې
هــم پــر پولــه د قاچــاق مخنیــوی وکړي ،خو پر ځای بــه یې د ایران له

خپــل کــور د ننــه دغه راز افغانســتان کــې د ســتراتیژیکو متحدینو
د زیاتولــو لپــاره ګټــه پورته کړي.

کې لیدل شــوي ،په اســانۍ ســره کوالی شــي له پاکســتان سره په

ورتــه ډول د نارســمي ســوداګرۍ لــه کچې برخمنه اوســي .دا هغه
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ح

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

تــه د څېرمــه ســیمو پــه بدلون کــې رول لري .که څه هم پــه ټوله کې

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

د نړیوالــو ننګونــو څېړنــې د تمویــل پــروژې تمرکز د افغانســتان،

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

لــه جګــړې د ســولې پــر لور په تګ کــې د ناقانونه نشــه یي توکو

نظمــۍ پــروژې د څېړنــې لپاره د لومړنــي څیړنې پړاو مســتند

پایــداره ودې او څېړنې ادارې او الســیس ســره په ګــډې همکارۍ

کولمبیــا او میانمــار هېوادونــو پولــو تــه پــه څېرمه پرتو ســیمو کې
پــر ونــډې دی ،خــو په افغانســتان کې د دې پــروژې څېړنیزې ډلې

پرمــخ وړل شــوي .دا څېړنــه د افغانســتان پــه ختیځ کې د پاکســتان

دا پرېکــړه وکــړه څــو د څېړنې پــه دې مقدماتي پــړاو کې په یادو

والیتونــو کــې چــې درې اړخیزې پولې تــه څېرمــه موقعیت لري

او لېــږد رالېــږد هم وغځوي.

پولــې تــه څېرمــه پــه ننګرهار او بیا په ســویل لوېدیــځ نیمروز

او لــه ایــران ،پاکســتان دواړو ســره په ګاونډ کې پرته ده ،ترســره
شوې ده.

1

د دې څېړنــې لومــړی رســاله « پر آســونو ،پیــک آپ او کانټیرونو

ځانګــړو ســیمو کــې د ګڼ شــمېر اړینــو توکو تر تولید ،ســوداګرۍ

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 کــې اســانتیاوې رامنځ ته شــي ،خــو ترڅنګ یــې پولې ته په

لېــږد رالېــږد :د پولــو دواړو غــاړو ته تولید او ســوداګري او پولې

هــره پرتــه ســیمه کــې د ګټــو او قلنګ لویو ســرچینو پــه پرتلې د

افغانســتان د څېړنــې او ارزونــې ادارې لــه لوري د  ۲۰۲۰زېږدیز

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

تــه د څېرمــه ننګرهــار والیــت په سیاســي اقتصــاد کې یې ونډه» د

نشــه یــي توکــو اړوند ارزښــت او اهمیت په پوهېــدا کې هم د یوې

کال پــه جــوالی میاشــت کې خپره شــوې ده 2 .دا دویمه رســاله هغه

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

کــې پــه نیمــروز والیت کې ترســره شــوې .دې ته په پام چــې د څېړنې

فرضیــه وه ،چــې پــر پخوانیو زیاتــرو څېړنو یې ســیورۍ غوړولی

میتودونــو او موخــو پــه ګټې اخېســتنې پرمخ وړل شــوی دی نو

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

څېړنــه مستندســازي کــوي ،چــې د  ۲۰۱۹زېږدیز کال پــه منځنیو

دا لومړنــۍ پــړاو راســپړونکی پړاو وو او لــه عامه تګالرو،

حتمــي ده چــې د دې دوو راپورونــو په ســریزه او میتودلوجۍ

برخــو کــې بــه تــر یوې اندازې ورته والــی موجود وي .دې ته په

ورتــه ډول دا دویمــه څېړنــه د ننګرهــار پــه تړاو له لومړنــۍ څېړنې

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

و او پــر شــته رســمي علمــي ادبیاتــو حاکمــه وه .دې پرېکړې ته په

النــدې عمــده پوښــتنو ته ځواب ووایي:
.

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

ســره یــو ځــای د هغه چــا لپاره ګټوره ده ،چــې غواړي د پولو دواړو

سیاسي او اقتصادي ثبات څه اغېز لري؟

غــاړو تــه د ناقانونــه اقتصــاد پر الرو چارو پوه شــي ،یا دا چې په

یوازېتــوب ســره د هغــه چــا لپاره ډېره ګټــوره ده ،چې غواړي په
ســویل لوېدیــځ نیمــروز والیــت کې د ناقانونه نشــه یــي توکو پر

 .بایا دغه اغېز په ناقانونه توکو د قانوني توکو لېږد او
ناقانونه توکو لېږد کې یو تر بله توپیر کوي؟

ســوداګرۍ پوه شــي او معلومات ترالســه کړي.

د یادونــې ده ،چــې پــه افغانســتان کې د دې څېړنــې موخه دا وه څو

 .جد بېال بېلو توکو او ترانسپورټي الرو اړوند اهمیت د

د هغــو فعاالنــو ،توکــو او چــارو په تړاو پیــاوړی او متحرک درک
رامنــځ تــه کړي ،چې پــه ننګرهــار او نیمروز والیتونــو کې پولې

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

شبکو یا تاوتریخوالي کې له بدلون سره څه تړاو لري؟

1

بیا د السایز( )Alcisله ادارې ځانګړې مننه کوو ،چې له سپوږمکۍ څخه د اخېستل شویو انځورونو په تحلیل کې یې مرسته وکړه او د پایداره ودې لپاره د څېړنو له
مؤسسې د ساحوي کار او د څېړنې طرحې د چمتو کولو په پار مننه کوو .د دې ترڅنګ له حاجي سلطان محمد احمدی ،ریچارد بریټان ،ویلیام بیرد ،پاول فیشتین،
انتوني فیتزربیت ،غالم رسول ،الیکس سوډرهام او د لندن اقتصادي مطالعاتو له پوهنځۍ څخه پر لومړنۍ مسوده د دوی د نظریاتو له کبله مننه کوو.

2

ډیویډ منسفیلډ» پر آسونو ،پیک آپ او کانټیرونو لېږد رالېږد :د پولو دواړو غاړو ته تولید او سوداګري او پولې ته د څېرمه ننګرهار والیت په سیاسي اقتصاد کې یې
رول» د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره ،د  ، ۲۰۲۰جوالی میاشت.

1

منجنیق ،پیک آپ او ټانکرونه :د پولو دواړو غاړو ته تولید او سوداګري او د نیمروز پولې ته
څېرمه پرتو سیمو د سیاسي اقتصاد په بدلون کې یې رول

.

دکومو السوهنو د دغو توکو تولید او لېږد رالېږد کمزوری

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

راتګ اوتطبیق کې ونډه درلوده؟ او بالخره دغه السوهنې

تمرکــز ترڅنــګ دا څېړنــه د افغانســتان – ایــران پولو په اوږدو

کړی /یا یې پیاوړی کړی؟ کومو پرېکړو یې په منځ ته

پولې ته د څېرمه پرتو سیمو پر سیاسي او اقتصادي ثبات
څه اغېزې کړې دي؟

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

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

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

ازمایښــت ډډه کــول دغــه راز پــه څېړنه کې د ښــکېلو کســانو امنیت

هــم تمرکــز کــوي ،چــې د پولې دواړو غاړو تــه زېرمه کېږي او

اهمیــت برخمــن وو .ترڅنــګ یــې له ســپوږمکۍ څخه له اخېســتل

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

او خوندیتــوب د دې څېړنیــز کار د بنســټیزې تــګالرې لپــاره له

شــویو آنځورونــو ګټــه اخېســتنه د دې څېړنــې د موندنــو په اثبات

کــې ډېــره د پــام وړ وه دغــه راز د هغو اړینــو مخبرینو پــر مرکو هم
تکیــه شــوې ده چــې د ناقانونه نشــه یــي توکو په برخــه کې یې ډېر

معلومــات درلودل.

دا اړینــه ده ،څــو یادونه وشــي چــې د ناقانونه نشــه یي توکو

تولیــد ،پروســس او کارونــه پولــې تــه څېرمه په دغو پرتو ســیمو

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

ورکول کېدای شــي او غني کېدای شــي.

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

د څېړنیــزې تګالرې(مېتودلوجــۍ) پــه تــړاو مفصــل جزئیات

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

ځکــه پــه ډېــر ســتونزمن امنیتي چاپېریال کې ترســره شــوې ده .په

دې وروســتیو کلونــو کــې په افغانســتان کې پــه تاوتریخوالي

کــې د ژوندانــه اړتیــاوو د پوره کولــو لپــاره د فعالیتونو او الرو
ً
غالبا د ګڼ شــمېر هغــو فعالیتونو
چــارو د ټولګــې یــوه برخــه او

هغــو ســیمو ته السرســی چېرتــه چې قاچاق یوه عــادي او معمول

دې څېړنــه کــې له یوې داســې تګالرې کار اخېســتل شــوی چې «

تقابــل کــې واقع کــړي ،چې پــه ناقانونه اقتصاد کې ښــکېل دي.

کــې د پــام وړ زیاتوالــی راغلی او له ایران ســره پــر پوله پرتو

لــه ډلــې یــو فعالیت دی ،چــې ناقانونــه ګڼل کېږي .لــه دې کبله په

موضــوع ده ،کــوالی شــي څېړونکي له هغو چارواکو ســره په

پــر نشــه یــي توکــو بحث کوي ،نه د نشــه یي توکــو په تړاو» په دې

د دغــو عواملــو لــه منځــه وړلو ســتراتیژي دلته په ډېــرو جزئیاتو

توګــه مــوږ پــه دغــو لېرې پرتو ســیمو کې د اوســېدونکو د ژوندانه

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

تــه پــه پراخو پوښــتنو کې ځای ورکړی او له داســې مســتقیمو

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

اړتیــاوو پــه تأمیــن کــې د ناقانونه نشــه یي توکــو اقتصاد ونډې

اوږدو کــې پــروت والیــت تاریخــي اهمیت او په افغانســتان کې

پوښــتنو مــو ډډه کــړې ،چــې د سیاســي مخالفینو له لوري د نشــه

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

یــي توکــو پــر قاچاق له تورونــو د انکار المل ګرځــي ،چې دا خبرې
زیاتــره پــه رســمي او علمي ادبیاتــو کې ډېرې تر ســترګو کېږي.

د ونــډې دواړو اړخونــو لــه مخې یوه لنــډه کتنه کوي.

د څېړنــې څلورمــه برخــه پــه دې مقدماتــي پړاو کې اړینــو موندنو

تجربــو ښــودلې ده ،چــې د اپیمــو او خشخاشــو په تېره بیــا د اپیمو

ته اشــاره کوي .دا برخه په ســرحدي نقطو ،ســوداګریزو الرو،

چــې پــام وړ معلومات نه شــي الســته راوړالی بلکې کوالی شــي

زیاتوالــی او کمښــت پــه ډاګه کــوي ،چېرته چې توکــي تولېدیږي.

د پروســس او قاچــاق پــه تړاو مســتقیمې پوښــتنې نه یوازې دا

تالشــۍ ځایونــو او هغو ســیمو کــې د مختلفــو توکو جریان

څېړونکــي لــه پام وړ ګواښ ســره مــخ کړي .ترڅنګ یې د ســیمې

پــردې ســربېره ،دا هــم په ډاګه کــوي چې دا بدلونونــه پولې ته

پــه تــړاو یــو انحرافي درک هــم رامنځ ته کوي .له دې ســناریو د

متحدینــو لــه لــوري پر هغــو اړینــو ســتراتیژیکو نقاطو د اغېز او

پــه سیاســي اقتصــاد کې د ناقانونه نشــه یي توکو د ارزښــت

پــه څېرمــه پرتــو ســیمو کې د بېــا بېلو سیاســي او اقتصادي

مخنیــوي او پــه ســیمه کــې د اړیکــو رامنځ ته کولــو او پیاوړتیا

ولکــې د څرنګوالــي پــه بــاب موږ ته څه راښــایي ،له کومــو ځایونو

روښــانه الرې د ترســیم پــه موخه پــه دې مقدماتي پــړاو کې د هغو

ترســره کولــو پــه تــرڅ کې د څېړنــې دا مقدماتي پړاو دا شــونتیا

یــي توکــو ،کانــي مــوادو ،ټرانزیټي توکــو او خلکو په ګډون د

لــه مخــې پــر پولــه د ټرانزیټي ســوداګرۍ په تېره بیــا د ډیزلو په

دغــه راز د نــورو پړاوونــو ســیمه ییز کارونــو او څېړنو لپاره د

سیاســي او اقتصادي شــبکو پر چېړ تمرکز شــوی ،چې د نشــه

چــې اقتصــادي ګټــې او قلنګ ترالســه کېدالی شــي .د دې کار

رامنــځ تــه کــوي ،چې ښــایي ناقانونه توکي د ارزښــت او قلنګ

منجنیق ،پیک آپ او ټانکرونه :د پولو دواړو غاړو ته تولید او سوداګري او د نیمروز پولې ته
څېرمه پرتو سیمو د سیاسي اقتصاد په بدلون کې یې رول
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پرتلــې د حکومــت او بلواګــرو ډلــو دواړو لپاره ډېر کــم اهمیت

لــري .د دې څېړنــې دا پــړاو دا هــم په ډاګه کوي ،چې پــه نیمروز
ً
ـتقیما پــه یاد والیت کې د نشــه یي
کــې د تاوتریخوالــي کچــه مسـ

توکــو لــه تولید او ســوداګرۍ ســره تړاو نه لــري ،یا دا چې ووایي
څــو بایــد د نشــه یي توکو تولید او ســوداګرۍ مخنیوی وشــي –
ً
ـتقمیا د ایران او
بلکــې د یــاد والیــت د تاوتریخوالــي کچه مسـ

پاکســتان پــه څېــر د ګاونډیــو هېوادونو لــه جیوپولټیکي ګټو ســره

غوښــتونکو پــر سیاســي مشــرانو نفوذ وکــړي ترڅنګ یې په

افغانســتان کــې پــر منابعــو او د توکــو پر جریان هــم نفوذ او اغېز

ترالســه کــړي .پــه دې برخــه کې د ایران له لــوري د هلمند ســیند اوبو

ته اشــاره کوالی شــو .د راپور وروســتۍ برخه یو شــمېر لومړنۍ
پایلــې وړانــدې کــوي ترڅنګ یــې د ال زیاتې ســپړنې او څېړنې
لپــاره نورې ســاحې هم پــه ګوته کوي.

تړلــې ده ،چــې دوی غــواړي څو په خپلــه خاروه کې د بلــوڅ بېلتون
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2 .میتودولوژی
2 . 1.د څېړنې موخې او څېړنیزه تګالره
دا څېړنیــزه رســاله پــه افغانســتان کې د نظم او بــې نظمۍ پروژې

تړاو د پخوانۍ څېړنې اصلي محور و ،بلکې پرځای یې د

اړونــد لومړنــۍ مقدماتي او تشــریحي پړاو مســتندوي .دغه راز

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

څېړونکــي لــه  ۲۰د زیاتــو پرله پســې کلونو لپــاره څېړنیز کار او

نشه یي توکو اغېزې لري.

د ننګرهــار پــه ګــډون د افغانســتان په کلیــو او بانډو کې د اصلي

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 مشکالت بیانوي ،چې د نشه
یي توکو په پروسس او قاچاق کې ښکېل دي.

هغو السوهنو په تړاو فزیکي شواهد وړاندې کوي ،چې پر

د یــوې پیــاوړې مېتودلوجۍ په پام کــې نیول او د څېړنې د موندنو

له کره والي ډاډ ترالســه کول د لومړیتوب په توګه پېژندل شــوي وو.
په داســې ځای کې د نشــه یي توکو له طلســم مخنیوی کول ،چېرته

چې نړۍ یوازې د نشــه یي توکو د منشــور او کنټرول اقداماتو له

الرې غــواړي د نشــه یي توکــو مخنیوی وکړي او پراخې ټولنیزې –
اقتصــادي او سیاســي منځپانګې ته یې ډېــره کمه پاملرنه کېږي،

هــم د یــوې پیاوړې څېړنیزې تګالرې پــه پام کې نیول په دې څېړنه

کې اړینه ګڼل شــوې ده 3.په افغانســتان کې د نشــه یي توکو تولید او
کنټرول هڅو په برخه کې شــایعات ،حکایتونه او ناســم معلومات

په پراخه کچه شــته دي او دې کار په رســمي ادبیاتو او د زیاترو
څېړونکو په کاري ســیمو کې مشــروعیت موندالی دی .د دې
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 .بد نشه یي توکو پر طلسم د باور لرلو څخه د ډډې کولو اهمیت
او د نشه یي توکو په منځپانګه کې د سیاسي اقتصاد

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

ترڅنــګ ،د یــو ناقانونــه یا هم عیني فعالیت په توګه د نشــه یي

توکو اقتصاد په برخه کې د څېړنو ترســره کول ډېر ســتونزمن دي،

ځکه څوک یې په وړاندې مســوولیت نه اخلي او زیاتره د رســمي

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

چارواکو او یا هم ښــکېلو کســانو لکه قاچاقبرانو او سیاســونو له

او ګټې دغه راز باج ترې ترالسه کوي ،او بالخره

چلنــد کېــږي .دا خبره په تېره بیا د نشــه یــي توکو او افراطیت ترمنځ

او ځایي رسمي یا نارسمي ادارې اتحاد کوي ،سیالي کوي

 .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

لــوري په دې برخه کې د شــخصي ملحوظاتو یــا هم توپیرونو له مخې
د اړیکــې پــه برخه کې ډېر صدق کوي ،ځکه په دې برخه کې شــخصي

ملحوظــات او کمــزورې میتودلوجي د دې المل ګرځېدلې څو داســې
روایتونه رامنځ ته کړي چې له تاریخي واقعیتونو ســره ســمون ونه
لــري او د ترالســه کېدونکو عوایدو پــه برخه کې ګمراه کوونکي
اټکلونه ترسره کړي.
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 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 توکوپه 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 )۲۰۱۷او 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 ،
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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 رول لري .پردې ســربېره ،د

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

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

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

برخــې شــاملول بــه له څېړنې ســره مرســته وکړي څــو پولې ته په

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

څېرمــه هــره پرتــه ســیمه کې د ګټــو او قلنګ ترالســه کولو نورو

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

لویــو ســرچینو پــه پرتلــې د اړوند ارزښــت او اهمیت په تړاو

لپــاره ســیمه رامحــدودوي ،چې د قانون حاکمیــت لپاره پر کار

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

کولــو تــورن دي او خلک هم زړه نه ښــه کــوي ،څو دې ته په ورته

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

بحثونــو کــې ګډون وکړي او ځواب ووایي.

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

2 . 2.د څېړنې بڼه او پلي کیدل
امنیتــي ننګونــو دغه راز اساســي ســرچینو او د وخــت محدودیت

تالــک (ســپین کاڼي) د مرمرینو ډبــرو پرخالف ،ډېره کمه پانګه

بانــدې تمرکــز کــړی دی .۱ :نشــه یي توکي – چې د چرســو،

تاالن وړ توکی دی او ال تراوســه هم په پراخه کچه پر ســرکونو او بېخ

تــه پــه پام ســره دې څېړنې په النــدې یو شــمېر محدودو توکو

خشخاشــو ،اپیمــو ،مورفینــو ،هروئینــو او میتافیتامینــو پــه

ګــډون ګــڼ شــمېر نشــه یي توکي پــه ځان کې رانغاړي .۲ .پــه نیمروز
کــې کانــي مواد ،تــر ډېره پــه هلمند کې مرمریــن کاڼــي ( میګنیزیم

سلیســایټ)  .۳ډیــزل .۴ .کمیــاوي کــوډ  .۵ســیګرټ او  .۶خلک.
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تولیدوي او زیاتره یې په الســونو راویســتل کېږي – چې د چور او

بنســټونو باندې تکیه لري ،څو ولېږدول شــي او صادر شــي .معنا دا

چې د تالکو ســوداګري له نشــه یي توکو ســره چې په افغانســتان او د

افغانســتان لــه پولو هاخوا پر خــرو یا اوږو باندې قاچاق کېږي ،چې

دې ځانګړنــې تالــک تر ډېــره بریده د لېږد وړ ګرځولي او ډېر کم د

لېږد رالېږد لپاره پر لویو ســوداګریزو الرو او شــبکو تکیه لري ،له

کاني مواد او ناقانونه نشــه یي توکي د دوی لوړ ارزښــت درلودلو

دې کبلــه له کنټــرول او مقرراتو ډېر کم ضرر ګالي.

حکومــت لــه حاکمیت د باندې ســیمو کې تولېدیږي او زیاتره یې

ډیــزل او کمیاوي کوډ(ســره) هــم قانوني توکي دي خو له دې کبله د

له کبله پام شــوی دی  ،چې د افغانســتان په لېرو پرتو او د مرکزي

د مخالفو وســله والو ډلو لپاره د عوایدو یوه عمده ســرچینه ده.
5

5

دې څېړنــې لپــاره په پام کې نیول شــوي دي ،چې په ننګرهار کې د

 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.
منجنیق ،پیک آپ او ټانکرونه :د پولو دواړو غاړو ته تولید او سوداګري او د نیمروز پولې ته
څېرمه پرتو سیمو د سیاسي اقتصاد په بدلون کې یې رول

تورخــم او پــه نیمروز کې د میالک په څېر لویو رســمي عبوري الرو

د ســېګرټو د انتخــاب پــه برخــه کــې باور دا و چې د یو داســې توکي

او په ګڼ شــمېر نارســمي الرو کې د عبوري نقطو له الرې افغانســتان

پــه توګــه چــې د افغانســتان له یوې پولې راواردېــږي او له بلې

انتخــاب لپــاره بل معیار دا و ،چې د افغانســتان د وارداتي توکو

وړانــدې کــړي چــې د نړیوالو او ملي سیاســي او اقتصادي شــبکو

تــه پــه ناقانونه توګه قاچاق کېږي .پردې ســربېره ،د دغو توکو د

پولــې یې صادریږي ،کوالی شــي یو داســې ارزښــتناک لیدلوری

په لېســت کې ځای لري او له پاکســتان او ایران دواړو څخه د پولې

ترمنــځ تعامــل پــه ډاګــه کړي ،چې د دغو توکو ســوداګري کوي

توګــه پــه  ۲۰۱۸مېالدي کال کــې د  6۱۶۶میلیونه امریکایي ډالرو په

د ســېګرټو ځــای پــه ځــای کول او د څېړنــې بڼه چې د بېــا بېلو

شــوي و ،چې دا واردات په  ۲۰۱۰مېالدي کال کې د ناټو ځواکونو

کــړه ،چــې د افغانســتان او پاکســتان ترمنځ د ســوداګرۍ په برخه

ټرانزیېټــي ســوداګرۍ په برخه کې یــو عمده توکی و .د بېلګې په

ارزښــت نېږدې  ۳۷۳،۰۰۰مېټریک ټنه ډیزل افغانســتان ته راوارد

نظامي حضور په اوج کې د افغانســتان او پاکســتان ترمنځ د

ټرانزېټي ســوداګرۍ د هوکړې ( )APTTAله مخې د راورادېدونکو
ډيزلو د کچې په پرتلې کمښــت په ډاګه کوي.

او خپــل قلنــګ تــرې پــه الس راوړي .بالخره پــه دې څېړنه کې

جوته
څېړنیزو ســیمو په پام کې نیولو ســره ترســره شــوی و ،دا ّ

کــې یــو اړیــن توکی و .پــه دې څېړنه کې په ډاګه شــوي ،چې په

میلیاردونــو ډالــرو اقتصــادي زیان لــه دې کبله افغانســتان ته

رســیږي ،چــې قانونــي توکي پــه ناقانونه توګــه قاچاق کېږي او

مالیــات تــرې د دولــت کڅــوړې ته نه ځي .پــه  ۲۰۱۴زیږدیز کال کې

له نیمروز سره د ځانګړې تړاو له مخې په پاکستان کې د تېلو

لــه پاکســتان ســره د ســوداګرۍ کچه د ناټــو ځواکونو له لوري د

قیمتونو لوړېدو او د امریکا متحده ایاالتو له لوري پر ایران د

وارداتــو پــه اســتثناء ،نېــږدې  ۲.۵ملیارده ډالره وه 8 .په ۲۰۱۸

بندیزونو له کبله د ایراني ریالو د ارزښت په راټيټېدو سره د ایران او

زېږدیــز کال کــې د ایــران او افغانســتان ترمنځ د ســوداګرۍ کچه تر

ډاګه کوي ،چې زرنج ته نېږدې د میالک بندر له الرې د تېلو رسمي

ترســره کېــده ،او لــه پاکســتان ( ۱.۲میلیارده) او چیــن ( ۱میلیارد)

افغانستان ترمنځ د ډيزلو سوداګري وغوړېده .وروستي اټکلونه په
سوداګرۍ اندازه په کال کې تر  ۱۵۵میلیونه ډالرو پورې رسیږي.
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پردې سربېره دا اټکلونه هغه ډیزل یا تېل په ځان کې نه رانغاړي

 ۲میلیــارده ډالــر وه ،چــې اوســمهال یې زیاتــره د نیمروز له الرې

ســره د ســوداګرۍ په پرتلې یې اندازه لوړه شــوه.

9

چې د زرنج ،چهاربرجک او کانګ ولسوالیو د الرو په اوږدو کې

د انســانانو قاچــاق تــه د نیمــروز والیت پر سیاســي اقتصاد د ښــه

او کانتيرونو کې پټ وړل کېږي .په نیمروز کې د دې نارسمي

پــه ځانګــړې ډول د هغــو خلکــو لپاره یــو مرکزي ځای دی ،چې

د ګڼ شمېر نارسمي الرو څخه قاچاق کېږي یا هم په ټانکرونو

سوداګرۍ کچه ډېره د پام وړ ده او د فراه په ګډون د ایران پولې ته

پوهېــدو پــه برخــه کــې د ډېــر اهمیت په توګه کتل شــوي دي .زرنج
ایــران ،ترکیــې او لــه هغــې الرې بیا اروپــا ته تګ غواړي .د ۲۰۱۴

څېرمه په نورو برخو کې د قاچاقي تېلو ترڅنګ ښایي په میالک کې

او  ۲۰۱۵زېږدیــز کلونــو پرمهــال چــې انســاني قاچاق په اوج کې وو

تېلو قاچاق ال تراوسه هم د هغو خلکو لپاره د عوایدو اړینه سرچینه

چــې هــر یــو موټر یې  ۲۰کســان ځایول لــه خلکو بارېــدل او تر پولې

د رسمي وارداتي ډيزلو اندازه له خپل ټاکل شوي وزن زیاته وي .د
ده ،چې د افغانستان او ایران پولې ته څېرمه استوګنه لري.
ســېګرټ بــل قانونــي توکــی دی ،چې افغانســتان ته او له

افغانســتان د بانــدې د ګــڼ شــمېر نارســمي الرو څخــه قاچاق کېږي.

د جمعــې ورځــې پــه اســتثناء هره ورځ تر  ۲۰۰پورې ډاټســن موټرونه
پــورې تلــل .د هر ســړي پر ســر لګښــت  ۵۱۵امریکایي ډالر و او په

کال کــې لــه انســاني قاچاق د ترالســه کېدونکو پیســو اندازه تر

 ۶۴۳میلیونــه امریکایــي ډالــرو وه 10 .حتــی د  ۲۰۱۹زېږدیــز کال په

منځنیــو کــې چــې د کډوالــو شــمېر ډېــر کم و ،بیا هم د پــه کال کې له
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 -د احصائیې او معلوماتو ملي اداره ،د افغانستان اسالمي جمهوري دولت « .د افغانستان کلنئ احصائیې کتاب .»۲۰۱۹-۲۰۱۸ ،ګڼة  ،۴۰صصـ  ،۲۳۰-۳۶جوالی ۲۰۱۹

7

دا شمېر په اټکلي ډول په ورځ کې د  ۳۵ټانکرونو تګ راتګ له مخې کښل شوي ،چې د هر یو ټانکر وزن  ۲۳میټریک ټنه دی او هر میټریک ټن په نیمروز کې ۶۱۵
امریکایي ډالر قیمت لري .په دې کې هغه تېل نه شاملیږي ،چې دا ټانکرونه یې په اضافي ټانکیو یا هم په سیټونو کې پټوي.
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منجنیق ،پیک آپ او ټانکرونه :د پولو دواړو غاړو ته تولید او سوداګري او د نیمروز پولې ته
څېرمه پرتو سیمو د سیاسي اقتصاد په بدلون کې یې رول

6

انســاني قاچــاق د ترالســه کېدونکــو پیســو اندازه تــر  ۳۵۶میلیونه

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

اقتصــادي وســیله ده ،چــې دا لېرې پروت والیتــي مرکز( زرنج)

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

امریکایــي ډالــرو پــورې وه 11 .پردې ســربېره د انســانانو قاچاق هغه
په افغانســتان کې له بل هر والیت ســره نښــلوي او په زرنج ښــار

کــې د هوټلونــو خاونــدان د هغــو خلکــو د راټولېدو ځــای په توګه

خدمــات وړانــدې کوي ،چــې له  ۳۴والیتونــو دلته راځي او له

دې الرې غــواړي ایــران او هاخــوا نورو هېوادونو ته الړ شــي.
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د انســانانو قاچــاق یــو داســې کاروبار دی ،چــې باید د ایران له

لــوري د فزیکــي زېربنــاوو او پراخــو مقرراتو په ګډون د ســرحدي
کنټــرول دغــه راز پــه نیمروز او نورو ســیمو کــې د تاوتریخوالي
کچــې لــه بدلون ســره ځان عیــار کړي .په همــدې ډول د څېړنې په

دې لومــړي پــړاو کــې د انســاني قاچاق موضوع ځــای پرځای کول

پــه دې والیــت کــې د پولې دواړو غاړو ته د ســوداګرۍ سیاســتونو
پــه بدلــون کې د اقتصادي او سیاســي شــبکو پــه تړاو د پراخو
جوت شــول.
معلوماتــو د ترالســه کولــو لپاره ډېر ارزښــتمن ّ

د توکــو لــه ټاکلو وروســته ،اړوند څېړنیزې ســیمې په ډاګه شــوي

دي او د څېړنــې لومړنــي پــړاو لپــاره ســیمه ییــزه څېړنې دغه راز له
ســپوږمکۍ څخــه د اخېســتل شــویو انځورونو شــننه او راټولولو

تــه لومړیتــوب ورکړل شــوی دی .دا کار د پایــداره ودې او څېړنې
مؤسســۍ او ســپوږمکۍ آنځورونــو په ګډې همکارۍ ترســره

شــوی دی .د اړونــد څېړنیــزو ســیمو د ټاکلو پــه لومړي پړاو کې د
النــدې مــواردو پېژنــدل او په ګوته کول ښــکېل و:
.

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

راز د مراجعــې ګټــورې ســرچینو په تړاو هم مشــاهدوي ســندونه

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

کېــدای شــي .د لومړنیــو څېړنیــزو ســیمو نقشــه په  ۱جدول کې

موندل کېدای شــي.

د څېړنــې پــه طرحــه کې د دغــه لومړي مقدماتــي پړاو لپاره

وروســتۍ اقــدام د اطالعاتــو راټولولــو لپاره د الرو چارو په

ډاګــه کــول او د ځــواب ورکوونکــو لومړیتوب بنــدي وه .بیا ځلې
پــه دې پــړاو کــې هم په افغانســتان کــې د ناقانونه نشــه یي توکو

پــه تــړاو تجربــې وې ،چې پــه دې لومړي مقدماتــي پړاو کې یې

زمــوږ تمرکــز ته بدلــون ورکړ :څوک باید زمــوږ څېړنیزو پوښــتنو

تــه ځــواب ورکــړي؟ دوی ته د څېړنې پــه کوم پړاو کــې څنګه باید
السرســی وشــي ؟ او څه ډول پوښــتنې باید وشي؟

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

بېلــو توکــو په ځنځیر کې ښــکېلو کســانو ( ســوداګرو ،پروســس

کوونکــو ،لېږدوونکــو ،کارخونــو مالکانــو او کارکوونکو،
او د پیســو تبادلــه کوونکــو یــا حواله کوونکو) ته السرســۍ

بــه د څېړنــې پــه دې لومړنــي مقدماتي پړاو کــې ډېر محدود

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

میتافیتامینــو دغــه راز د پیســو بدلوونکــو او چارواکــو پــه برخه

أپه نیمروز کې رسمي او نارسمي لویې عبوري نقطې

کــې ډېــره د پــام وړ او صدق کــوي .دا برخه د څېړنې تــر ټولو ډېرو

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

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

تولیدي ځایونو په ډاګه کول ،چې سرچینه یې په
افغانستان کې وي.

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

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

ســیمه کــې اوســني فعالیتونــه د ســپوږمکۍ آنځورونــو له مخې

ارزول شــوي او چېرتــه چې شــتون درلود ،د تــدارک ځنځیرونو

حساســو او جنجالــي برخــو له ډلې وه ،ځکه ښــکېل کســان نه

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

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
لومړنــي تماســونه ټینــګ شــي ،ځینې موندنې په الس راشــي –

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

پړاوونــو لپــاره اړیکــې رامنځ ته شــي ،څو په اســانۍ ډېر پیاوړي
او کره اطالعات راټول شــي.

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،
11

دا وینا پر هغو راپورونو والړه ده چې ویل کېږي ،تر  ۸۰پورې موټرونه هره ورځ له زرنج څخه د ډاک پر لوري د پاکستان تر پولې ځي او له هر مسافر څخه تر ایران پورې د
تګ په مقابل کې  ۷۱۵امریکایي ډالر اخلي.
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د دې پرځــای پرېکــړه دا وشــوه ،چــې د اطالعاتــو راټولو په دغه

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

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

پــه دې و ،چــې بېــا بېــل فعــاالن مختلفې تجربــې او پوهې له

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

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

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

برخــه کــې د هغــوی ډول له مخــې لومړیتوب ورکړل شــي ،ټینګار
ځــان ســره لري ،چې حســاب پرې کېدالی شــي .د بېلګــې په توګه

هغــه شــخص چــې لــه یوې ســیمې بلې ته اپیــم لېږدوي ،تر ایران

ناقانونــه توکــو یــا هــم ځمکنیــو فعالیتونــو اړوند ذاتــي ځانګړنو له

یــا پاکســتان پــورې د غځېدلــې الرې په اوږدو کې پــه مختلفو

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

دوی یــوازې پــه دې پوهیږي چــې د ټرانســپورټ ،زېرمه کولو او

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

څنګــه دغــه خلــک د خپــل ژوندانه اړتیاوو د پــوره کولو لپاره

ځایونــو کــې د اپیمــو یــو کیلو ګــرام قیمت په اړه ډېر کــم پوهیږي،

وســله والــو ډلــو تــه د بډې او مالیاتــو په نوم څومره پیســې ورکول

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

کېــږي .پــه ورتــه ډول د اپیمو ســوداګر یانې هغه شــخص چې د

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

اپیمــو مالــک دی او پــر دوی یې پلــوري ،له یوې ســیمې تربلې

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

ورکــول کېــږي ،مګر ښــایي د هغو تالشــي ځایونــو او خلکو په

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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د قیمتونــو پــه توپیــر ډېــر کم پوهیــږي؛ چې قاچاقچــي ته څومره
تــړاو بیــا ال ډېــر کم وپوهیږي ،چــې د اړوند خلکو پــه ولکه کې

دي ،او پــه دې اړه بــه هــم کــم معلومات ولري ،چې په هره ســیمه
کــې د لېږدوونکــو موټــرو کرایــه یا لګښــت څومره پرې راځي.

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

کــه څــه هــم د اطالعاتو راټولولــو تمرکز د هــرې کټګورۍ ځواب

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

څېړنې جوړښــت داســې تنظیم شــوی و ،چــې هغه معمــول روایتونه

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

الرو لــه مخــې د معلوماتــو پــه ال زیات کره والي کې مرســته کوالی

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

ویونکــي لپــاره د ځانګــړی برخــې لــه مخې بڼه شــوی و ،مګر د دې

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

هــم پــه کــې انعــکاس ومومي ،چې د ځــواب ورکوونکو ،توکو او

ټیــم د جوړښــت لــه کبلــه د څېړنــې په دې پړاو کې ځــواب ویونکي

شــي .بشــپړ لېســت په لومړي جدول کې موندالی شــئ.

نارینــه و .د دې لپــاره چــې تــر ممکنــه بریده د څېړنیزو ســیمو د

تاریخــي شــواهدو په بــاب معلومات ترالســه کړو ،هغو کســانو ته

مــو ترجیــح ورکــړې چــې عمــر یې د  ۶۰او  ۷۰کلونو پــه منځ کې و،

چــې د زیاتــرو عمر یې ظاهرشــاهي دورې ( ۱۹۵۰او  )۱۹۶۰لســیزې
تــه ورګرځــي .د ننګرهــار برعکس پــه نیمروز والیت کــې د څېړنې

پــه برخــه کــې د پــام وړ ننګونې راپورته شــوي دي .ځکه له ایران
ســره پــر پولــه پرتو زیات شــمېر کلیو او د تګ راتګ نارســمي

الرو د پــام وړ کډوالــي لېدلــې ده ،چــې دا کار د وچکالــۍ او پر
نارســمي اقتصــاد د ایــران ســرحدي کنټرول د اغېز لــه کبله دی.
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پــه دې معنــا چې د دې ســیمو زیاترو اوســېدونکو یاده ســیمه

پرېښــودې ده او زرنج ،ایران یا هم نورو ســیمو ته کډوال شــوي
دي ،چــې دې کار مــوږ تــه دا ســتونزمنه کړه څو د  ۱۹۷۰لســیزې

وړانــدې پــه دغو ځایونــو کې مفصــل تاریخي جزئیات ترالســه کړو.
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لــه کــوم خنــډ یا مزاحمت ســره مخ شــي ،نو له دې امله لــه ډله ییزو

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

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

اطالعاتــو حساســیت تــه په کتو باید فردي مرکې ترســره شــي.

لــه دې کبلــه ددې لپــاره چې لــه توپیري چلند ډډه وشــي ،په کار

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

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

څېړونکــو دواړو تــه امنیتي ګواښــونه راپورته کوالی شــول.

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

کــې لــه ټولــو بوختو خلکو ســره لــه کومې مالحظــې پرته مرکې

د کټګورۍ ،توکو او سوداګریزو الرو له مخې د ځواب ویونکو شمېر
لېږدوونکي

سوداګریزه الره/

معلومات

سوداګر

بندر

ورکونکو

اپیم

ډاک /مشخل

5

لوټک

9

میالک/زرنج

17

خوابګا

8

3

لکاري

3

1

فیروزګي

5

کانګ دیــن محمد

3

مشتر ک

2

محمد

2

خواجه

8

عبدالرحمــن

3

ده رئیس

4

4

حاتم

6

2

مکا کي

6

3

درویشک

4

طالیي

3

تېل

ټرانزېټ

تالک

کمیــاوي کوډ

اپیم

26

62

22

37

5

4

2

1

5

2

4

ګل شاه

6

4

11

نورمحمدخــان

5

1

4

کروکي

1

مجمو عه

100

11

62

22

0

5

ســرچینه :ســیمه ییز کار

9

تېل

ټرانزېټ

تالک

کمیــاوي کوډ
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40

37

0

26

0
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پــه ســیمه کې لــه اړوند ټیمونو ،د پایــداره ودې او څېړنو په

مؤسســه کــې د ټیمونــو مشــرانو او اصلي څېړونکــي ترمنځ د پرله

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

پســې ســا مشــورو وروســته د څېړنې په دې لومړي مقدماتي پړاو

ســپوږمکۍ انځورونو له شــننې څخه تشــکیل شــوې وه .پردې

نــه دی ،چــې د اطالعاتــو راټولولو په وړاندې هر ډول ســتونزو د

والــي ماهیــت دغــه راز امنیتــي ســتونزو ته په کتــو د مېتودونو

کــې انعطاف هم ښــودل شــوی دی .دا انعطاف یــوازې په دې معنا

ســربېره ،دا اړینــه وه څــو د موضــوع ځمکني واقعیــت ناقانوني

هــواري پــه برخه کې اقدام شــوی او امنیتي ګواښــونه تر بحث الندې

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

موندنو هم بســنه وکړي .دا بســنه په ځان کې هغه نارســمي عبوري

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

شــوي او د ځانګــړو توکــو او مالونو د ســوداګرۍ په برخه کې

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

نیــول شــوي دي ،بلکې موخــه دا ده چې څېړونکی پــر لنډمهاله

الرې راشــاملوي چــې د څېړنــې په اصلي طرحه کــې نه دي په ګوته

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

بدلــون مومــي .دا چــاره په تېره بیا لــه دې کبله مهمه وه څــو معلومه

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

د ارزښــت پــه راټېټېــدو او د ایراني حکومت لــه لوري پر پوله د

د څېړنــې دا لومړنــۍ پــړاو د ناقانونه نشــه یي توکو سیاســي

شــي چې د افغانســتان او ایران پر پوله ســوداګري د ایراني ریالو

دیــوال جوړېــدو لــه کبله څه بدلون رامنځ ته شــوی دی ،او د ګوادر
نارســمي ســنتي الرې څه ډول پر اقتصاد اغېز کړی دی.

د څېړنــې وروســتۍ پــړاو د پایــداره ودې او څېړنې له مؤسســې

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

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

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

بل سره ســیالۍ کوي.

ســره د ال زیــات غور کــول او د جغرافیــاوي معلوماتو سیســتم

پیــاوړی شــننه وه .د جغرافیــاوي معلوماتــو سیســتم لومړنۍ

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

اخېســتل شــوې ده .دې کار له موږ ســره مرســته وکړه څو پر هغه
نیمګړتیــا برالســي شــو ،چــې اصلــي څېړونکي پــه نیمروز کې د
بــد امنیتــي وضعیــت لــه کبله ســیمې ته په تــګ کې درلوده دغه

راز د همکارانــو او ځــواب ویونکــو دواړو لپاره لــه اخالقي اړخه
راپورتــه کېدونکــې اغېــزې هم راکمې شــي .د هــرې څېړنیزې

ســیمې تفصیلــي ســېټالیټ انځورونــو ،چــې د بېال بېلــو کلونو په
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
او معلومــات ترالســه کــړي او د اړتیا پــه صورت کې ال ډېرو

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

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

تــړاو لــه تولیدوونکو ،ســوداګرو او لېږدوونکو ســره پر ترســره

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

شــننه د الســیس ( )Alcisلــه لوري د اصلــي څېړونکي په غوښــتنه

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

د ســوداګرۍ بدلېدونکــو الرو پــه تړاو د مجازي نښــو نښــانو ژور
تحلیــل لــه ځــان ســره لري ،څــو د څېړنې موندنې تایید شــي او د

امــکان پــه صــورت کې ال زیاتې څېړنې پرې وشــي.

پــه ټولــه کــې د څېړنــې دغه لومړنــي پړاو لپاره په پــام کې نیول
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3 .شالید :نیمروز
نیمــروز والیــت د افغانســتان په ســویل لوېدیځــه څنډه کې

موقعیــت لــري ،چــې له ایران او پاکســتان دواړو هېوادونو ســره

ګــډه پولــه لــري .یاد والیــت د  ۴۲٫۴۰۹کیلومتــره مربع خاورې په

لرلــو ســره د چهاربرجــک ،اصلي چخانســور ،کانګ ،خاشــرود او

زرنــج لــه پنځو ولســوالیو جوړ شــوی دی ،چې مرکــز یې د زرنج په
نــوم یادیــږي .دغه والیــت تر  ۱۹۶۴زېږدیز کال پــورې د لویې فراه

د نیمــروز خلکــو تــه پــه پالزمېنــه کابل کې د مرکــزي حکومت له

لــوري ډېــره کمــه پاملرنــه کېــږي؛ دا هغه عینــي واقعیت دی چې د
یــاد والیــت په زیاتــرو ټولنیــزو – اقتصادي برخو کې تر ســترګو

کېــږي .د روغتیایــي خدمتونــو ( ټولشــموله روغتیایــي مرکزونو،

لومړنیــو او فرعــي روغتیایــي مرکزونو ،طبي پرســونل ،واکســین

کولــو ،او نــورو) دغــه راز د زده کــړو ( لومړنیــو زده کړو ته د
18

یــوه برخــه وه .د دې والیــت نفــوس په ډېــر تیت او پرک ډول خور دی

زده کوونکــو نــوم لیکنــې ،منځنیــو او لېســې پــه کچه د زده کړو،

پــه  ۱۹۷۰زېږدیــز کال کــې رامنځ ته شــوی دی 15 .اټکلي ۳۰۹٫۰۹۶

نوملــړ کــې د ټولــو والیتونو په وروســتي قطار کــې ځای لري .په

او تــر ډېــره پــه زرنج او د زرنج شــاوخوا ســیمو کې پروت دی ،چې

وګــړي یــې ډېــری برخه بلوچ دي ،چــې پښــتانه ،تاجیک او براهوي
بیــا د یاد والیــت لږکي جوړوي.

16

د زده کوونکــو او ښــوونکو شــمېر) د پوښــښ له مخــې په والیتي
19

یــاد والیــت کې د ګوتو په شــمېر نادولتي مؤسســې شــته دي او د

خصوصــي ســکتور خدمتونــه هم تــر ډېره محدود دي.

20

د نیمــروز اراضــي او اقلیــم دواړه د درېیو لویــو ســیندونو :هلمند،

پــه تېــره بیــا پــه یاد والیت کــې د امنیتي او نظامــي ځواکونو

دي .د اراضــي زیاتــه برخــه یې د دشــت مارگو « د مــرگ بدنامې

والیــت ســتراتیژیک موقعیــت دغــه راز ایران ته او لــه ایران څخه د

هریــرور او خاشــرود پــه درلودو ســربېره ،بیا هــم وچ او نامالیم
دښــتې» پــه ګــډون له صحــرا جوړه ده .پرله پســې وچکالي او

ســیالبونه لــه دې والیــت راچاپېر دي او د ګرم اوړي په موســم

کــې د مــې میاشــتې لــه  ۱۵مې نېټــې د ســپټمبر تر  ۱۳مې پورې

 ۱۲۰ورځني ســخت بادونه لري 17 .له دوړو او شــګو ســره دغه مل

توپانونــه د ودانیــو ،لویــو الرو ،په صحــرا کې کوچنیو ســرکونو

او کوڅــو څخــه هــم تېرېــږي ،په تېــره بیا د تګ په وړانــدې خنډونه

راپورته کوي.

حضــور ډېــر کم دی ،د پاکســتان او ایران ســره پــر ګډه پوله د دې

توکــو وارداتــو او صادراتــو پــه برخه کې رول دغه راز د انســانانو
او ناقانونــه نشــه یــي توکــو د قاچــاق لوړې کچې تــه په کتو دا

ډېــره د حیرانتیــا خبــره ده 21 .دا خبــره هــم د یادونې وړ ده ،چې د
نــورو والیتونــو برعکــس د طالبانــو رژیم له ړنګېدو وروســته
د افغانســتان بیارغونــې پرمهــال پــه یاد والیــت کې د والیتي

بیارغونــې ټیــم یــا پــي ار ټي نه و .کــه څه هم د والیتــي بیارغونې

ټیــم د وســله والــو مخالفــو ډلــو له لوري تل تــر بریدونو الندې و او
پــه نښــه کېــده ،خو پــه هغو ځایونو کې چې مشــري یــې د امریکا

متحــده ایاالتــو حکومــت یا هــم نورو لویــو لوېدیځــو تمویلوونکو
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,Lutz Rzehak, “Remembering the Taliban” in The Taliban and the Crisis of Afghanistan, eds. Robert Crews and Amin Tarzi
.)2008 ,Cambridge, MA: Harvard University Press( .184
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This is the population estimate from the World Pop Flowminder project, which draws on high-resolution domestic
compound data from Alcis and satellite imagery to map domestic compounds (Flowminder, “Final Population Mapping for
.)18 Unpublished Report, page ”.2017 Afghanistan
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.6 page ,2010 Anna Larson, “Government structures in Nimroz” AREU Case Study Series, November
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”,2019-2018 National Statistics and Information Authority, Islamic Republic of Afghanistan, “Afghan Statistical Yearbook
.136-134 ,132-128 ,125
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”,2019-2018 National Statistics and Information Authority, Islamic Republic of Afghanistan, “Afghan Statistical Yearbook
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کولــه ،ډېــرې پراختیایــي مرســتې او نظامي همــکارۍ یې کړي دي.

د پولې پر ســر هوکړه شــوې ده او په دې وروســتیو کې په ۱۷۲

کندهــار پــر لویــه الره محدود شــمېر امریکایــي ځواکونو حضور

د ځایــي خلکــو ادعــا دا وه ،چې دا په نښــه کوونکي اوســمهال د

پــر ځــای یــې د دې والیت شــمال ختیځ ته په دالرام  22کــې د نیمروز

ډبرو ســره په نښــه شــوې ،او د رســمي پولې په توګه پېژندل کېږي.

درلــود ،چــې انــدازه یې ډېــره کوچنی او د ایران له پولې ســره یې په

ایــران پــه خاوره کــې  ۱کیلومتر د ننه نصب شــوي دي.

ایرانــي حکومــت غوســه راونه پارول شــي ،خو د نیمــروز د امنیت

د ایــران او افغانســتان او تــر یــوې کمې اندازې پورې له پاکســتان

کافــي انــدازه واټــن درلود؛ دې کار بســنه کوله چې پــه تهران کې د
ټینګښــت او ودې لپــاره یــې هم یــو څه کار وکړ.

پــه نیمــروز والیــت کــې د ایران نفوذ ډېــر د پام وړ دی .ایراني

ریــال یــا تومــان ( ۱۰ریال له یو تومان ســره برابــر دي) هغه پولي

واحــد دی ،چــې په یــاد والیت کې په راکړه ورکــړه کې ډېر کارول

ســره نارســمي تــګ راتګ له ډېر وخــت را په دېخوا د هغــو خلکو

د ورځنــي ژونــد برخــه ده ،چــې په نیمروز والیــت کې ژوند کوي.

د کلونــو پــه تــرڅ کې پــر پوله ګڼ شــمېر د تګ راتګ الرې جوړې

شــوي ،چې ځایي اوســېدونکي کوالی شــي په پښــو ،اوښانو،

کښــتیو او ځینــو ځایونــو کــې د موټــرو په واســطه پرې تګ راتګ

کېــږي 23 .ایــران د نیمــروز مرکز زرنج ښــار ته برېښــنا ورکړې ده او

وکــړي .پــر پوله د انســانانو او نشــه یــي توکو له قاچــاق د مخنیوي

لــوري وړانــدې کېــږي 24 .د پولې دواړو غاړو ته د اســتوګنو وګړو

د دوی وېــرې لــه کبلــه ایران د پولې پــر ولکه ډېــره پانګونه وکړه.

تېــره بیــا بلوڅــان په ایران او افغانســتان دواړو کــې خپلوان لري

حکومــت پــر پولــه خندقونــه ،له خاورو ډکې بوجــۍ او څارونکي

د ګرځنــده ټلیفونــي شــبکو پوښــښ خدمتونــه هــم د ایرانیانو له

ترمنــځ فرهنګــي ،ژبنــۍ او کورنــۍ اړیکې ډېــرې پیاوړي دي ،په

لپــاره د ایــران هڅــې او د طالبانــو رژیــم پرمهــال د طالبانو په تړاو

د  ۱۹۹۰یمــې لســیزې پــه وروســتیو کې د ایران اســامي جمهوري

او زیاتــره یــې د دواړو هېوادونــو تابعیتونــه لــري .د پولې دواړو

ټاورنــه جــوړ کــړل ترڅنګ یې  ۳۰،۰۰۰پرســونل هــم وګماره .دې کار

شــوروي اتحــاد د یرغــل پرمهال ال ډېــرې ټینګې شــوې ،ځکه د یاد

کــړ ،خــو مطلــق مخنیوی یې ونه شــو کــړای ۲(.انځور وګورئ)

( پــه  ۱۹۷۹زېږدیــز کال کــې د نیمــروز جبهې مشــر) او درې ځله (

کلــي لــه خپلــو کرنیــزو ځمکو څخــه بېل کړل ،چې د افغــان بزګرانو

غــاړو ترمنــځ اړیکــې په  ۱۹۸۰یمه لســیزه کې پر افغانســتان د

والیــت ځینــو سیاســي – نظامــي مشــرانو لکــه عبدالکریم براهوي
لــه  ۱۹۹۲تــر  ،۱۹۹۵بیــا لــه  ۲۰۰۱تر  ۲۰۰۵او درېیــم ځل له  ۲۰۱۰تر

 )۲۰۱۰د نیمــروز والــي پــه ګډون زیاتــره خلک له جګړې د تېښــتې

پــه موخــه د پولې هاخوا ته کډه شــول.

د پولــو دواړو غــاړو تــه پر تګ راتــګ یو څه محدودیــت رامنځ ته
25

پــردې ســربېره ،د دغــو زېربناوو له ډلــې ځینو یې د افغانســتان

لــه لــوري د پلــې تــګ یا هم تراکتورونو په واســطه د تــګ لپاره یې

د تــګ راتــګ الرو جوړولو ته اړتیا پېښــه کړه.

لــه تاریخــي اړخــه د افغانســتان او ایران ترمنځ د پولې پر ســر

تــل نانــدرۍ راپورته شــوي او د جګړو المــل ګرځېدلي .په ۱۸۷۲

زېږدیــز کال کــې د انګرېزانــو پــه مالتړ هوکړه دا وشــوه ،چــې هلمند
(هیرمنــد) ســیند بــه د دواړو هېوادونــو ترمنــځ په ســویلي برخه کې

پولــه وي .خــو د هلمنــد ســیند د تګلــوري تغییــر دا اړتیــا رامنځ ته

کــړه څــو د دواړو هېوادونــو ترمنځ یــو دایمي پوله کېکاږل شــي .له
 ۴۰کلونــو څخــه لــه زیــات وخت پخوا د افغانســتان او ایــران ترمنځ
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لــه  ۲۰۰۵زېږدیــز کال را پــه دېخوا د ایران اســامي جمهوري

کــړې او د زرنــج لــه الرې په ســوداګرۍ کې د پام وړ رول لري۴(.

حکومــت پــر نــورو لویو زېربنــاوو پانګونه کــړې ده ،چې د پولې

انځــور وګــورئ) .د  ۲۰۰۵او  ۲۰۰۹زېږدیــز کلونو ترمنځ هندوســتان

نیمــروز لــه الرې د ایران رســمي ســوداګرۍ پــه پیاوړتیا کې ډېره

امریکایــي ډالــره مرســته وکــړه .دا الره په میالک کــې د پولې له

ګام د زرنــج ښــار پــه څنــډه کې د هلمند پر ســیند پــه میالک کې د

د ســفر لپــاره تــرې ګټه اخېســتل کېــږي ۵ ( .انځور وګورئ).

ال زیــات ټینګښــت المــل ګرځېدلې او له افغانســتان ســره یې د
مرســته کــړې ده ۳(.انځــور وګورئ) .په دې برخــه کې لومړی

د زرنــج او دالرام ترمنــځ د لویــې الرې جوړولــو لپــاره  ۱۰۰میلونه

عبــوري نقطــې ســره نښــلیږي او تر هرات ،کندهــار او کابل پورې
26

ابرېشــمو پــل جــوړول و .ورپســې د ایراني لوري څخه د ســوداګرۍ

پــردې ســربېره هندوســتان د ایران پــه چابهار بنــدر او ورڅېرمه

پانګونــه وشــوه او د  ۷۰میلــو په شــاوخوا کــې د  ۵متره لوړوالي

موخــه د هندوســتان ،ایــران او افغانســتان ترمنــځ د اقتصادي

د هڅونــې پــه موخــه پــر پوله د اســانتیاوو رامنځ تــه کولو لپاره

پــه لرلــو ســره دیوال هم جوړ شــو ،چــې په  ۱۹۹۰یمه لســیزه کې جوړ

شــوي خندقونــه او لــه شــګو او خاورو ډکې موانــع یې ال پیاوړې

زېربنــاوو بانــدې هــم ډېره پانګونــه کړې ده .له دې ټولــو پانګونو

اړیکــو پیاوړتیــا او د نړیوالــې ســوداګرۍ لپاره پر پاکســتان د
افغانســتان تکیــې راکمول دي.

27

 ۳انځور :له  ۲۰۰۵زېږدیز کال وړاندې وخت سره د  ۲۰۰۵او  ۲۰۱۹زېږدیز کلونو ترمنځ په میالک/زرنج کې د عبوري نقطې فزیکي زېربناوو پرتلنه

پــه نیمــروز دغه راز ایران کې پر فزیکــي زېربناوو پانګونې ،نیمروز

پرتلــې زیــات و او له ننګرهــار( ۱۱۹میلیونه امریکایي ډالر) ،هرات

والیت د نړیوالې ســوداګرۍ لپاره د افغانســتان پر یو لوی مرکز بدل

( ۱۱۷میلیونــه امریکایــي ډالر) ،او بلــخ ( ۷۱میلیونه امریکایي

یــوازې  ۳۷میلیونــه امریکایي ډالــر عواید له ګمرکي محصول

حیرتانــو لوی رســمي بندرونــه موجود دي ،څلورم ځای خپل کړ.

کــړی دی .د بېلګــې په توګه پــه  ۲۰۱۸زېږدیز کال کې نیمروز والیت

ترالســه کــړي و ،چې د کندهــار( ۳۶.۵میلونه امریکایي ډالر) په

ډالرو) څخه وروســته یې  ،چېرته چې د تورخم ،اســام قلعه او

28
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.45-344 ,)2010 ,Thomas Barfield, Afghanistan: A Cultural and Political History (Princeton, NJ: Princeton University Press
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دغــو پانګونــو پــه یــاد والیت کې له مخ پــرودې غیر کرنیــز اقتصاد

لــور روانــې دي ،چې د کرنې له الســه ورکولــو ،کډوالۍ ته اړ

والیــت د نفوســو لپــاره ځکــه له ارزښــته برخمنه ده ،چــې د تاریخ په

پــه وړانــدې زیاتېدونکــو ناندریــو راپورته کېدو المــل ګرځېدلي

ســره هــم مرســته کړې ده ،چــې د تودوخې لوړېدو تــه په پام د دغه

اوږدو کــې یــې اقتصــاد پر کرنــه او مالدارۍ والړ و او دوامدارې
وچکالــۍ او توپانونــو وخــت ناوختــه پــه دې برخه کې د پام وړ

ســتونزې راپورتــه کــړي دي 29 .د بېلګــې په توګه اوبیــزې ځمکې

لکــه پــه کانــګ ولســوالۍ کې هامون پوژاک او له ایران ســره پر

پولــه هامــون صبــری – د پولــې دواړو غاړو ته د اســتوګنو وګړو

د ژوندانــه د ډآډ اړینــه ســرچینې دي ،خو اوســمهال د کمښــت پر

کېــدو ،خاورینــو توپانونــو او د ایــران او افغانســتان ترمنځ مخ

دي .د وچکالــۍ ترڅنــګ یــاد والیــت د توپانونو او ســیالبونو له
30

خطــر ســره هــم مخ دی ،چې د کانګ ولســوالۍ په شــمال لوېدیځ
کــې د کروکــي پــه څېــر د زیات شــمېر کلیو لــه منځه تګ المل

ګرځېدلــي .د یــاد کلــي د ســترګو لیدلــی وضعیت او له ســپوږمکۍ

اخېســتل شــوي انځورونــه دواړه په ډاګه کوي ،چــې خلک ترې
کوچېدلــي او په تش ډاګ بدل شــوی.

 ۵انځور :د  ۲۰۰۵او  ۲۰۰۹زېږدیزو کلونو ترمنځ د زرنج او دالرام ترمنځ اسفالټ سرک د هندوستان حکومت له لوري جوړ شوی دی.

د چاپېریالــي ننګونــو ورهاخــوا پــه نیمروز کــې د کرنیزو

محصوالتــو سیســتم ډېــر ابتدایــي او تر ســیمې پورې محدود

دی ،چــې پــه ژمني موســم کې غنــم  31او کوکنار پرې کــرل کېږي ،په

پســرلي کــې هندواڼــې او په اوړي کــې بیا پــرې لوبیا او ماش کرل
کېــږي .د نوامبــر او مارچ میاشــتو ترمنځ ســوړ موســم د ګرمســیرو

او نیمــه ګرمســیرو محصوالتــو لپــاره موســم ډېر رالنډوي .د
32

29

.4-3 ,)2016 Fatemah Aman, “Water Dispute Escalating between Iran and Afghanistan” (Atlantic Council, Issue Brief, August

30

Fatemah Aman, “Water Dispute ;26-20 ,)2018 ,ICRA, “Water and Conflict: The Growing Challenge” (Discussion Paper
”.Escalating between Iran and Afghanistan

31
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32

Whitney, John. “Geology, Water, and Wind in the Lower Helmand Basin, Southern Afghanistan”, Scientific Investigations
pdf//5182/2006/https://pubs.usgs.gov/sir .16-15 ,2006 ,US Department of the Interior. US Geological Survey ,5182-2006 Report
pdf.508_5182-SIR06
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وچکالــۍ لــه کبلــه مالــداري ډېره ســخته زیانمنه شــوي او کلني

دغــه راز د دوامــداره باغــدارۍ محصوالت هــم ډېر محدود دي.

امریکایــي ډالــرو پــه لګښــت دا پروژه ،چې اوســمهال یې درېیم او

33

د مناســبو کرنیــزو محصوالتــو پــه نه شــتون کــې د نیمروز والیت

خلک له ایران او پاکســتان ســره پر پوله او کرښــه د انســانانو،

نشــه یــي توکــو ،ډيزلو او نورو وســایلو قاچاق تــه مخه کوي ،څو

لــه دې الرې د خپــل ژونــد اړتیاوې پوره کړي.

پــه دې والیــت کې لــه کرنیــزو محصوالتو د مالتړ پــه موخه یو

کــم شــمېر هڅې ترســره شــوي دي .تــر دې مهاله یې تــر ټولو اړینه

هڅــه د کمــال خــان بند جوړول دي ،چې د زرنج ښــار ســویل ته په

وروســتۍ پــړاو تــر کار الندې دی ،له بشــپړېدو وروســته دا وړتیا
لــري څــو د نیمــروز والیت کرنیــز بنیاد ته بدلــون ورکړي ،چې په

جوړېــدو ســره بــه یې تر  ۱۰۰٫۰۰۰هکټــاره ځمکه خړوبــه او ترڅنګ

بــه یــې  ۸.۵میګاواټــه برېښــنا هم تولیــد کړي .خو دا پروژه ال
34

هــم ناندریــزه ده ،چــې له ایران ســره د اوبو حقوقو پر ســر له شــته

اختالفونــو ســره تــړاو لــري او انګېرنه دا ده ،چې د دې پروژې

بشــپړېدل بــه د هلمنــد هامــون پــه ګډون د الندېنــۍ برخې اوبو پر

کمښــت ال زیاتــې اغېزې ولري.

 ۴۵میلــي کــې موقعیــت لــري (  ۶انځور وګــورئ) .د  ۱۰۰میلیونو
 ۶انځور :د  ۲۰۱۶او  ۲۰۱۹کلونو په ترڅ کې د زرنج ښار ته نېږدې د کمال خان بند پرتلنه

حتــی د اپیمــو د کښــت پــه برخه کې هــم نیمروز والیت له نســبي

اپیمــو نــه وه کــرل شــوې ( ۷انځور وګورئ) .د دې والیــت په زیاته

مزیــت برخمــن نــه دی .پــه تاریخــي لحاظ هم یاد والیــت د اپیمو د

برخــه کــې د وچکالــۍ لــه کبله کرنه پــه پراخه کچه اغېزمنه شــوې

د حکومــت لــه لــوري کنټــرول هم ډېــر کــم و او قیمتونه یې اوج ته

تــه پرتــه ده او د والیــت نــورو برخــو په پرتلې تــروې اوبه نه لري او د

تولیــد کــوم لــوی مرکــز نه و .حتــی د  ۲۱پېړۍ پــه لومړیو کې چې

رســېدلي و ،پــه یــاد والیت کې لــه  ۶٫۰۰۰هکټارو زیاتــه ځمکه پر

ده ،یوازېنۍ ســیمه د خاشــرود ولســوالي ده ،چې د نیمروز شــمال
کرنې لپاره ډېره ښــه مســاعده ده.

35
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https://wadsam.com/afghan-business- .2018 December 3 ,”Wadsam, “Completion of Kamal Khan Dam in Nimroz Province
.)2020 August 27 accessed( /232-news/completion-of-kamal-khan-dam-in-nimroz-province

35

https://www.pajhwok. .2015 November 29 ,Ramin, “Ministry in Quest of Funds for Completing Vital Dam Project”, Pajhwok
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چــې د اپیمــو کښــت د ودې په موســم کې یانــې هغه مهال د

اپیمــو کښــت کچــه ډېــره کمه وه ،پــه نیمروز کــې د حکومت یا هم
18000

UNODC

پــه  ۲۰۰۰او  ۲۰۰۱زېږدیــز کلونــو کــې د طالبانو له بندیز وروســته،

USG

نړیوالــو لــه لــوري ډېر کمې هڅــې د کوکنارو کښــت د محدودیت

پــه موخــه شــوي دي .د کوکنارو کښــت اړولو پــه وړاندې د افغان
حکومــت د مبــارزې لومړنیــو کلونــو پرمهــال (له  ۲۰۰۳تر ۲۰۰۷

زېږدیــز کلونــو پــورې) د کوکنارو محصوالتو د کښــت لــه منځه

وړلــو او اړولــو پــه تړاو په راپورونــو کې ډېــره مبالغه کېده او
بې بنســټه وو .حتی له هغه وروســته هم ډېر کم داســې شــواهد

موجــود دي ،چــې د محصوالتــو زیاتــې برخې لــه منځه وړل ثابت
کــړي 40 .لــه هغه راوروســته بیــا د کوکنارو د کښــت اړولو هڅې

کمــې شــوې او پــه ډېرو کمــو حاالتو کې یې اندازه لــه  ۱۵۰هکټاره

ځمکــې پورتــه شــوې ده او اغېــزې یې هم ډېــرې کمې وې(  ۹انځور

د  ۲۱پېــړۍ لومــړی لســیزې پــه وروســتیو کې د اپیمو کښــت کچې

وګــورئ) .د کوکنــارو پــه کښــت کې د کموالــي راتګ لکه د ۲۰۰۹

وده او زیاتوالــی ومونــد .دلتــه په دې دښــته کې د بکوا ولســوالۍ

کال راوروســته تــر ډېــره بریده د افغانســتان نورو ســویل لوېدیځو

ژورو کانالــو کېندلــو لــه الرې خړوبه شــوه ،چې مالي لګښــت یې د

کــې د قیمتونــو راټیټېــدل دغــه راز وچ اقلیمي شــرایط وو.

مــخ پــه تغییــر پیل وکړ او د خاشــرود ولســوالۍ په دښــتو کې یې

د دښــتې او د بغــرا کانــال پــه څېــر پخوانۍ دښــته بېرته اباده او د

کوکنــارو لــه عوایدو ترســره کېــده 36 .د نیمروز او فــراه والیتونو په

او  ۲۰۱۲کلونــو ترمنــځ او پــه دې وروســتیو کــې له  ۲۰۱۷زېږدیز

ســیمو ســره ســمون درلود ،چې المل یــې زیات تولید او پــه پایله
41

اداري پولــو کــې تغییــر د دې المل شــو چــې په رســمي اټکلونو کې

نوســانات رامنځ ته شــي .دالرام ســیمه چې د لویې الرې شــمال ته

پرتــه ده او د  ۲۰۰۹37او  ۲۰۱۲کلونــو ترمنــځ فــراه والیت ته لــه انتقال
وړانــدې د کوکنــارو کښــت په لویه ســیمه بدله شــوه ،خو په ۲۰۱۳

زېږدیــز کال کــې یــو ځل بیا له نیمروز ســره وتړل شــوه 38 .د دالرام

ســیمې محرومیــت د دغــو کلونــو پــه ترڅ کې د والیت پــه مجموعي

کرنــه کــې لــه  ۳٫۰۰۰هکټــارو نیولي تــر  ۹٫۰۰۰هکټارو پورې د
اپیمــو کرنــې شــمېره زیاته کړه.

39

.)2020 August 27 ministry-quest-funds-completing-vital-dam-project (accessed/29/11/2015/com/en
36

16-12 ,2015 David Mansfield, “Still Waters Run Deep: The Transformation of the Deserts of Southwest Afghanistan.”, May

37

https://www.unodc.org/documents/ .44 page ,2009 Kabul: UNODC December( ”2009 UNODC, “Afghanistan Opium Survey
summary.pdf_2009_crop-monitoring/Afghanistan/Afghanistan_opium_survey
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https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/ .28 .p ”,2013 UNODC, “Afghanistan Opium Survey
web_small.pdf_2013_Afghan_Opium_survey
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https:// .62 page ,2018 Cultivation and Production”, UNODC, Kabul, November ;2018 UNODC, “Afghanistan Opium Survey
pdf.2018_www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghanistan_opium_survey
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https://www.sigar.mil/ .91-88 page ,2018 SIGAR, “Counternarcotics: Lesson from the US Experience in Afghanistan”, June
LL.pdf-52-18-pdf/lessonslearned/SIGAR
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.2019 October ,”2019 UNODC, “Afghanistan Opium Survey
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 ۹انځور :له  ۲۰۰۹تر  ۲۰۱۸کال پورې په نیمروز کې د کوکنارو اړولو
کچه

42

Nimroz

کــوي ،چــې د طالبانــو واکمنــۍ پرمهال په دې والیت کــې اپیم په

ازاد ډول د والیــت مقــام مخــې تــه پلورل کېــدل .د دې ترڅنګ دا

ادعــاء کېــږي ،چــې مال محمد رســول اخند هڅــه وکړه څو له ۲۰۰۱

300

زېږدیــز کال وړانــدې د نشــه یــي توکو ســوداګري تنظیم او تــر خپلې
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ولکــې النــدې یــې راولــي 44 ،مګر ځایــي تجربه دا ده ،چې دا کار

150

توکــو پــه ســوداګرۍ ،پېر او پلــور کې بوخت و /دي.
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پــه نیمــروز کې نــور جګپوړي طالبان او نېــږدې همکاران یې
ً
ـتقیما د نشــه یي توکو په ســوداګرۍ کې ښــکېل دي .د حاجي
مسـ
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0

ســتونزمن ورتــه تمــام شــو ،ځکه د ســیمې زیاتره خلک د نشــه یي

جمعــه خــان( د نیمــروز یو براهــوي) په څېر خلک چې پــه لومړیو کې

پــه  ۲۰۰۱زېږدیــز کال کــې د امریکایي ځواکونو له لوري ونیول شــو

د کرنــې پــه پرتلــې د نیمــروز د نشــه یــي توکو اقتصــاد لپاره د پولو

او بیــا پــه پرله پســې توګــه د امریکایي چارواکو لــه لوري توقیف

ورځ تــر بلــې زیاتېدونکــی تولیــد ډېر مهــم دی .د دې ترڅنګ په

بندي شــو ،د نړۍ له مشــهورو او پیاوړو نشــه یي توکو قاچاقبرانو

دواړو غــاړو تــه د قاچــاق کچــه دغــه راز د اپیمــو او میتافیتامینو

شــو او پــه  ۲۰۰۸زېږدیــز کال کې په امریــکا متحده ایاالتو کې

ایــران کــې د مســتهلکینو بــازار او د فــراه او هلمنــد په څېر د نشــه

څخــه ګڼــل کېــږي او له طالبانو ســره په مالي مرســتو او له لوړپوړي

یــاد والیت ارزښــت ال زیــات کړی دی 43 .په  ۱۹۹۰یمه لســیزه کې

و ،هم د نشــه یي توکو په قاچاق کې ښــکېل دي .داســې ویل

یــي توکــو زیاتــو تولیــدي والیتونــو ترمنځ د نیمــروز موقعیت د

د طالبانــو تــر واکمنــۍ النــدې د اپیمــو د کښــت چټکه وده د پولو

مشــرتابه ســره د زیاتــو کلونــو لپاره د نېږدې اړیکــو په لرلو تورن
45

کېــږي ،چــې حاجــي جمعه خان په زرنج ښــار کــې ملکیتونه لري او

دواړو غــاړو تــه د ســوداګرۍ لــه غوړېدا او په هېواد کــې د اپیمو

باور دا دی چې ښــایي د هلمند په ســرحدي ښــارګوټي برامچه کې د

د پاکســتان او ایــران دواړو هېوادونــو پولــو تــه څېرمه پروت دی

یي توکي پرؤســس کېږي او پاکســتان ته اړول کېږي ،له پاکســتان

نــو د ناقانونــه نشــه توکو د ســوداګرۍ لپاره په اړیــن مرکز بدل

پــه اړه دا هــم ویل کېږي ،چې د ســی ای اې پــه ګډون د امریکا

د تولیــد د ظرفیــت لــه لوړېدو ســره مل وه .دا چــې نیمروز والیت

او د دواړو پولــو هاخــوا تــه قبیلــوي او کورنــي تړاوونه هم لري،
شــوی .د دې څېړنې لپاره ترســره شــوی ســیمه ییز کار په ډاګه

لومړنیــو پانګوونکــو لــه ډلې وي ،چېرته چې د پام وړ اندازه نشــه

څخــه بیــا د مکــران بنــدر له الرې خلیج ته لېــږدول کېږي .د نوموړي

متحــده ایاالتــو حکومت مخبر یا جاســوس هم دی.
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دا یــوازې طالبــان نــه دي ،چې د نشــه یي توکو پــه قاچاق کې پر

پــه حقیقــت کــې دا پــه خپله نشــه یي توکــي نه بلکې پــه نیمروز

مســتقیم الس لرلــو تــورن دي ،بلکــې په نیمــروز والیت کې ورته

والیــت کــې د پولــې دواړو غاړو ته د ســوداګرۍ په ترڅ کې

پــر حکومتــي چارواکــو او امنیتــي ځواکونــو په تېــره بیا افغان

د طالبانــو او افغــان حکومــت پــه منځ کــې کړیو دغه راز د ایران

ډول تورونــه د نیمــروز والیــت د لوړپوړي مشــرتابه په ګډون
ســرحدي پولیســو هم دي.

او پاکســتان دواړو پــر پولــه سیاســي متنفذینــو لپاره د عوایدو

47

په اړینه ســرچینه بدله شــوې ده.

د تېــرې لســیزې پــه تــرڅ کې پــه نیمروز والیت په تېــره بیا په

52

د نشــه یي توکو او انســانانو د

قاچــاق ترڅنــګ د قانونــي توکــو لکه ډیزلــو ،ســمنټو او ټرانزېټي

خاشــرود ولســوالۍ کې د نشــه یي توکو پر پرؤســس د پام وړ

تمرکــز شــوی .یاده ســیمه په افغانســتان کــې د مېشــتو امریکایي
ځواکونــو لپــاره پــه هدفي ســیمه بدله شــوه ،چې د  ۲۰۱۸زېږدیز

اقتصــادي غوړېــدا ده ،چــې په تړاو یې داســې انګېــرل کېږي ،چې

48

توکــو لېــږد ټــول د د سیاســي – نظامي لوبغــاړو لپاره د باج

اخېســتنې پــه یــوې ســرچینې بدل شــوي دي ،لــه دې کبله یې د دغو
ډلــو ترمنــځ د تاوتریخوالــي او شــخړې ســرچینه هــم رامنځ ته کړي

کال پــه اپرېــل میاشــت کــې د هروئینــو او د  ۲۰۱۹زېږدیز کال په

ده .راتلونکــې برخــه د پــراخ ســیمه ییــز کار او له ســپوږمکۍ څخه

بمبــار شــول .د امریــکا متحــده ایاالتو حکومت هــم دا بمبارۍ د

کــوي ،څــو د نیمــروز په پراخه کچه سیاســي اقتصاد راوســپړي

مــې میاشــت کــې د میتافیتامینــو البراتوارونــه د هوا له الرې

د اخېســتل شــویو لــوړ کیفیــت لرونکــو انځورونو پــر پایلو بحث

طالبانــو د عوایــدو پــه وړانــدې د کمپایــن په توګــه تایید کړې دي

او د ناقانونــه نشــه یــي توکــو ،تاوتريخوالــي او بې نظمــۍ ترمنځ

ترالســه کېدونکــو ټولــو عوایدو  ۶۰ســلنه له دې ځایه ترالســه کړي

پالیســیو او تاریخونــو اړونــد اهمیت ته اشــاره کوي.

او انګېرنــه دا وه چــې طالبــان د ناقانونــه نشــه یــي توکو  49څخه د

دي ،یــوې خپلواکــې ارزونــې بیــا راپور ورکړی چې یــادو بمباریو

د اړیکــې ماهیــت معلومولــو پــه موخه د یو شــمېر توکو ،پېښــو،

ډېــر کــم اغېز درلود  ،50په داســې حال کــې چې د افغانســتان لپاره د
ملګــرو ملتونــو ســازمان مرســتندویه ماموریــت ( یونامــا) بیا د ۳۰

ملکــي وګــړو د مرګ ژوبلــې خبر ورکړی.
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4 .د څېړنې پوښتنو ته ځوابونه
بــار فیلــډ د هغــو ســوداګریزو الرو په تړاو څېړنــه کړي ،چې په

افغانســتان کــې پــرې ســوداګریز توکي لېــږدول کېږي او رالېږدول
کېــږي او د هېــواد پــه سیاســي اقتصاد او فرهنګ کــې حیاتي
اهمیــت لري:

« ...پــه داســې حال کــې چې د غرونو خلک په یوه داســې

نــړۍ کــې ژوند کوي ،چــې د ژوندانه د لومړنیو اساســي

لوجســتیکي زیرکتیــا تــه هــم پاملرنه وشــي او کــوم مهال چې یوه

ســوداګریزه الره لــه ډېر ګواښ او لګښــت ســره مــخ کېږي ،د بلې
پیداکولــو پــر الرو چارو فکر او اقدام وشــي.

هغــه څــه چــې پــه دې څېړنه کې ډېر اړین دي ســوداګریزې الرې

دي ،چــې د نــورو الرو پــه پرتلې د وخت پــه مختلفــو پړاوونو کې
لــه ډېــر اهمیــت برخمنــې دي .هغــه عوامل چې د توکــو د لېږد په

ســتونزو تــر اغېــز النــدې ده؛ په غرونو کــې زیاتره د لېږد

وړانــدې خنــډ ګرځي ،ســوداګر دې ته مجبــوروي څو له یادو الرو

پرلــه پســې توګــه یې دغو ســیمو ته د بهرنیو راکشــولو

پــر الرو بدليــږي .پــه سیاســي اقتصاد کې د افغانســتان ،ایران

رالېــږد الرې د نړیوالــې ســوداګرۍ کانالونــه دي چې په

ډډه وکــړي او دغــه الرې وروســته یــوازې د خلکو تګ راتګ

او کلتــور راوړلــو هڅــه کړې ده .د یو لوړ ولټــاژ لرونکي

او پاکســتان ترمنــځ د پولــې ســوداګرۍ پــر اهمیت د ال زیاتې

ســیمو تېرېــږي ،لــه دې کبلــه نه چې له حیاتي ارزښــت

مختلفــو سیاســي او اقتصادي شــبکو ونډه تشــریح او روښــانه

برېښــنایي مــزي پــه څېر دا ســوداګریزې الرې له دا ډول

پوهېدنــې لپــاره دا ډېــره اړینــه ده څــو د پولو دواړو غاړو ته د

برخمنــې دي ،بلکــې لــه دې کبلــه چې ســیمې یو له بل ســره

شــي ،چــې د ځانګــړو کانالونــو او عبــوري نقطو له الرې یې د

اقتصــادي او فرهنګــي نښــلوونکو کرښــو پــه توګه کار

هــم اړینــه ده څــو پــه دې وپوهېږو ،چــې دوی څه ډول پر نورو الرو

نښــلوي .پــه پایلــه کــې دوی د مختلفو ســیمو ترمنځ د

کــوي .دا الرې بیــا اقتصــادي ،کلتوري او سیاســي اغېز
لــه منځه وړي« .

53

توکــو لېــږد رالېــږد ته زمینه مســاعده کړې ده .پردې ســربېره دا
د توکــو د لېــږد مخنیــوی کــړی دی او پــه ځینــو حاالتو کې یې د

بشــپړ بندولــو هڅــه هــم کــړې ده .پولې ته د غه څېرمې ســیمې نشــه
یــي توکــو اقتصــاد د منځپانګــې لــه مخې دا هم ډېــره اړینه ده څو

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

پــه ډاګه شــي ،چې ایا د نشــه یــي توکو تولید ،ســوداګري او لېږد

نشــه یــي توکــي ،چې د خاشــرود په څېر ســیمو کې پــه نیمروز

تاوتریخوالــي لــوړې کچــې د نورو توکــو لکه کاني مــوادو ،تېلو،

کــړي ،چــې په افغانســتان کــې تولیدیږي ،پــه تېره بیــا ناقانونه

د نــورو توکــو پــه پرتلــې ډېر توپیــر لري او که نه؟ پــه تېره بیا د

والیــت کــې تولیدیــږي ،مګــر ترڅنګ یې د ســوداګرۍ تاریخي

کمیــاوي کــوډ او ټرانزېټــي ســوداګرۍ پــه پرتلې له نشــه یي توکو

اهمیــت او پــه ځایــي او ملــي اقتصــاد کې د قلنګ یــا باج ګیرۍ

ونــډې تــه هم اشــاره کــوي .دغه راز دا بیانیــه هغــه ننګونې هم په

ګوتــه کــوي ،چــې فزیکي جغرافیــا یې د هغــو خلکو په وړاندې

ســره ډېره مرســته کړې ده.

دا برخــه د دې څېړنــې لومړنــي پړاو موندنــې په ډاګه کوي ،چې

راپورتــه کــوي ،چــې غواړي د افغانســتان لــه الرې د هند او چین

فزیکــي جغرافیا ،زېربنــاوې ،جیوپولټیــک ،تاوتریخوالی،

صــادرات وکــړي .د فزیکي جغرافیــې دښــمنۍ محدودیتونو

ســوداګرۍ بڼــې په بدلون کــې لوبوي .څرنګه چــې د میتودلوجۍ په

لــه بازارونــو څخــه ایران ،منځنۍ آســیا او اروپا ته یــا برعکس
لــه مخــې چې ســوداګریزې الرې محــدودوي دغه راز د مرکزي

حکومــت اراده چــې پــر ســیمو حاکمیت نه لري ،زیاتره ســوداګر

د وســله والــو ډلــو او ســختو مقرراتو دغــه راز باج ګیریو لــه کبله

رســمي او نارســمي قواعد او مالتړي شــبکې یې په نیمروز کې د

برخــه کې تشــریح شــوي دي ،د دې څېړنې لومړنــۍ موندنې پر هغو

 ۳۰۳مرکو او له ســپوږمکۍ څخه د اخېســتل شــویو لوړ کیفیت

لرونکــو انځورونــو پــر تحلیل والړې دي چــې د  ۲۰۱۹زېږدیز کال په

لــه تاوتریخوالــو ډکــو اقداماتــو او بریدونو ســره مخ کوي .د دغو

ســپرلي کې د نیمروز والیت په  ۱۹څېړنیزو ســیمو کې ترســره شــوي

کورنیــو او ســوداګریزو شــبکو تــه بیاځل کتنه وشــي ،چې د

توګــه د دې څېړنــې دا موندنې لومړنۍ دي.

ګواښــونو د مدیریــت پــه موخــه اړتیا ده څــو ګڼ شــمېر قبیلوي،

وســله والــو ډلــو له لوري تــرې باج اخېســتل کېږي او دغه راز
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4 . 1.فزیکي جغرافیا
پــر ننګرهــار او پاکســتان راچاپېــر غرونــه د خلکو او توکو د

دا اوبیــزې الرې د تــګ راتــګ وړ دي ،خو د هلمند ســیند

لېــږد رالېــږد پــه وړاندې ښــکاره خنډ دی؛ د غرونــو درې طبعي

پراخوالــي لــه کبلــه د تــګ راتګ پــه برخه کې کښــتۍ ته اړتیا ده

اخېســتنې تــه الر هــواروي .د افغانســتان ســویل لوېدیځــه څنډه له

راولېــږدوي نــو د ســیند پــه دواړو غاړو کې د بارولــو او تم کېدو

یــو تــش ډاګ دی .لــه دې کبله د ســوداګرۍ او توکــو لېږد رالېږد

لپــاره د بــاج اخېســتنې زمینــه مســاعدوي .پــه چهاربرجک کې ګڼ

تــم ځایونــه دي ،چــې کنټــرول یې انحصاري ســوداګرۍ او باج

لېــرې بیــا متفاوتــه لیدل کېږي ،یانې دا چې داســې ښــکاري چې

پــه وړانــدې هغــه ډول خنډونــه نشــته ،څه ډول چې پــه ختیځ کې له

او هغــه څــوک چې غواړي پــه زیاته اندازه توکــي پرې ولېږدوي

مناســبو ځایونــو تــه اړتیــا لــري ،چې دا اړتیا د یــو شــمېر متنفذینو

شــمېر ځایونه شــته ،چې دا کار په کې ترســره شــوی دی (  ۱۰او ۱۱

پاکســتان ســره پر فرضي کرښــه لیدل کېږي .د ایران ،پاکســتان او

انځورونــه وګــورئ) .کوچنی انــدازه توکي زیاتره یې په اســانۍ

ده ،تــر ډېــره له خالوو ډکه ده.

نشــه یي توکي په ډېرې اســانۍ په پښــو او الســونو دغه راز ســاده

افغانســتان ترمنــځ درې اړخیــزه پولــه چې د بلــوچ قوم په واک کې

پــه واقعیــت کــې فزیکي جغرافیــا د نیمروز او ســویل لوېدیځ

زون د ســوداګرۍ او سیاســت پــه تاریــخ کې اړینــه ونډه لوبوي .د

د لېــږد وړ توکــي یــا هــم د لوړ ارزښــت لرونکي کم وزنــه توکي لکه
کښــتیو کــې د لېــږد وړ دي ،چــې د پولو دواړو غاړو تــه قاچاق تر
ډېــره بریــده پاشــل کېدو ته الر هواروي.

دې ترڅنــګ د هلمند(هیرمنــد) ســیند د ســوداګرۍ پــه وړاندې تر

ټولــو اړینــه طبعــي خنــډ او د ا قتصــادي دغه راز سیاســي لوبغاړو

لپــاره د بــاج اخېســتنې فرصــت رامنــځ ته کوونکی دی .د یاد ســیند

مســیر لــه ختیــځ د لوېدیــځ پــه لــور دی او کمال خان بند تــه څېرمه

پــه  ۵۰میلــو کــې شــمال ته تــر ګرځېدو وړاندې د مارګــو په پراخه

دښــته کــې د ســویل خــوا ته  ۶۰میلــه بهیږي .دغه راز په چخانســور
ولســوالۍ کــې ختیــځ ته تــر ګرځېدو وړاندې د زرنج ولســوالۍ

پــه اوږدو کــې له ایران ســره  ۱۵میلــه پوله هم جوړوي .پــه نیمروز
والیــت کــې د مرکــزي هلمنــد پورتنــۍ برخې په څېر ســتونزې نه

راپورتــه کــوي ،د چهاربرجــک پــه ځینو برخــو کې یې عرض ۲۵۰
متــره او پــه زیاتــرو برخو کــې له  ۱۰۰مترو اوړي.

پــه یــاد والیت کې نــور طبعي خنډونــه جهیلونــه او تاالبونه دي،

کــه څــه هــم د هلمنــد ســیند په څېــر ننګوونکي نه دي ،خــو بیا هم د

ځینــو انــدازه ډېــره لویه ده .په کانګ ولســوالۍ کــې هامون پژاک
هغــه تــاالب دی چې د خاشــرود ،فــراه رود او هلمند له ســیندونو
خړوبیــږي .موســمي بارانونــو او پــه مرکزي افغانســتان کې د

واورو وېلــې کېــدو تــه په پــام هامون پژاک د ژمي په وروســتیو او
ســپرلي موســمونو کــې د  ۳متــره عمق پــه لرلو تــر  ۱۵۰۰کیلومتره

مربــع ځمکــې پوښــي 54 .د خــوږو اوبو بــل جهیل ګود زری دی ،چې

د چهاربرجــک پــه ســویل کــې د  ۲٫۰۰۰کیلومتره مربع په شــاخوا
کــې ځمکــه پوښــي او د هغــو خلکــو په الر کــې خنډ دی ،چې له

پاکســتان ســره پر ســویلي پوله تګ راتګ کوي.
54

John Whitney, “ Geology, Water, and Wind in the Lower Helmand Basin, Southern Afghanistan”, (Scientific Investigations
.26 ,)2006 ,US Department of the Interior. US Geological Survey ,5182-2006 Report
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 ۱۰انځور :د نیمروز والیت اړوند د چهاربرجک ولسوالۍ په مرکز کې د سیند جریان.
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 ۱۱انځور :د هغه کښتۍ عکس چې د نیمروز والیت

اړوند د چهاربرجک ولسوالۍ په دکماشخیلو سیمه کې
د هلمند پر سیند چلیږي.

ســرچینه موسســه :د پایــدارې ودې مطالعاتو موسســه

د وچ موســم یــا اوږدمهالــه وچکالــۍ پرمهال د زرنج ولســوالۍ

د کانــګ ولســوالۍ شــمال او هامــون پژاک تــه څېرمه پروت د

پــه اســانۍ تــګ راتګ کېدالی شــي ،چــې دا کار ځینې برخې

ځینــو برخــو تــه د وچکالــۍ موســم پرمهال او په ســپرلي کې له

لــه ســرحدي ســیمو او د کانګ ولســوالۍ له زیاتــرو برخو څخه
لکــه درویشــک او تیــای د قاچــاق لپاره په مشــهورو ځایونو

کروکــي کلــۍ پــه  ۱۹۸۰او  ۱۹۹۰لســیزو کې مســتقیما د ایران

کښــتیو پــه ګټــې اخېســتنې د ډيزلو ،نشــه یي توکــو ،غالیو او

بــدل کــړي ۱۲(.انځــور وګورئ) .ځینــې ځایونه خــو حتی په ډېرو

برېښــنایي وســایلو تــر ټولــو عمــده ځای و .انځورونه او د ســترګو

مســتریانو پــه څېــر د کارګرانــو او خدماتــو تدارک هم لري .د

د ســیالبونو د تخریــب لــه کبلــه ترک شــوې ده ( ۱۳انځور وګورئ).

متمرکــزو ســیمو بدل شــوي چــې هوټلونه ،بس تــم ځایونه او د
بېلګــې پــه توګــه د ځینــو اړینــو مخبرینو او ســوداګرو په وینا

لیدلــی حــال پــه ډاګه کوي ،چې یاده ســیمه پــه  ۲۰۰۴زېږدیز کال کې
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 ۱۲انځور :په  ۲۰۱۶او  ۲۰۱۹زېږدیز کلونو کې د وچکالۍ پرمهال د هلمند سیند پرتله
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 ۱۳انځور :د کانګ ولسوالۍ اړوند د کروکي کلی ،چې یو وخت د پولو دواړو غاړو ته د تېرېدو
لپاره لوی تم ځای و ،خو اوسمهال د سیالبونو له کبله پرېښودل شوې ده.

پــه نیمــروز والیــت کې د ســوداګرۍ جریان په وړاندې بــل طبعي

الرې  ۱۵۰کیلومتــره اوږدوالــی لــري او بیا په هلمند کې د راجســتان

خنــډ دښــته ده .د هلمنــد حــوزه د وچ اقلیــم په توګــه پېژندل کېږي

دښــتې لــه الرې  ۱۵۰کیلومتــره نوره هم اوږده ده .لــه بکوا تر کانګ

ایجادوونکــې دي 55 .د بېلګــې پــه توګــه مارګو( د مرګ دښــته) په

ارتومــي او زولک دښــتو څخــه تېرېږي .د انســاني قاچاقبرانو لپاره

ولســوالۍ کــې ده او د چهاربرجــک زیاتــره برخې هم تر پوښــښ

جهنــم دښــتې له الرې پــه پیک آپ موټرو کې  ۷۰کیلومتره ســفر

او پــه نیمــروز کې یو شــمېر دښــتې دي ،چې ډېــر وچې او خنډ

نــړۍ کــې  ۲۰مــه لویه دښــته ده ،چې ډېــره برخه یې د چخانســور په

النــدې راولــي .بلــه لویه دښــته د جهنم دښــته ده ،چې د مارګو

پــورې د الرې اوږدوالــی  ۱۵۰کیلومتــره دی ،چې له ماالمال،

ســفر تــر ډېــره ننګونکی دی ،چې له زرنج تــر چهاربرجک پورې د

کــوي ،لــه هلمند ســیند تېریږي او بیا د پاکســتان پولې تــه څېرمه تر

دښــتې او غولغولــه غیــر حاصلحیــزو ســیمو ترڅنــګ موقعیت لري

ډاک پــورې  ۲۰۰کیلومتره نور ســفر کوي.

زیاتــې ســیمې تر پوښــښ الندې راولــي .له دې کوچنۍ دښــتې لکه

په دغو دښــتو کې ســفر کول ډېر ســتونزمن دی .ســرکونه په نښــو

او د هلمنــد ســیند شــمال تــه پــه چهاربرجک او ســویلي زرنج کې

سرســبز دښــته او ســرپات دښــته د چهاربرجک په ولســوالۍ کې د

هلمنــد ســیند ســویل تــه همــواره ځمکه او د ډاک دغه راز روبات
پــه ښــارګوټو کــې تر پولــې پورې لویه الره په ځــان کې رانغاړي.

پــه جــوالی میاشــت کې چــې د کال تر ټولو معتدله میاشــت ده ،په

نه دي پوښــل شــوي او موټرونه په اســانۍ ســره تر پرله پســې

خــاورو او دوړو النــدې کېدای شــي ،په تېره بیا په اوړي موســم

کــې ډېــر پــه دوړو کې پټېدای شــي .دا چې پر یاده الر ســفر زیاتره
د ماسپښــین او ماښــام پرمهــال کېــږي ،چې لمــر کمېږي او هوا
ســړيږي ،نــو ډریوران هــم ورکېږي او موټرونه یې په شــګو او

دغــو دښــتو کې د هوا تودوخــې منځنۍ کچه تر  ۳۵ســانټي ګرېډ

دوړو کــې بنــد پاتــې کېــږي .پر یاده الره دس فــر کولو لپاره د

خاشــرود تــر برامچه پــورې غځېدلې الره(چې پــه هلمند کې پولې

او پــه ســنتي توګــه د پولــو دواړو غاړو ته او تر ســویل پورې

پــورې ده ،مګــر تودوخــه یې تر  ۵۰درجو پــورې هم لوړیږي 56 .له
تــه څېرمه اړین ښــارګوټي دي او د نشــه یــي توکو د تولید او

ســوداګرۍ مرکز دی) د مارګو دښــتې له الرې د هلمند ســیند له

نومــوړې ســیمې په تــړاو معلومات لــرل ډېر حیاتــي اهمیت لري

ســوداګري د بلوچــو قــوم په واک کــې ده ( ۱۴انځور وګورئ).

 ۱۴انځور :د نیمروز اړوند په چهاربرجک کې د دښتې د دوړو او شګو موقعیت بدلون عکس .سرچینه :د پایداره ودې لپاره د څېړنو موسسه
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4 . 2.فزیکي زېربناوې
پر فزیکي زېربناوو پانګونه د پولو دواړو غاړو ته سوداګرۍ په

وړاندې د اسانچاري او مانع دواړو ونډه لوبوالی شي او د ځینو

نور تأسیسات او موانع رامنځ ته شول دغه راز په زرنج کې د رسمي

عبوري نقطې شمال او جنوب دواړو غاړو ته د  ۳۵میلو په اوږدوالي

سوداګریزو الرو ( او د عمومي سوداګریزو الرو ترڅنګ فرعي الرو)

د دیوال جوړول هم په کې شامل وو.

یو ځانګړي ُپل ،سرک ،یا هم ګمرکي اسانتیاوو په څېر د سرحدي

د ایــران لــه لوري پــر پوله د موانعو جوړولــو ،د میالک ُپل او له

لپاره د نورو الرو په پرتلې یو شمېر ګټې لري .د بېلګې په توګه د
کنټرول لپاره د بودجې اختصاص کوالی شي د دې پرځای چې له
ګڼ شمېر الرو توکي صادر او وارد شي له یوې ځانګړې الرې په

قانوني توګه په پراخه کچه توکي صادر ا و وارد شي .په ورته مهال

کې د اغزن تار ،دیوال یا هم خندقونو په څېر د پولې اړوند زېربناوې

کوالی شي د یوې ځانګړې الرې په اوږدو کې د خلکو او توکو د لېږد

رالېږد مانع شي او د خوښې وړ عبوري نقطې له الرې په سوداګرۍ
کې مرسته وکړي .د کورنۍ پانګونې په څېر نورې زېربنایي

پانګونې کوالی شي د توکو په تولید او استخراج دغه راز کورنیو
او بهرنیو بازارونو ته د هغوی په لېږد کې مرسته وکړي.

زرنــج تــر دالرارم لویې الرې دغــه راز د پولو دواړو غاړو ته پر

ســوداګرۍ او ســفر حاکمــو مقرراتــو په ټوله کې په ګــډه په نیمروز

والیــت کــې د قانونــي او ناقانونه دواړو توکو د ســوداګرۍ بڼه

بدلــه کــړې ده .تــر ټولو اړینه دا چې دغــو اقداماتو د زرنج له الرې د

قانونــي محصوالتــو د ســوداګرۍ پــه متمرکزولو کې د پام وړ رول

لوبــوالی دی ( هغــه کــه په قانونــي توګه یا هم ناقانونــه توګه لېږدول

کېــږي) .پــه داســې حال کې چې له دې وړاندې د عیني شــاهدانو
پــه وینــا توکــي لــه ایران څخه د نیمروز له الرې په پښــو ،خرو او

کښــتیو کــې په بېــا بېلو الرو راواردېدل یا صادرېــدل ،ترڅنګ یې
ً
ـتقیما د میالک له الرې ترســره کېده چې په ورځ کې
ســوداګري مسـ

د ننګرهــار پــه څېر د نورو والیتونــو برعکس په  ۲۰۰۲زېږدیز کال کې

تــر  ۲۰۰پــر کانټیرونــو بار موټرو پر پولــه تګ راتګ کاوه .خو دې

د فزیکــي زېربنــاوو په برخه کې ډېره کمه پانګونه شــوې او حتی له

ونــه کــړه .پــه حقیقت کې د ســون توکو په څېر د بېــا بېلو اقالمو

د افغانســتان د زېربنایــي پروژو لــه پیل تر دې دمه په نیمروز والیت
یــاد وخــت د وړاندې دورې په پرتلې هــم کمه وه .هغه په لویه کچه
پانګونې چې په یاد والیت کې ترســره شــوي لکه د میالک ُپل او

کار د نارســمي عبــوري الرو څخــه د قاچاق پر اهمیــت کومه اغېزه

قاچــاق تــر دې دمــه هم دوام لري خــو د میالک او زرنج له الرې د

ســوداګرۍ حجــم په پراخــه کچه په نیمروز کې د ســوداګرۍ ماهیت

هغه ســرک چې زرنج له دالرام ســره نښلوي ،ســټراتیژیکې پانګونې

او لــه دې الرې ترالســه کېدونکو ګټــو ته بدلون ورکړی دی.

واردېدونکــو توکــو لپاره په لوی ســوداګریز مرکز د یاد والیت په

د بېلګــې پــه توګــه له ایــران څخه د راوارېدونکو تېلــو یو ټانکر

دي ،چــې موخــه یې ایران تــه د صادرېدونکو او له ایران څخه د

تېــره بیا د زرنج ښــار بدلول دي .په واقعیــت کې پر فزیکي زېربناوو

تر ټولو ډېرې او اړینې پانګونې په خپله په ایران کې ترســره شــوي،
دا پانګونې یوازې په چابهار بندر کې نه بلکې له افغانســتان ســره

تر پولې پورې د ټولې الرې په اوږدو کې شــوي دي.

د عیني شاهدانو په وینا پر له افغانستان سره پر  ۹۲۱کیلومتره

حجــم  ۲۳میټریــک ټنــه دی ،چې د  ۲۸،۵۲۰لیتــرو معادل دی .عیني

شــواهد پــه ډاګه کوي چــې دغه ټانکرونه دوه نــورې فرعي ټانکۍ
هــم له ځان ســره لري ،چــې  ۵میټریک ټنــه (د  ۶،۲۰۰لیترو معادل)
اضافــي تېــل پــه قاچاقــي بڼه واردوي .د تېلو ټانکر خپله د ســون

ټانکــي ( چــې میالک ته تر رارســېدو مخکې پــه ایران کې ډکیږي)

او ګــڼ شــمېر نــور بوتلونــه ( له  ۱تر  ۳لیترو پورې) چې په ســیټ کې

پوله د تأسیساتو او نورو موانعو لکه دیوالونو جوړولو ،اغزن تار

پټیــږي ،د میــاک رســمي عبوري نقطې لــه الرې تېل له خپل وزن

وروستیو کې د ایران له لوري پیل شوه .دا کار په افغانستان کې د

پــه ورځنــۍ ډول له نارســمي عبوري نقطو تــر  ۸۰لیترو پورې الرې

تاوولو او خندقونو کېندلو په برخه کې پانګونه د  ۱۹۹۰لسیزې په

طالبانو له رژیم سره د ناندریو راپورته کېدو المل شو،په تېره بیا

او انــدازې زیــات راواردوي .دا هغه څه دي ،چې پــه نیمروز کې

لېــږدول کېــږي او هر یو بزګر کوالی شــي د کانګ په دروېشــک کې

هغه مهال چې طالبانو په  ۱۹۹۸کال کې د افغانستان شمالي والیت

خپــل تراکتــور له ځان ســره د ایران تر اغــزن تار پورې راوړي یا هم

چې په ترڅ کې یې تر  ۹پورې ایراني ډيپلوماټان یې ووژل .په ۲۰۰۷

پیــک اپ موټــرو د ماکــي په بادوکي راوړل کېږي او زرنج ښــار ته د

بلخ ونیو او د ایران قونسلګري یې تر محاصرې الندې راوسته،

زېږدیز کال کې د پولې پر سر ودانیو په برخه کې لومړنۍ پانګونه د
اغزن تار په تاوولو سره بیاځل پیل شوه ،چې د پولې په اوږدو کې

تــر  ۱۶۰۰لیتــرو پــورې د قاچاقبرانــو یا کوچنیو ســوداګرو له لوري په

خرڅــاو لپــاره وړل کېــږي .په ســوداګریزو الرو کې دغه بدلون او د

لېږدولــو بڼــې د لویو ســوداګرو په الس کې د شــتمنۍ او فرصتونو
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د راغونډېــدو المــل ګرځېدلــي دي .په دې اړه په ګډه کــې یو عیني

شــاهد وویل « :پخوا هر کس کوالی شــول د پولو دواړو غاړو ته

ســوداګرۍ لــه کبله خپــل کاري چاپېریال بدل کړي خو اوســمهال د

ځوانانــو لپــاره هېــڅ راز کاري فرصتونه شــتون نه لري« .

پــه ورتــه ډول بدلــون د ناقانونه نشــه یــي توکو په لېــږد رالېږد کې

او ملــي امنیتــي ځواکونــو پــه ګډون د دوی ارتباطي اشــخاصو

الس ته ورځي.

یــوازې د انســانانو قاچــاق نــه ،بلکــې د ناقانونه نشــه یي توکو

ســوداګرۍ هــم د ایران لــه لوري پر پولــه د ولکې په وړاندې

غبرګــون لــه ځان ســره درلود .د  ۱۹۹۰یمې لســیزې پــه ترڅ کې پر

هــم تــر ســترګو کېــږي ،که څه هم تل په داســې ډول نــه وي .د بېلګې

پولــه د موانعــو رامنــځ تــه کولــو لومړنیو اقداماتو پــه دې برخه کې

زرنــج تــه نېــږدې پر پولــه د ځایــي متنفذینو له لــوري کېده ،چې

د پولــو دواړو غــاړو تــه د چرســو او اپیمو د ســوداګرۍ مخنیوی

پــه توګــه پخــوا د انســانانو په قاچاق کې د ښــکېلو کســانو مالتړ
دې کار پــه ســویل کــې له پاکســتان ســره تر پولــې د لېږد رالېږد

الره بدلــه کــړه ،لومــړی د روبات له الرې یاد قاچــاق تر پولې

تــر یــوې انــدازې محدودیت رامنځ ته کــړ خو په بشــپړه توګه یې

ونه شــو کړای او ســوداګر تراوســه هم کوالی شــي څو له موټرو په
ګټــې اخېســتنې ایــران ته نشــه یــي توکي ولېږدوي ،پــه تېره بیا دا

پــورې کېــږي ،بیا ډاک ته رســیږي ،له ډاک وروســته د مشــخېلو له

کار پــه کانــګ او د چهاربرجــک پــه کښــتنیو برخو کې ډېر اســانه

موندنــې پــه ډاګــه کوي چې د انســانانو په قاچاق کې اوســمهال

دي او کــوم څارونکــي نــه لري ( ۱۵انځور وګورئ) .خو وروســته

الرې ایــران تــه د ننــه کېږي 57 .په داســې حال کې چــې د دې څېړنې

دی ،چېرتــه چــې پــر پوله موانع د بســنې وړ نه وې ،تخریب شــوي

هــم د ډریوارانــو پــه ګډون ګڼ شــمېر خلک ښــکېل دي ،خو یاده

بیــا د ایــران لــه لوري د نور اغــزن تار تاوولو او د دیوال بشــپړولو

هوتــل لرونکــو او د هغــوی اســتازو دغه راز پــه چهاربرجک او

ګرځنــده څارونکــو ټیمونــو د ګمارلــو لــه کبله کمښــت وموند او تر

ســوداګري او تــرې ترالســه کېدونکــې ګټې تر ډېــره په زرنج کې

زرنــج ولســوالیو کــې د الرې په اوږدو کې د ولســوالۍ چارواکو

دغــه راز د پولــو پــه اوږدو کې د ایران ســرحدي پولیســو له لوري د
ډېــره یې مخنیوی وشــو.

 ۱۵انځور :عکس د نیمروز والیت په چهاربرجک ولسوالۍ کې د دیوال ترمنځ تشه په ډاګه کوي.
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پــه داســې حال کې چــې پولې ته څېرمــه ځایي افغــان قاچاقبران

لــه ایــران ســره پر پولــه د پرمختللو موانعو پر شــتون ســربېره،

کــوالی شــي لــه زینې پــه ګټې اخېســتنې او د ایران او افغانســتان

هغــه قاچاقبــران چــې پــه لوی حجم نشــه یي توکــي قاچاق کوي اړ

کمــه انــدازه نشــه یي توکــي ایران ته ولېږدوي ،خو دوی شــکایت

توکــو پــه پټولــو ســره د زرنج له رســمي الرې یا هم له پاکســتان

دواړو هېوادونــو له ســرحدي پولیســو ســره د جوړجــاړي له مخې

کیــږي څــو پــه کانټیرونــو یــا هم د موټرو په ســیټونو کې د نشــه یي

لــري چــې یــاده ســوداګري اوس د پخوا په څېر اســانه نه ده او ډېره

ســره تر ســویلي کرښــې پــورې د برامچې له الرې په لویــو موټرونو

لــوري ولیــدل شــي ،چــې نه د یادې ســیمې دي او نه هم په ســیمه کې
ً
ـتقیما پــر هغو خلکــو ډزې کوي ،چې غواړي
خپلــوان لــري ،مسـ

پانګونــې او د پولــې دواړو غــاړو تــه د رســمي چارواکو په ګډون

لــه ځــواک او واک لرونکو مالتړو شــبکو ســره د د اړیکــو ټینګولو

کــړي دي ،چــې کوالی شــي یــو کیلوګرام وزن د پولــې ها خوا تر

بېلګــه پــه ډاګــه کــوي چــې د ایران له لوري پــر پوله د ولکې لــه کبله

خطرناکــه ده؛ پــه تېــره بیــا که چېــرې د ګرځنده ایرانــي څارونکو له

لــه پولــې تېر شــي 58 .ځینــو قاچاقبرانــو بیا لویــې غولکې جوړې

 ۲۰۰متــرو پــورې واړوي ،چــې د دوی دا کار د نیــول کېدو او ټپي

کېــدو خطــر دغه راز ایراني ســرحدي پولیســو ته د رشــوت ورکړې
لګښــت راکمــوي (  ۱۶انځور وګورئ).

کــې خپــل توکــي ولېږدوي .پــه هر حال دا الرې چارې پــه لویه کچه

تــه اړتیــا لــري .دا کار د هغــو متمرکزو او تخصصي شــرایطو

پر ســوداګرۍ وضع شوي دي.

د دې جریــان اغېــزې ډېــرې ژورې دي .د اقلیمــي شــرایطو خرابوالی
پــه تېــره بیــا اوږدمهالــه وچکالي او پــه تېره لســیزه کې له ایران

 ۱۶انځور :د منجنیق انځور چې  ۱په  ۱.۵کې سور او لوړوالی لري او

ســره د نارســمي الرو د قانونــي او ناقانونــه توکــو د لېږد رالېږد

لپاره کارول کېږي .سرچینه :د پایداره ودې لپاره د څېړنو موسسه

کوچنیــو ســوداګرو لــه لوري ترالســه کېدل د پراخ شــمېر کډوالۍ

له ایران سره پر پوله د خشخاشو ،اپیمو او میتافیتامینو د قاچاق

پــه حجــم دغــه راز د هغو عوایــدو په کچه کې کمښــت چې د

د تحریــک المــل ګرځېدلــی .پــه نیمروز کــې هغه ګڼ شــمېر کلي

چــې پولــې تــه د دواړو غاړو په ســوداګرۍ کې یې په ســنتي ډول د

پــام وړ ونــډه اداء کــړی دی ،د بېــا بېلو مهمــو مخبرینــو د خبرو په
اســتناد تر  ۷۰ســلنه پورې د نفوس له کمښــت او کډوالۍ ســره مخ

شوي دي.
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پــه دې توګــه د افغانســتان او ایــران ترمنځ د ســوداګریزو اړیکو
پــه رســمي کېــدو او پــه میالک کې د بنــدر په پرانېســتل کېدو

ســره د دغــو ســرحدي ســیمو بڼې هم بدلــون موندالی دی .یادې

ســیمې اوس نــورې هغــه پخوانی ســیمې نــه دي ،چې د پولې دواړو
غــاړو تــه اســتوګن وګړي په خپله خوښــه وکوالی شــي د ایران او

افغانســتان پولــې دواړو غــاړو ته تګ راتــګ وکړي او د ژوندانه
د تأمیــن لپــاره د تکیــې وړ کرنیــزو محصوالتــو په نه شــتون کې

د تېلــو ،غالیــو ،نشــه یــي او اســتهالکي توکو په څېر ګڼ شــمېر

توکــي او وســایل ولېــږدوي راولېږدوي .اوســمهال د ایران او
افغانســتان ترمنــځ پــر پولــه ولکه زیاته شــوی ده؛ پــر پوله له

ســوداګرۍ ترالســه کېدونکــې ګټــې کمې دي او دواړو غاړو ته د

قانونــي توکــو د لېــږد لپــاره د پــام وړ اړتیا ده څو پــه کافي اندازه
عواید ترې ترالســه شي.
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قاچاقبــران اوســمهال له پاکســتان ســره پولې ته ډېــره ترجیح

ورکــوي ،پــه تېــره بیا هغه کســان چې د نشــه یي توکو او انســانانو

پــه خــاوره کــې د ننه هــم ځینې واټنونــه موجود دي ( ۱۷انځور

وګــورئ) .راتلونکــې برخــه هغــه جیوپولټیکي عوامل راســپړي،

د قاچــاق پــه څېــر د ناقانونــه توکــو په لېږد کې الس لــري ،مګر یاده

چــې د پولــو دواړو غــاړو ترمنــځ د اړیکو پــه بدلون کې یې رول

بلوچســتان کــې پــر پوله اغــزن تار تاووي .دغه راز له ســپوږمکۍ

عواملــو پــر ســوداګریزو الرو او تــم ځایونــو درلودې او دا په ډاګه

پولــه هــم تــر ډېره تــر ګواښ الندې ده ځکــه پاکســتاني حکومت په

څخــه اخېســتل شــوي تصویرونه پــه ډاګه کوي ،چې د افغانســتان

لوبــوالی دی ترڅنــګ یــې پــر هغو اغېزو هم رڼــا اچوي چې یادو

کــوي چــې خلکو یــې په وړاندې څه ډول غبرګون ښــودلی دی.

 ۱۷انځور :له پاکستان سره ډیورنډ کرښې ته څېرمه سیمه چې د پاکستان حکومت له لوري په ۲۰۱۹زېږدیز کال کې د اغزن تار تاوول په ډاګه کوي.
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4 . 3.جیوپولټیک
له ګاونډیو هېوادونو ســره د افغانســتان سیاســي اړیکو پولې ته

یــې ال شــدت ومونــد – د دې المل شــوې څو ایــران د طالبانو له

په څېرمه پرتو ســیمو کې د ســوداګرۍ په بڼه او الرو کې برخلیک

مخالفینــو د بېلګــې پــه توګــه د افغانســتان د نجــات لپــاره متحده

بدلــون ورکــړی دی .د نیمروز والیت لپاره له ایران ســره اړیکې ډېرې

کېــږي؛ مالتړ وکړي.

ترمنځ اړیکې دوســتانه وې او ایران په افغانســتان کې د واک پر

دا اړیکــې هغــه مهــال ال زیاتــې ترېنګلې شــوې ،چې په ۱۹۹۸

ټاکونکي ونډه لوبوالی او د یادو ســیمو سیاســي اقتصاد ته یې

اړینې دي .له  ۱۹۸۰یممې لســیزه وړاندې د دغو دوو هېوادونو
ســر د ظاهرشاه ( )۱۹۷۳-۱۹۳۳او داوودخان ()۱۹۷۸-۱۹۷۳

دواړو حکومتونــو ته د اســام قلعه له الرې پــه لویه پیمانه تېل

صادرول 60.په ایران کې اســامي انقالب او پر افغانســتان د شــوروي

اتحــاد یرغــل دا اړیکې له ځنډ ســره مخ کړې .د ایت اهلل خمیني تر

مشــرۍ الندې ایراني حکومت په کابل کې خپل ســفارت وتړه؛ د

افغانســتان خلق ډموکراټيک ګوند تر مشــرۍ الندې افغان حکومت

هم په تهران کې ورته اقدام ترســره کړ.

پــه نیمــروز کــې د دواړو حکومتونــو ترمنځ دښــمنۍ د ایران له

اســامي جبهــې چــې زیاتره د شــمالي ټلوالې په نــوم پېژندل

زېږدیــز کال کــې طالبانــو په مزارشــریف ښــار کې د ایران پر

قونســلګری بریــد وکــړ او په کې شــته ټــول ډيپلوماټان یې ووژل.
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هغــه وخت داســې راپورونه وو ،چې شــاوخوا  ۱۰۰٫۰۰۰ایراني

عســکر له افغانســتان ســره پولې ته څېرمه اعزام شــوي دي ،او په
کــور د ننــه افغانســتان کې هم داســې ویــل کېدل ،چې پولــه مطلق

 ،حتــی د قاچاقبرانــو پــه وړاندې هم تړل شــوې ده او له ایران ســره

د جګــړې نظرونــه کښــته پورتــه کېــدل 62 .د اړیکــو دې ترېنګلتیا له
ختمېــدو وروســته هــر رژیــم یو د بــل د نفــوذ مخنیوي پر الرو چارو

پــه برخــه کې اقدامات ترســره کــړل .د بېلګې پــه توګه ایران پر

لــوري د مجاهدینــو پــه تېــره بیــا د عبدالکریم براهوي تر مشــرۍ

پولــه دیــوال جــوړ کــړ ،چې په تېــره برخه کې مو پــرې بحث وکړ؛ او

شــاهدانو پــه وینــا تهران خپلــه پولــه مجاهدینو ته پرانېســته او

ښــار څخــه غورغــوري ته چې د ایران لــه پولې ســره  ۹۳کیلومتره

النــدې د نیمــروز جبهــې د مالتــړ لــه کبله زور واخېســت .د عیني

د نیمروز ســرحدي ســیمو ګڼ شــمېر اوســېدونکي د کمونېســتي

حکومــت د واکمنــۍ پرمهــال پــه ایران کې د کډوالــو په توګه

طالبانــو د مــا رســول تر والي تــوب الندې د نیمــروز مرکز له زرنج

واټن لــري ،انتقال کړ.
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اوســېدل ،یوازې له هغه وروســته هېواد ته راســتانه شــول چې په
 ۱۹۹۲مېــادي کال کــې د ډاکټــر نجیــب اهلل حکومت ســقوط وکړ.

ال تــر اوســه هــم زیاتره خلــک د دواړو هېوادونــو تابعیت لري او د

کورنیــو یــوه برخــه یې لــه پولې هاخوا په ایران کې اوســیږي.

د  ۱۹۹۰یمې لســیزې په وروســتیو کې له افغانســتان ســره د ایران
اړیکــې خصمانــه وې .پــه تهران کې شــیعه حکومــت د طالبانو

لــه رژیــم ســره مخالــف و .له شــیعه لږکیو دغه راز بلوڅانو ســره

د طالبانــو چلنــد او د اوبــو حقوقــو پر ســر روانې شــخړې – چې د

 ۱۹۹۰لســیزې پــه وروســتیو کې د ســختې وچکالــۍ پرمهال د

طالبانــو لــه لــوري ایران تــه د هلمند ســیند جریان په پرېکون ســره
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په دغه وخت کې لیکوال د نشه یي توکو له سوداګرو سره په هلمند کې او کندهار والیتونو کې له نېږدې د څېړنې لپاره کار کاوه.

63

.2016 May 28 ,Casey Garret Johnson, “A Good Taliban, Bad Taliban Strategy for the US and Afghanistan?”, The Diplomat
August 27 a-good-taliban-bad-taliban-strategy-for-the-us-and-afghanistan/ (accessed/05/2016/https://thediplomat.com
.”Afghan Biographies, “Mullah Mohammed Rasul Akhund ;186 ”,Rzehak, “Remembering the Taliban ;)2020
منجنیق ،پیک آپ او ټانکرونه :د پولو دواړو غاړو ته تولید او سوداګري او د نیمروز پولې ته
څېرمه پرتو سیمو د سیاسي اقتصاد په بدلون کې یې رول

34

د طالبانــو رژیــم له ړنګېدو وروســته له افغانســتان ســره د ایران

پــه نیمــروز دغــه راز ایران کې د لویــو فزیکي زېربنــاوو د تمویل

ایرانــي حکومــت لــه ډېر وخت راهیســې د شــمالي ټلوالې او شــیعه

پــام وړ اړینــه ونــډه اداء کړی دی (  ۱۹انځور وګــورئ) .یاد هېواد

لنډمهالــه اداره ( )۲۰۰۳-۲۰۰۱او د کــرزي حکومــت ()۲۰۱۴-۲۰۰۴

کار ســره هندوســتان لــه افغان حکومت ســره خپلــې اقتصادي او

اړیکــې پــه بې ســاري ډول پراخې او پیاوړې شــوې .څرنګه چې

لږکیــو پــه څېــر د دواړو ډلــو مالتړ کاوه ،او وروســته یادو ډلو په
کلونــو پرمهــال د پــام وړ سیاســي واک او په امنیتي ســکتور

لــه الرې د چابهــار بنــدر او ټرانســپورټي دهلېــز پــه پراختیا کې د
د چابهــار بنــد مدیریــت پــه خپل الس کې اخېســتی دی .په دې

سیاســي اړیکــې ال زیاتــې ټینګــې کــړې او پر پاکســتان باندې یې د

کــې نفــوذ درلــود ترڅنــګ یې په ډېر ښــه موقعیــت کې هم وو ،څو

ســوداګریز شــریک پــه توګــه د افغانســتان تکیه راکمــه کړه ،چې په

حکومت ســره کار وکړي.

ســره ډېــره مرســته کــوي .تر دې بریده ،چې پــه  ۲۰۱۸زېږدیز کال

د افغانســتان اســامي جمهوري دولت له نوي تأســیس شــوي

خپــل وار ســره په ســیمه کــې د هندوســتان لــه جیوپولټیکو موخو
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کــې له ایران ســره د افغانســتان د ســوداګرۍ کچه تــر  ۲میلیارده

لــه ایــران ســره د افغانســتان ســوداګریزې اړیکې په تېــره بیا هغه

امریکایــي ډالــرو ورســېده او د پاکســتان په پرتلې هم زیاته شــوه،

د افغانســتان او پاکســتان ترمنــځ اړیکــې خرابې شــوې او بیا د

الرې واردېدل.

مهــال وغوړېــدې چــې د کرزي حکومــت په وروســتیو کلونو کې

ولسمشــر غنــي حکومــت پرمهــال ( )۲۰۱۴کې یې همداســې دوام

ترڅنــګ یــې پــه زیاته کچه ډیــزل د پاکســتان پرځای د ایران له

ومونــد .لــه نورې نړۍ په تېره بیا هندوســتان ســره د ســوداګریز
دهلیــز پــه توګــه د افغانســتان تکیــې راکمولو ته پــه پام افغان

حکومــت پــه بې ســاري ډول ایراني لــوري ته پاملرنــه زیاته کړه.
دا کار د دې المــل شــو ،چــې د ایــران او افغانســتان ترمنځ په

اقتصــادي او سیاســي اړیکــو او د ایران په ســویل کــې د هرمز په
تنګــي کــې د عبــاس پــه زیاتــه کچه بوخت بندر له الرې تر اســام

قلعــې – هــرات پورې د رســمي الرې څخــه د راوارېدونکو /

صادرېدونکــو توکــو پــه حجــم کې یو څه توازن رامنځ ته شــي.
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پــه  ۲۰۱۷زېږدیــز کال کــې د ایــران او هندوســتان حکومتونو په
ملګرتیــا افغانســتان رسـ ً
ـما پــه عمــان خلیــج کې د چابهــار بندر له

الرې رســمي ســوداګریز دهلېــز پرانېســت ( ۱۸انځور وګورئ) .دې

کار هغــو افغانــي توکــو تــه په چټکۍ ســره تر هندوســتان او نورو

بازارونــو پــورې د رســېدو اجازه ورکــړه ،چې پخوا د پاکســتان له

الرې لېــږدول کېــدل .دغه راز ایــران هم تعرفې او وارداتــي مالیات
راکــم کــړل څــو د افغان ســوداګرو او افغانســتان ترڅنګ د مرکزي
آســیا نــور هېوادونــه هم دې ته وهڅــوي څو د پاکســتان له لویې
الرې څخــه – چــې د چیــن – پاکســتان اقتصادي دهلېز د نوښــت

تــر چتــر النــدې د بلوچســتان اړوند د مارکان په ګــوادر بند کې

لــه چیــن ســره په ملګرتیا جوړه شــوې ده ،مخ واړوي .هندوســتان
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 ۱۹انځور :پورته عکس د  ۲۰۱۶او  ۲۰۲۰زېږدیز کلونو ترمنځ د چابهار بندر پراختیا په ډاګه کوي.
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د ایــران او افغانســتان ترمنــځ د سیاســي او ســوداګریزو اړیکو
د پراختیــا اســاس یــو شــمېر سیاســي ننګونې دي ،چې مســتقیماً

لټــه کــې د دوی کډوالــۍ او بې ځایــه کېدو انګېزې پــه راکمولو

ســره د ایــران ســتونزې د افغانســتان له نیمروز والیــت او ترڅنګ

سبســایډي او پــه کــور د ننــه مصرف دغــه راز د صادراتو لپاره د

د پــام وړ رول لــري .بلــوڅ قوم چې پــه درېیو هېوادونو کې وېشــل

لــه لــوري د پولــې دواړو غاړو تــه د کوچنۍ کچې توکــو په لېږد

بلوڅــان د ســني مذهــب پلــوي مســلمانان دي چې پــه تهران کې د

دواړو والیتونــو لپــاره ډېــر حیاتــي اهمیت لري او ایرانــي حکومت

د نیمــروز پــر ســرحدي ســیمو اغېز کــوي .لومړی ،له خپلــو لږکیو
یــې د افغانســتان لــه لوېدیــځ ســره د عکس العمل په ښــودلو کې

شــوی دی ،د ایراني حکومت لپاره په یو ســرخوږي بدل شــوی.

شــیعه حکومــت لــه لوري لــه سیســتماتیک تبعیض او د بلوچســتان
پــه سیســتان والیــت کــې له کمــې پانګونې څخه ســر ټکوي 66 .د دې

ترڅنــګ دوی  ۸میلیونــي نفــوس لرونکــي لږکــۍ ډله ده ،چې په

درېیــو هېوادونــو کې وېشــل شــوي دي ،له دې ډلــې زیاته برخه ( ۶

میلیونــه)ی ې پــه پاکســتان کــې ،تــر  ۲میلیونه یــې په ایران کې او
د اټــکل لــه مخــې  ۵۰۰٫۰۰یې په افغانســتان تر ډېــره نیمروز والیت

کــې مېشــت دي او یــوه ملــت پالــه بېلتون غوښــتونکي ډله ده .په

پاکســتان او ایــران دواړو هېوادونــو کې له حکومت ســره د دوی
مخالفــت پــه پاکســتان د بلوچســتان د ازادۍ غوښــتنې اردو او

د بلــوچ خلکــو د ازادۍ جبهــې پــه څېــر د بلوچ ملت پالو خوځښــت

تــر چتــر النــدې او په ایــران کې د ایران د خلکــو د مقاومت

غورځنــګ ،چــې پــه جنداهلل هم مشــهور دی ،لــه تاوتریخوالي د
ډک عکــس العمــل المــل ګرځېدلی دی.
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تهــران هڅــه کــوي څــو د بلوڅانــو نظامي ځواک تســلیم کړي او په

پــه توګــه ورتــه کتــل کېږي او د تهران پــه څېر ســیمو ته د کار په
کــې تــرې ګټــه پورتــه کېږي .په ځایــي کچه د تېلو پــه برخه کې

ډيزلــو پــه قیمــت کــې توپیــر او ترڅنګ یې د ایراني ســرحدي ګارډ
کــې د اســانتیاوو رامنــځ تــه کول د سیســتان بلوچســتان او نیمروز

پــه کمــه انــدازه قاچاق څخــه پولې ته د څېرمــه وګړو د ژوندانه د

تأمیــن اړتیــاوو د یــوې ســتراتیژۍ په توګه ګټــه پورته کړې ده.

لــه افغانســتان ســره د ایران اړیکــو لپاره دویم اړیــن عنصر د اوبو
حقــوق او د ایرانــي حکومــت د لیدلــوري او بــاور څرنګوالی دی،

یانــې دا چــې د فــراه ( بخش آباد) ،هــرات (ســلما) او نیمروز (کمال
خــان) پــه پورتنــۍ برخــه کې د افغــان حکومت له لوري د برېښــنا

بندونــو او ډمونــو جــوړول دغه راز د شــته ( پــه هلمند کــې د کجکې

برېښــنا بنــد) پیــاوړي کول بــه څرنګه پــه منفي توګه د سیســتان

بلوچســتان پــر وګــړو اغېز وکړي .لــه هریرورد ،خاشــرو او هلمند
ســیندونو څخــه پــر بهېدونکــو اوبو د ایران حقوقو پر ســر شــخړه

ډېــره پخوانــی او تاریخــي ده ،چې یــوازې په  ۱۹۷۳زېږدیز

کال کــې د اوبــو دوه اړخیــز تــړون په ترڅ کې هواره شــوه ،خو په

افغانســتان کــې د کوتــا ،د ایران انقالب ،ورپســې د شــوري اتحاد
لــه لــوري پر افغانســتان د یرغــل او بیا د افغانســتان کورنۍ

سیســتان بلوچســتان کــې د دوی ترمنــځ د تفرقــې اچولــو هڅه کوي.

جګــړې لــه کبلــه هېڅکله هــم تصویب یا پلي نه شــوه.

د تېــرو څــو لســیزو پــه ترڅ کې د دې پالیســۍ پلــي کیدلو بدلون

د ایــران او افغانســتان ترمنــځ د اوبو پر ســر د اختــاف اهمیت

لــه موږ ســره پــه خبرو کې د ســیمې اوســېدونکو ویلي دي ،چې

موندلــی او پولــې تــه د څېرمــه وګــړو د مالتړ پــه موخه په لوړه

کچــه پــر پولــه د قاچــاق په وړاندې لــه تحمل یــا مصلحت د ګټې

اخېســتنې څخــه یــې پــه ســیمه کــې د پانګونې پر لــور تغییر کړی

دی ،چــې د هندوســتان لــه لوري پــه فزیکي زېربنــاوو او د نیمروز

له الرې د رســمي ســوداګریزې الرې په پرانېســتل کېدو ســره یې

مالتړ شــوی دی 68 .پر دې ســربېره د بلوچســتان د سیســتان والیت
لــه وګړو ســره د خوراکــي موادو سبســایډۍ په تېره بیــا د تېلو

پــه بڼــه یو شــمېر مرســتې کېــږي ،چې لــه بلوڅانو د مالتړ الرې

تــر دې بریــده دی ،چــې د دواړو هېوادونو ولسمشــرانو له لوري
د عامــه څرګندونــو او د ایــران مذهبي مشــر علــي خمیني دغه

راز ولسمشــر غنــي ترمنــځ د خبــرو اترو المــل ګرځېدلې .ایران په

دې بــاور دی ،چــې  ۸۵۰متــر مکعــب اوبو ته السرســی د تړون له

مخــې د دوی حــق دی او د دوی بلــوڅ اقلیــت د ژوندانه پــه تأمین

کــې حیاتــي رول لــري دغه راز به پــه یاده اندازه اوبه له سیســتان
بلوچســتان څخــه د وچکالــۍ او طوفــان پــه مخنیوي کې مرســته

کــوي ،دا هغــه څــه دي چــې تهران یــې لېوالتیا لري ،چــې مخنیوی

یــې وکــړي 69 .ایرانــي حکومت پــه ځلونو په دې تورن شــوی چې چې
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38

پــه ســویل لوېدیــځ کــې د طالبانو پخواني والي مال رســول ( چې

پــه  ۱۹۹۰لســیزه کې ایران وروســره یــو څه نېږدې اړیکــې هم لرلې)

پــه ګــډون د طالبانــو لــه ډلو مالتــړ کوي څو د ســلما او کمال خان
پــر برېښــنا بندونــو بریدونــه وکــړي او رغنیزې چارې یــې له خنډ

او ځنــډ ســره مخ کــړي 70 .د دواړو هېوادونو ترمنځ د ســوداګریزو

اړیکــو پــه پراختیــا او پــه دې اړیکو کې د نیمــروز ونډې ته په

کتــو داســې لیــدل کېــږي ،چې دا به د ایران له لــوري د مذاکراتو

یــوه برخــه وي ،چــې له افغانســتان وغواړي څو د پورته یاد شــوي

تــړون لــه مخــې خپلــه وجیبه ترســره کړي او په بدل کــې به یې ایران

چابهــار بنــدر ته د السرســي اجازه ورکړي.
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توکــو قاچاقبرانــو هــم زړه نه ښــه کاوه ،څو اپیم ،خشــخاش یا

میتافیتامیــن د پولــې هاخــوا پــر هغــو ســوداګرو وپلوري ،چې په

بــدل کــې یــې ورځ تر بلې د ارزښــت بایلونکي کرنســي ورکوي.
د کاغــذي پیســو لپــاره اړتیا هــم د نیمروز او افغانســتان په

وړانــدې د ســوداګرۍ پــه برخه کې د ایــران پر پالیســیو اغېز

درلــود .لــه یوې خــوا یادې اړتیا ایرانیان له افغانســتان ســره
ســوداګریزو اړیکــو او پــه دې اړیکو کــې د نیمروز اړینې

ونــډې منلــو تــه وهڅول ،لــه بلې خوا د افغان ســوداګرو لپاره د

ســوداګرۍ لګښــتونه لوړ شــول ،ځکه دوی د ویزې ،خط الســیر

کتابچــې او ډیزلــو قیمتونــه پــه ډالرو یــا هم یورو وټاکل .په ســیمه

وروســتۍ سیاســي ننګونــه چې د ایــران او افغانســتان ترمنځ د

کــې ځینــو خلکــو خــو مــوږ ته دا هم ویلي دي ،چــې دا کار د قاچاق

متحــده ایاالتــو ســره د ایران اړیکــې دي .دا اړیکې له ډېــر پېچلي

ســوداګرۍ هڅــې پــر بیــا نوې کېــدو د کتنې او ســختوالي رامنځ ته

دغــو ســوداګریزو اړیکــو پــه پیاوړتیا کې ونډه لري لــه امریکا

وضعیــت برخمنــې دي ،چــې د  ۲۰۲۰زېږدیــز کال په جوالی میاشــت

کــې د ایــران قدوس ګارد مشــر جنرال قاســم ســلیماني په وژل

ســوداګرۍ او زرنــج تــه څېرمه د رســمي پولې له الرې د مســتقیمې

کېدو المل هم شــو.

کېــدو او ورپســې پــه عــراق کې د امریــکا متحده ایاالتو پــر نظامي

اډې د ایــران لــه توغندیــزو بریدونو ســره ال ترېنګلې او په ښــکاره
دښــمنۍ بدلــې شــوې .د نیمــروز په تړاو باید وویل شــي ،چې د

ایــران او امریــکا متحــده ایاالتــو ترمنــځ ژورې بدګمانۍ او د

تقابــل حداقــل کچــې تــه رارســولو د لېوالتیا له کبلــه په یاد والیت
کــې د بهرنیــو ځواکونــو شــتون ډېر کم دی ،چې یــوازې امریکایي

ځواکونــو پــه دالرام کــې یــوه کوچنۍ لرله او د غربــي پانګې د
جلبولــو لپــاره خورا اړینه وه.

پــردې ســربېره د نیمــروز خلکو لپــاره د امریــکا متحده ایاالتو
او ایــران د اړیکــو تــر ټولو مهــم عنصر هغــه بندیزونه دي ،چې

امریــکا متحــده ایاالتــو پر ایــران د اټومي هوکړې له پرېښــودو

وروســته د  ۲۰۱۸کال پــه اګســت میاشــت کې ولګــول .دې بندیزونو

د ایرانــي ریالــو ارزښــت په زیاتــه کچه راټیټ کړ ،چــې د نیمروز
پــر وګــړو یــې هــم د پام وړ اغېزې درلــودې ،ځکه د دوی له ډلې

زیاتــره یــې د موســمي کارونــو په برخــه کې پر ایــران تکیه لري یا

دا چــې د زیاتــرو کورنــۍ په ایــران کې په دایمي ډول اســتوګنه

لــري .دا اغېــزې یوازې پــر قانونــي اقتصاد نه ،بلکې د نشــه یي

توکــو او انســانانو پــر قاچــاق هــم وې .د بېلګې پــه توګه د ډالرو

او افغانــۍ پــه وړاندې د ایراني ریالو ارزښــت پــه راکمېدو

ډېــر کــم شــمېر افغانانــو دا هڅه کوله څــو ایران ته د مزدورۍ او
کار کولــو پــه موخــه په قاچاق الړ شــي .د دې ترڅنګ د نشــه یي
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4 . 4.تاوتریخوالی
لــه تاوتریخوالــو ډکو پېښــو او شــخړو پــه نیمروز والیت کې د

ســوداګرۍ پــر مســیر او د توکــو پر نوعیت ډېــرې کمې مســتقیمې

اغېــزې لرلــي دي .نیمــروز هغــه والیت دی ،چې د افغانســتان

نــورو والیتونــو پــه تېره بیا د ســویل او ســویل لوېدیځ پــه پرتلې
یــې ډېــر کــم تاوتریخوالی او شــخړې لیدلي دي .د ســیمې ډیری

اوســېدونکو پــه خبــره ،چــې نیمروز والیــت د تاوتریخوالي تر

ټولــو لــوړه کچــه د کمونېســتي رژیــم پرمهــال تجربه کړې ده ،چې

ایــران تــه د یــاد والیــت د زیاترو وګړو د کډوالۍ المل شــو .خو دا
تاوتریخوالــی پــه داســې وخــت کې و ،چــې د نیمروز له الرې ډېره
کمــه ســوداګري کېدلــه ،څو دا معلومه شــي ،چې تــر کومې کچې

یــې پر ســوداګرۍ اغېزه درلوده.

د دې ترڅنــګ نیمــروز د ناقانونه نشــه یي توکو د ســوداګرۍ له

کبلــه هــم ډېــر کم تاوتریخوالــی لیدلی دی .ګڼ شــمېر لوبغاړي تر

ً
ـتقیما ایران ته د انســانانو د قاچاق په
المل شــوې څو زرنج ښــار مسـ

مرکــز بــدل شــي .یــاد موقعیت د ایران له لوري د پولې له ولکې ســره

ســره د نیمروز له لوري تر نن پورې په خپل حال ســاتل شــوی دی.
محــدود شــمېر تاوتریخجنــو اقداماتــو او د الرې پــه اوږدو کې

غــاوې د انســانانو قاچاقبــران اړ کــړي څو له زرنج څــه تر پولې

پــورې پــه صحرایي ســاحه کې پر یــو شــمېر ځانګړو الرو له تګ

ډډه وکــړي .پــه چهاربرجــک کــې د درې هېوادونو پولې تــه څېرمه
ســیمه ،چــې تر ډېره د خوښــې وړ خــو ســتونزمنې الرې په توګه
ورتــه کتــل کېــږي ،ځکه په زیاته انــدازه افغان ملــي امنیتي

ځواکونــه پــه تېــره بیــا ســرحدي پولیس د دې لپاره ګمارل شــوي څو

د کمــال خــان ډم د جوړېــدو برخه وســاتي؛ او د ایران/افغانســتان/
پاکســتان پولې د ســویل خوا ته وســله والو غالوو ترســره کېدو

ګــواښ هم شــته دی ( ۲۱انځــور وګورئ) .انســاني قاچاقبران د دې

پولــې پــورې د اپیمو ،خشخاشــو ،تریاکو دغــه راز میتافیتامینو

الرې پــه پرتلــې د هلمنــد والیــت په دیشــو کې د ډاک له الرې تر

اخلــي او د بوختیــا لپاره د ســوداګرۍ ډولونه هــم زیات دي .څرنګه

نفــوذ لــري او په دې وروســتیو کې یې له وســله والو غالوو ســره

د لېــږد لپــاره د فــراه ،نیمروز او هلمند له ګڼ شــمېر دښــتو ګټه

چــې په تېره برخه کې ورته اشــاره وشــوه ،په نیمــروز کې د اپیمو
د کرونــدې اړولــو په برخه کې هم ډېر کم اقدامات ترســره شــوي،

ټولــو اوږدې خــو امــن الرې ته ترجیــح ورکوي ،چېرته چــې طالبان
مقابلــه کــړې ده او لــه منځه یې وړي دي.

یــوازې پــه  ۲۰۱۸زېږدیــز کال کې په دالرام او خاشــرود کې تر یوې

انــدازې د قانــون حاکمیــت او کروندې اړولو لپاره هڅې ترســره

شــوې ،خــو یادې هڅې هم د نشــه یي توکــو البراتوارونو په وړاندې
د امریکایــي ځواکونــو هوایــي بمبــارد او کمپاین له الرې وې.

د دې پرځــای داســې انګېــرل کېږي ،چې نیمروز پــه نورو والیتونو

پــه تېــره بیــا ګاونډیو فــراه او هلمند والیتونو کې لــه تاوتریخوالي

پــه غیرمســتقیم ډول ګټه ترالســه کړې ده .په دغــو دوو والیتونو کې

جګړې د دې المل شــوي څو شــتمن خلک زرنج ښــار ته الړ شــي ،چې

د دوی پــه پرتلــې ډېــر امــن او د ودې په حال کې ښــار ګڼل کېږي (۲۰

انځــور وګــورئ) .دې کار له ځان ســره په ملکیتونو او ســوداګریو
کــې پانګونــه راوړې ،چــې د نورو له لوري یې هرکلی شــوی دی.

پــردې ســربېره ،تاوتریخوالي د نیمروز له الرې د ســوداګرۍ د

تراکــم پــه زیاتوالــي کې مرســته کړې ده .د بېلګې په توګه د ســیمې

اوســېدونکو پــه وینــا د ډاکټر نجیب اهلل تــر واکمنۍ پورې ایران

تــه د انســانانو د قاچــاق یوازېنــی الره د هلمند خانشــین وه ،چې له

یــادې الرې پاکســتان او بیــا ایران ته قاچاق کېــدل .د مجاهدینو

حکومــت پرمهــال په دې ســیمه کې جګړو زور واخېســت او د دې
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4 . 5.تنظیموونکي رژیمونه
د تولیــد ،ســوداګرۍ او پولــو دواړو غــاړو ته د توکــو پر لېږد

د میــاک رســمي بنــدر له پرانېســتل کېــدو او د دواړو هېوادونو

حاکــم مقــررات او قواعــد هغــه الرې چارې دي ،چې پــه ترڅ کې یې

لــه لــوري پــه رســمیت پېژندل کېــدو دغه راز د زرنج له الرې د

الرو توکــي لېــږدوي .پــردې ســربېره ،د مالیاتو او تســهیالتي

کــې لــه پانګونې وروســته پــه نیمروز کې د ســوداګرۍ په برخه

ګــڼ شــمېر دولتــي او نادولتــي لوبغاړي له ځانګړو ســوداگریزو

فیــس پــه ګــډون د بېــا بېلو تادیاتــو لپاره هم فرصــت رامنځ ته

ســوداګرۍ او راکړې ورکړې پر ســر له هوکړې او په یاده ســیمه

کــې ژور بدلونونــه رامنــځ ته شــول .د پولې فزیکي جوړښــت ،چې

کــوي دغــه راز د مالتړو شــبکو او ښــکېلو کســانو لپاره د عوایدو

مخکــې پــرې بحث وشــو ،هم له دې کار ســره مرســته کړې ده ،خو

الو کــې دا قواعــد رســمي بڼــه لري او د دولت له لــوري پلې کېږي،

نیمــروز لــه الرې تــر ایران پورې په ســوداګرۍ کې د مرکــزي نقطې

ترالســه کولــو فرصتونــه هم منــځ ته راوړي .په ځینو ســوداګریزو
خــو بــل پلــو پــه ځینو نورو کې بیــا دا ځایي ټولنــې ،خصوصي

ســکتور او وســله والــې ډلــې دي ،چې د دې قواعدو پلــي کیدل یې
پــه واک کې دی.

د دې ترڅنــګ د ایــران لــه لوري وضع شــوي نظارتي الرو چارو د
پــه توګــه د زرنــج اهمیت د پــام وړ ګرځولی دی.

د رســمي قواعــدو تر ټولو ښــکاره او غــوره بېلګه پــه میالک کې

پــه رســمي بنــدر کې پیداکېدالی شــي .تــر  ۲۰۱۵زېږدیز کال پورې

پــه زیاتــرو حاالتــو کې دولت د نورو ډلــو له لوري د دې قواعدو

افغــان لــوري تــه کمېســاري او ګمرکي سیســتم او ایرانــي پلو ته

د ښــکېلتیا تورونــو او ترې ترالســه کېدونکــي باج په وړاندې له

د  ۲۰۱۲کال تــر وروســتیو پــورې پــه میالک کې کوم مســلکي

د پلــې کېــدو دغــه راز د قانوني او ناقانونه توکــو په قاچاق کې

یــې ورتــه تأسیســات موجود نه وو ۲۲(.انځــور وګورئ) .حتی

مصلحــت ګټــه اخلــي .دا مصلحــت د هغه څه پــه ډاګه کوونکی دی،

کارکوونکي ،اســانتیاوو او نه هم داســې اســانچاری سیســتم

چــې پــه تــرڅ کې یې دولت په خپلو داخلي ســیمو کــې د د ناقانونه

لکــه پــه  ۲۰۱۹زېږدیــز کال کې؛ د  ۲۰۱۹زېږدیــز کال پــه منځنیو کې

چــې هوالنــډ ( 72 )۲۰۱۴یــې د انعطاف یــا مصلحت په نوم یادوي،

موجــود و ،څــو پــه لــوی د توکو لېږد ته داســې الر هواره کړي،

اقتصــاد توزیعــي اړخونــه په ضمنــي توګه په رســمیت پېژني او هغه

هــره ورځ لــه میــاک څخــه  ۱۵۰باروړونکي موټرونــه تېرېدل ،له

دغــو ســیمو او پــه خپله دولت تــه متوجه کړي ،چې پــه پایله کې یې

او  ۱۰یــې د خوراکــي مــوادو وو ،مګــر په دې موټــرو کې د موټرو

ځــواک پــه ګټې اخېســتنې پلې کړي .لــه دې کبله ادعاء کېدالی

راوارېدونکــې غوښــه (یــو موټــر) هم شــامل وو .د نیمروز له الرې

خطرونــه پــه پام کې نیســي چې اجباري اقدامات یې کوالی شــي
دولــت نــه غواړي څو قوانین په یادو ســیمو کې لــه خپل اجرائیه

شــي ،چــې دا د ټولــو اړخونو په ګټه ده ،څــو هر اړخ تر یوې اندازې

دې ډلــې  ۴۰یــې د ســیمنټو ۳۵ ،یــې د ډیزلو ۱۵ ،یې د اوســپنې

پــرزې چــې لــه دوبی راوړل کېــږي ( ۶موټرونه) او لــه برازیل څخه

د رســمي ســوداګرۍ انــدازې تر ډېره لــه راټولو شــویو مالیاتو

ګټــې تــرې په الس راوړي .نــو په دې دلیل د قواعدو هغــه پلي کیدل

ســره مطابقــت درلــود .پــه  ۲۰۱۹زېږدیز کال کې لــه میالک څخه د

دولــت یــا هم نادولتــي لوبغاړو له لوري ،زیاتره پــه ځایي کچه ورته

د ډيزلــو لــه یــو ټانکــر څخــه  ۱٫۴۰۵امریکایي ډالره او د ســیمنټو له

د ګټــو پــر وېش یــې خبرې اترې یا مذاکرات کېدالی شــي ،پرته له

او د افغــان حکومــت لپــاره یــې د پــام وړ عواید راټول کړي وو .دې

چــې د بــاج ګیریــو مخنیوی کــوي یا هم د توکو د لېږد مخه نیســي د

د یــوې داســې هڅــې په توګه کتــل کېږي ،چــې لنډمهاله بڼه لري او

دې چــې د یوې داســې هڅې په توګه وکتل شــي چــې د قانوني یا

ناقانونــه توکو ســوداګري په دایمــي توګه بنده کړي.

تېرېدونکــي موټرونــو پــر ســر ګڼ شــمېر مالیات وضع شــوي و ،چې
یــو موټــر څخــه  ۷۵۰امریکایي ډالــره ګمرکي محصول ترالســه کېده

کار د رســمي ســوداګرۍ د پراختیــا لپــاره د انګېزې پــه پیاوړتیا

کــې ډېــر د پام وړ رول درلود.

رســمي قواعــد او مقــررت په قوانینو کې تســجیل شــوي او د

دولتــي ادارو لــه لــوري پلې کېــږي ،چې په دې وروســتیو کلونو

کــې یــې پــه نیمروز والیت کې د ســوداګرۍ پر بڼــو د پام وړ اغېزې

لرلــي دي .څرنګــه چــې پــه مخکنیو برخو کې هم ورته اشــاره وشــوه،
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د پولــې بلــې غــاړې ته ایرانــي حکومت هم هڅه کړې څو ســوداګرۍ

لرونکــو راوارد شــویو تېلــو ســره کابل ته د هغوی تــر لېږد وړاندې

څخــه د عوایــدو ترالســه کولــو او کاغذي پیســو په الس راوړلو

کــې پــه هــره برخه کــې د ځمکو مالکینو ،ســرحدي پولیســو او

تــه د میــاک رســمي بنــدر لــه الرې تګلوری ورکړي او له دې الرې

تمــه لــري .د بېلګــې پــه توګــه د تنظیمي اقداماتــو له ډلې چې

زیاتــرو ځــواب ویونکــو ورته اشــاره کړې ده ،هغــو افغانانو ته د

مخلوطــوي .لــه پولــې څخــه تر زرنج ښــار پورې د الرې په اوږدو

ملــي پولیســو پــه ګډون ګڼ شــمېر چارواکــي او متنفذیــن خپل باج

اخلــي .دا ټولــه بــاج اخېســتنه په ســرحدي ســیمو کې د قواعدو او

وېــزې ورکــړې په برخــه کې کنټرول دی ،چــې غواړي ایران ته الړ

مقرراتــو د کــم تطبیق لــه کبله ده.

وه ،خــو د ســرحدي کنټــرول تــر رامنځ تــه کېدو پورې نــه پلې کېدل.

د بــاج اخېســتنې ورتــه ډول سیســتمونه د ناقانونــه توکــو پر لېږد

شــي .کــه څــه هم د پاســپورت او ویزې قواعدو ته هــر وخت اړتیا

تــر هغــه وخت پــورې افغانان په ډېرې اســانۍ له پولــې تېرېدالی
شــول او سیســتان بلوچســتان ته یې تګ راتګ کوالی شــو .د

ویــزې لګښــت چــې  ۴۳۰امریکایي ډالــره دی ،زیاتره یې د ورکړې

تــوان نــه لــري او په دې اند دي ،چې دا کار د ســوداګرۍ او ایران
تــه د تــګ پــه وړاندې یو خنډ دی .پردې ســربېره ایرانــي حکومت

د خــط الســیر اجــازې لپــاره ( ۲۵۳یورو) او د موټرو لپــاره د تېلو

پــر ( )۱۲۰امریکایــي ډالــر وضــع کړي دي ،چې پــه ایران کې یې د

ســوداګرۍ لګښــت لــوړ کړی دی ،او زیاتــره په دې اند دي چې د

کوچنیــو ســوداګرو لپــاره د ســوداګریزو فرصتونو پــه برخه کې یو

محدودیــت او خنډ دی.

چېرتــه چــې رســمي څارنیز سیســتمونه موجــود دي ،ترڅنګ یې

رالېــږد هــم حاکــم دي .دا سیســتمونه د ځانګړو ســوداګریزو الرو

پــه ګټــه کار کــوي .څرنګــه چــې په مخکنــۍ برخه کې مو تشــریح کړل

انســاني قاچاقبــران د چهاربرجــک لــه الرې د انســانانو قاچاق او

توکــو لېــږد رالېــږد تــه ترجیح ورکوي ،ځکه کــه څه هم په اوږدو

کــې یــې ځایــي زورواکي ،طالبــان او حکومتــي چارواکي حاکم دي
چــې ښــایي هــر یو له خپلــه اړخه پرې عوارض وضع کــړي ،خو بیا

هــم یــاده الره یــو څــه د ډاډ وړ او امن ده .که څــه هم یاده الره ډېره

اوږده ده ( د ایــران پاکســتان او افغانســتان درې اړخیــزې پولې

 ۱۵۰کیلومتــره الرې پــه پرتلــې ډېــر یانې د پاکســتان/ایران پولې

تــه څېرمــه تر مشــخل پــورې  ۵۸۰کیلومتــره اوږدوالی لري) خو

دا الره ډېــره امــن او خونــدي ثابته شــوې ده .د الرې دې اوږدوالي
د قاچــاق پــر لګښــت هــم اغېز کــړی دی .د بېلګې پــه توګه په ۲۰۰۵

ورســره مــوازي نارســمي سیســتمونه هم کار کوي چــې زیاتره وخت

زېږدیــز کال کــې د ایــران له لوري د ســرحدي ولکې تــر وضع کېدو

د څارنــې دا نارســمي اقتصــادي سیســتم تــر ډېره د ایران په واک

لپــاره لــه  ۱۵۰تــر  ۱۸۰امریکایي ډالــرو پورې ورکول .په ۲۰۱۹

یــې انــدازه ټاکــي .پــه ځایي کچه دا خبره په رســمیت پېژندل شــوي

 ۷۱۵امریکایــي ډالر ورکول.

د عوارضــو رامنــځ تــه کېدو المل هــم کېږي .د ډيزلو پــه برخه کې
کــې دی ،چــې پــه ملــي کچه د لګښــت او بهر تــه د صادراتو لپاره

چــې پــه کورنیــو بازارونو( تــر ډېرې کچې په سیســتان بلوچســتان)
کــې د خرڅېدونکــو تېلــو کیفیــت بهــر ته د صادرېدونکــو تېلو

د کیفیــت پــه پرتلــې لــوړ دی .دا کار د دې المل شــوی څو له

ایــران څخــه هغــه تېل له پــوې دېخوا قاچاق شــي ،چې د کورني
خرڅــاو لپــاره ځانګــړي شــوي دي؛ د تېلو اقتصاد پــه نیمروز

کــې د اســتوګنو وکــړو د ژوند اړتیــاوو د تأمین لپــاره ډېر مهم
دی ،ځکــه ډيزلــو تــه د یادې ســیمې د لومړنــي پولي واحد په

توګــه ورپســې ریالــو او بیــا افغانیــو ته د پولي واحــد په توګه

تــه کتــل کېــږي .د نیمــروز والیت په میــاک او د زرنج ،کانګ

او چهاربرجــک ولســوالیو د زیاتــرو نورو دودیــزو الرو څخه په
بوتلونــو( ۱څخــه تــر  ۳لېترو) او بوشــکو ( ۲۰لېتــره) کې قاچاق

کېــږي .لــه هغــه ځایــه بیا زرنج ته لېــږدول کېږي ،هلتــه پر لویو
ســوداګرو پلــورل کېږي ،لوی ســوداګر یــاد تېل له کــم کیفیت
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وړانــدې داســې ویــل کېږي ،چــې خلکو تر پولــې پورې د قاچاق
73

زېږدیــز کال کــې هــر کډوال تر ایــران پورې د قاچاق پــه مقابل کې

همــدې تــه ورتــه خوندیتوبونه لــه بکوا او دالرام څخه د پاکســتان

تــر پولــې پــورې د لویې انــدازې ناقانونه توکو د لېــږد لپاره هم

وړانــدې کېــږي .خــو په مقابــل کې یې تر هرې انــدازې چې د توکو

مقــدار راکمیــږي ،بــاج پرې زیاتیــږي او خوندیتوب یــې راکمیږي

او ســوداګري لــه خنډ ســره مخ کېږي .ښــایي دا کار تــر ډېره په زرنج
او کانــګ کــې لــه نارســمي الرو د ناقانونه نشــه یــي توکو د کمې

کچــې دودیــز قاچــاق په برخــه کې ډېر مروج وي .یادې ســیمې یو

مهــال ازاد بــازار و خــو نن ورځ تر ډېــره په نظارتــي او محدوونکو

مقرراتــو لرونکــو ســیمو د بدلــون په حال کــې دي .د ایران له لوري
پــر پولــه د تأسیســاتو اســتحکام او پر پوله له ســیمې ســره د

محــدود یــا هېــڅ تــړاو لرونکو امنیتــي ځواکونــو ګمارلو د پولو

دواړو غــاړو تــه د نشــه یي توکــو د لېږد لګښــت او ګواښ لوړ کړ .د

ایــران او افغانســتان دواړو هېوادونــو ســرحدي پولیســو ته د بډې
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ورکــړې دغــه راز لــه بکوا څخــه د ایران پولې هاخــوا د خرڅالو تر

ځــای پــورې د اپیمــو لګښــت لــه کبله ګټــه ډېره کمه پاتــې کېږي ،تر
دې چــې د یــو کیلوګــرام ګټه  ۴۰امریکایــي ډالر کېږي.

چېرتــه چــې د بــاج اخېســتنې کچه متوســطه ده ،هلتــه په کافي

غورغــوري کــې خپــل ګرځنده تالشــي رامنځ ته کــړه ،چې له ایران
څخــه پــر راواردېدونکــو بېال بېلــو توکو یــې مالیات وضع کړي

وي .دا مالیــات اوســمهال د هغــو ســوداګرو د لګښــتونو یوه برخه

ده ،چــې پــه زرنج کې ســوداګري او کاروبار کوي ،خــو د حکومت

د نــرخ پــه پرتلــې کمــه ده او د کښــته برخې پــه قیمتونــو کې ځای پر

انــدازه مالــي او سیاســي ګټه هم ترالســه کېږي او ســوداګر کوالی

ځای شوي دي.

بېلګــې پــه توګــه داســې راپورونه و چې پــه  ۲۰۱۷زېږدیز کال کې

دا او هغــه نــورې بېلګــې چې دلته یې یادونه وشــوه ،د سیاســي او

شــي لــه تنظیمــي قواعدو او اصالحاتو ســره ځــان عیار کړي .د

د طالبانــو لــه لوري په خاشــرود کــې پر توکو مالیات وضع شــول

اقتصــادي شــبکو جــال پــه ډاګه کوي ،چــې پولې ته د څېرمه ســیمو

دغــه راز طالبانــو تــه هــم مراجعه وکړي ،څو په دې هوکړې ته ســره

ســره تــر مــخ کېدو ورهاخوا ،دوی لــه خپل اقتصادي او سیاســي

راټولولــو لپــاره خپل اســتازي وټاکي .دا فــوق العاده حرکت

جریــان څخــه مالــي ګټې ترالســه کړي او د زیــات کنټرول وضع
ً
مطلقا د درک وړ
کېــدو پرمهــال پــر خبــرو اترو الس پورې کــوي .دا

لــه دې کبله ســوداګر اړ شــول څــو په زرنج او کابل کــې حکومت

ورســیږي ،چــې طالب وســله وال پــه میالک ګمرک کــې د مالیاتو
د  ۲۰۱۵او  ۲۰۱۷زېږدیــز کلونــو ترمنــځ د زرنــج – دالرام لویې

د اقتصــاد بنســټ ږدي .د طالبانــو او حکومــت پــه څېر له زورواکو
نفــوذ او ځــواک ګټــه پورته کوي ،څو له دې الرې د ســوداګرۍ

الرې پــه اوږدو کــې د طالبانــو لــه لوري پر بــار وړونکو موټرو د

خبــره ده ،چــې په  ۱۹۹۰لســیزه کې ســوداګر د طالبانو سرســخت

دوی موټرونــه هــر وخــت د طالبانــو له لوري درول کېږي او پیســې

ډلــو د الرې پــه اوږدو کې پیســې اخېســتې ،خو طالبانو داســې یو

کــې د طالــب قوماندانــو لــه لوري له یو ځل زیات هم پیســې شــوي

یــې راکــم کــړل .ســوداګر او هغه خلک چې لــه دې الرې د خپل ژوند
ً
دقیقا همدې ته ورتــه ګټې لري.
اړتیــاوې پــوره کــوي،

بریدونو له کبله ترســره شــو .ســوداګرو شــکایت درلود ،چې د

تــرې غوښــتل کېــږي ،حتــی لــه ځینو موټرو خو پــه بېال بېلو ســیمو

دي .ځينــې ډریــوران خــو حتی وهــل کېدل او ټپي کېــدل او ځینې

نــور یــې لــه بار موټرو ســره یو ځای دښــتې ته لېږدول کېــدل او هلته

پلویــان وو ،ځکــه لــه دوی څخــه د مجاهدینــو حکومت او ګڼ شــمېر
تنظیمــي رژیــم ورتــه رامنــځ ته کړ ،چې دا لګښــتونه او ګواښــونه

تــر څو شــپو ورځــو پورې بند ســاتل کېدل .بیا وروســته د طالب

قوماندانــو لــه لــوري د دوی د مال لــه مالکانو ســره اړیکه نیول

کېــده او د دوی د توکــو او ډریورانــو د خالصــون پــه بدل کې ترې
پیســې غوښــتل کېدې.

داســې ویــل کېږي ،چــې پر دې ناهیلۍ ســربېره چــې د طالبانو

دا کار د ســوداګرو کار او زیــار تــه ډېر تــاوان اړوي او قعطیت
راکمــوي ،د ســوداګرو اســتازو پالزمېنې کابــل ته له راتګ

وړانــدې د نیمــروز والــي ته مراجعــه وکړه څو له مرکــزي حکومت
ســره د طالبانــو د مالیاتــي رژیــم د تنظیــم او رســمیت پېژندل په

برخــه کــې خبرې اترې وکړي .داســې ادعــاوې موجودې دي ،چې

لــه دغــو خبرو اترو وروســته هوکړه وشــوه چې یو ســوداګر – ځایي

بلــوڅ بــه د میــاک پــه ګمرک کــې کېني څــو د طالبانو لپــاره مالیات

راټــول کــړي .دې کار یوازې تــر  ۹میاشــتو دوام وموند او کله

چــې د  ۲۰۱۸کال پــه جــوالی کې طالــب قوماندانان دې تــه متوجه

شــول چــې یــوازې کم شــمېر موټرونــه د میالک له الرې اوړي او نور
یې له ســرحدي ســیمو تګ راتګ کوي .له دې وروســته د شــپږو

اونیــو لپــاره د طالبانــو لــه لوري بندیــان او  ۱.۱۶میلیونــه امریکایي

ډالــر جریمه شــول ،نو ســوداګر ایران تــه وتښــتېدل او طالبانو په
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4 . 6.شبکې او مالتړ
د مالتــړو ډلــو شــبکې هغه بــل عامل دی ،چې پــه نیمروز والیت

د رامنــځ تــه کېــدو په وړاندې مقاومت وشــو او حتــی په بازار کې

بدلــون ورکــړی دی .د بېلګــې په توګه داســې ادعــاوې کېږي ،چې

لپــاره د ســوداګرۍ پــه ټپه درېدو المل شــو .د شــخړې هواري لپاره

پــه لومړنیــو کلونــو کــې د بلوڅانــو پیاوړي قومانــدان کریم براهوي

د پښــتانو مســافرتي اجســني دې هم جوړه شــي .په  ۲۰۱۹زېږدیز

براهــوي خپلــې شــبکه تــه تلله .خــو له  ۲۰۱۲کال وروســته نیمروز ته

کــې وې او ځایــي پښــتانه پــه لویه کچه تر ســویلي پولې پاکســتان

کــې یــې د باج اخېســتنې او موټرونــو خالي کېــدو ځایونو ته

د مجاهدینــو واکمنــۍ پرمهــال او بیا وروســته د کــرزي حکومت
د نفــوذ او حاکمیــت لــه کبلــه ټولــه ګټه بلــوڅ قبیلې پــه تېره بیا د

د نومــوړي پښــتون ځای ناســتو هــر یو امیــر محمد اخندزاده او

ورپســې محمد ســمیع اهلل په تګ ســره داســې ویل کېږي ،چې د

بلوڅــو او پښــتنو قبیلــو ترمنــځ د واک تــوازن بدلــون موندلی دی.

پــه فــراه او هلمنــد کــې د ناامنیــو له کبلــه نیمروز والیت ته د شــتمنو

پښــتنو تــګ هــم په نیمروز کې د پښــتانو ســوداګرو لــه ورځ تر بلې
زیاتېدونکــي نفوذ ســره مرســته کړې ده.

د پښــتانو د حاکمیــت زیاتېــدو ښــکاره بېلګــه د انســانانو د قاچاق

د تاوتریخوالــي او ناندریــو راپورتــه کېــدو دغه راز د  ۱۵ورځو

د دواړو قبیلو مشــران ســره کېناســتل او په دې هوکړه وشــوه ،چې
کال کــې د دې ســوداګریو لــه ډلې کم شــمېر یــې د بلوڅو په الس

پــورې د کډوالــو په لېږد کې ښــکېل وو.

پــردې ســربېره ،بلوڅــان د انســانانو په قاچــاق کې پیاوړی الس

لــري .د کریــم براهوي زوی پــه چهاربرجک کې ولســوال دی ،چې

ســویل تــه د خلکــو د لېــږد په ګــډون د توکو وړلو لپــاره مهمه الره

ګڼــل کېــږي .د دیشــو په ډاک کــې له تېرېدو وروســته تر ایران

پولــې پــورې کنتــرول د پاکســتاني بلوڅانــو په الس کې دی .خو

اوســمهال بلوڅــان نــه هم د انســانانو پــه قاچاق او نه هم پــه نیمروز

پــه ســوداګرۍ کــې تر ســترګو کېدای شــي .ځکه پخوا لــه زرنج څخه

کــې بلــه ســوداګري په خپــل انحصار کې لــري .له دې په ډاګه

ټولــې د بلوڅانــو پــه واک کــې وې ،خو له  ۲۰۱۴کال وروســته له

قــدرت جریان څه ډول دی.

تــر پولــې پــورې د انســانانو د قاچــاق تنظیموونکې ډلې او چارې

هلمنــد او فــراه څخــه د پښــتانو ســوداګرو په ورتګ ســره یې بدلون

کېــږي ،چــې د افغانســتان پولــو تــه څېرمه د سیاســي او اقتصادي

ومونــد .د عینــي شــاهدانو پــه وینا په لومړیو کې د پښــتانو شــبکې
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5 .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:

او ګــڼ شــمېر ګروپونــه د زرنــج په ډاک کې د پیک آپ ډاټســنو
او کښــتیو لــه الرې لــه زرنــج څخه د افغانســتان – پاکســتان تر

پولــې د لېــږد رالېــږد اړتیــاوو په پوره کولو کې ښــکېل دي .د الرو

لومــړۍ پوښــتنه :د اساســي مــوادو تولید او لېږد لکــه ،معدني

پــه اوږدو کــې د ځمکــو مالکانو ،مفســدو چارواکــو او طالبانو

څېرمــه ســیمو پــر سیاســي او اقتصادي ثبات اغېر وښــندي؟

ترڅنــګ نــور ســفر ته هم اړتیا پښــېږي او پــه موټرســایلکو یا هم

مــواد ،نشــه یي او د ســون توکــي څنګه کوالی شــي پولې ته د

دویمــه پوښــتنه :ایــا دا اغېــزې د الندې توکو په شــتون پورې

تړلــي :الــف :غیرقانونــي توکــي یــا ب :هغه قانونــي توکي چې په

غیرقانونــي بڼه لېږدول شــوي دي؟

پــه ګــډون پــه اته ځایونــو کې نورو ډلو ته پیســې ورکوي د دې

پلــې توګــه خلــک تګ کــوي او له افغانســتان څخه د پاکســتان تر

پولــې بیــا د پاکســتان لــه پولې د ایــران تر پولې هم پیســې ورکوي.
د نشــه يــي توکــو قاچــاق هم په ورتــه بڼه ترســره کېږي ،چې ګڼ

شــمېر ځایــي متنفذیــن ،زورواکــي ،چارواکي او وســله والې ډلې

درېیمــه پوښــتنه :د بیالبېلــو توکــو او ترانســپورټي الرو د نســبي

اهمیــت د بدلــون لپــاره دلیل څــه کېدای شــي؟ او څنګه بیا د

اقتصــادي او سیاســي شــبکو یــا تاوتریخوالي ســره تړاو لري؟
څلورمــه پوښــتنه :کومــو الســوهنو د دې توکــو پــه تولید او لېږد

کــې مرســته کــړې ده؛ کومــو پرېکړو د دوی په طرحــه او پلې کېدو
کــې رهنمایــي کــړې ده؛ نهایتـ ًـا څنګه دې الســوهنو د پولو په
سیاســي او اقتصــادي ثبــات اغېز وکړ؟

ترې خپــل باج اخلي.

پــه دې شــمېر ښــکېل کســان ،عواید او بــاج اخېســتنې د اقتصادي

څــرخ تحــرک دغــه راز د دولــت یا هم نورو خــواوو له لوري پر دې
ډول ســوداګرۍ او تولیــد د محدودیــت وضع کولــو پرمهال د

اعتــراض ،خبــرو اتــرو او حتی لــه تاوتریخوالي د ډکــو اقداماتو

لپــاره یــوه پیــاوړې فضــاء رامنځ ته کــړې ده .د دې ګروپونو له ډلې
د زیاتــرو شــبکه چــې ځینــې یــې په والیت یا مرکــز کې له زورواکو

ســره هــم اړیکــې لري د دوی په وړانــدې د چارواکو له لوري د

د څېړنــې لومــړی پوښــتنې تــه پــه کتو یانې دا چې د اساســي موادو

اقداماتــو ظرفیــت رامحــدودوي .د دې ځایي شــبکې تــر ټولو غوره

څنګــه کولــی شــي چې د مرزي ســیمو پر سیاســي او اقتصادي

څــو پــه غورغــوري کې طالــب قوماندانان تر فشــار الندې راولي

تولیــد او لېــږد لکــه ،معدني مواد ،نشــه یي او د ســون توکي

بېلګــه پــه نیمــروز کــې د ســوداګرو هغه هڅه ده ،چې غوښــتل یې

ثبــات اغېــر وښــندي؟ د څېړنــې دا لومــړۍ مرحله یو شــمیر لومړنۍ

چــې د دوی لــه موټــرو څخه باج اخېســتو تــه منظم سیســتم رامنځ

برخــو کــې د غیرقانونــي اقتصــاد د نــه مننونکې توضــع ماهیت

کــې د طالبانــو یو اســتازي ته د کېناســتو اجــازه ورکړي .له ایران

مســتقیم او یــا غیــر مســتیقم ډول د قاچاقــو پــه تولیــد او لېږد کې

خلکــو او نــورو توکــو د قاچاق په وړانــدې د حکومت دوامداره

ســفرونو څخــه رغېدلــی دی چې پــه هغو کــې مختلفي ســیمه ییز

توزیعــي ماهیــت لــري او پولــې تــه د څېرمه پرتو ســیمو د ژوند

پایلــې پــه ګوتــه کــوي .تر ټولــو اړینه دا چــې دا څېړنه په مرزي

څرګنــدوي؛ او هغــه درجــې چې پــه هغو کــې ټولنه او ډلې په

تــه کــړي او حتــی له دولت یې وغوښــتل چې پــه میالک ګمرک

او پاکســتان ســره د افغانســتان پــر پولــه د تېلو ،نشــه یي توکو،

د ســرحد پــه پــورې غــاړه کې دخیلــوي .دا اقتصاد له څو قســمتي

مصلحــت دا پــه ډاګــه کوي ،چې د دغــو توکو ناقانونــه اقتصاد

لوبغــاړي پــه ځانګــړو ســیمو کــې د تجارت او د اجناســو د حمل او

اړتیــاوو پــه تأمین کې مرســته کوي.

نقــل مســوول دي .دا اقتصــاد د والیــت په ســطحه د پام وړ عایدات
او د اجــارې پيســې بیالبیلــو ډلــو تــه چمتــو کوي .د بېلګــې په توګه
انســاني قاچاقبــران پــه هغــو والیتونو کې چــې کډوال ترې راځي

کمېشــنکارانو دغــه راز د زرنــج پــه هوټلونو کــې کارکوونکو او
د مســافرتي اجنســیو اســتازو تــه خپل کمېشــن یــا فیس ورکوي

دویمــه پایلــه چې د څېړنې له دې لومړني پړاو ترالســه شــوې ده،

دا ده چــې لــه افقــي درزونو په برخمن اقتصاد کې د ســوداګرۍ

ترســره کولو لګښــت خورا لوړ دی ،چې ګټې او باج اخېســتل دواړه
راکمــوي او رامحــدودوي .څرنګه چــې په پورتنیــو بېلګو کې ورته

اشــاره وشــوه ،د الرې په اوږدو کې د لېږدوونکو ،کمېشــنکارانو

منجنیق ،پیک آپ او ټانکرونه :د پولو دواړو غاړو ته تولید او سوداګري او د نیمروز پولې ته
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او حتــی د ځمکــو خاوندانــو پــه ګډون بېال بېلــې ډلې دي ،چې پاید

د اغېــزو ترمنــځ کــوم توپیر شــته او که نه؟ پــه دې ځای کې د توکو د

زوراکۍ له مخې پیســې اخلي .د ســوداګرۍ خورا لوړ لګښــت او د

دا څېړنــه مــوږ تــه پــه ډاګه کوي چې په نیمــروز والیت کې د پولې

د رشــوت ورکــړې لــه کبله ګټه ډېره راکمیــږي ،چې دې کار د کانګ

د نارســمي ســوداګرۍ دغه راز پر پوله د تأسیســاتو او حاکمو

او ســوداګر له غولکو په ګټې اخېســتنې خپل خشــخاش ،اپیم او

لرلــه .کــه څــه هــم دا کار د  ۲۰۰۵زېږدیز کال پــه لومړیو کې د میالک

پیســې ورکړل شــي .د دې ترڅنګ یو شــمېر نورې ډلې بیا د خپلې

افغانســتان – ایــران پــر پوله ،پوله ســاتو ځواکونو او چارواکو ته

په ولســوالۍ کې د نشــه یي توکو له قاچاق ســره مرســته کړې ده

میتافیتامیــن د ایــران تر پولې اړوي.

قانونیت او د ســوداګرۍ کچې ترمنځ یو انشــعاب تر ســترګو کېږي.

دواړو غــاړو تــه د قانوني او ناقانونه توکو ســوداګري له ایران ســره
مقرراتــو پــه نــه شــتون کې تر ډېره بریده پاشــلې وه او ازاده بڼه یې

پــل پــه جوړېــدو او د نړیــوال بندر په توګه د زرنج لــه پېژندل کېدو

ســره ســم پیل شــو ،خو اغېزې یې تر هغه مهاله نه وې محســوس چې

ً
معموال
دا څېړنــه دا هــم پــه ډاګــه کوي چې د باج اخېســتلو پر ســر

پــه  ۲۰۱۰زېږدیــز کال کې ایران او افغانســتان پر پاکســتان د تکیې

مالیاتــو او بــاج وضــع کــول بــه د تولید مخه ونیســي او د عوایدو

دې ترڅنــګ هندوســتان ته السرســی او پــه چابهار بندر کې د دوی

مذاکــرات او چانــې وهــل کېږي ،او دې ته ګــوري چې د زیاتو

راکمولــو لــه کبلــه د خپلــو اقتصادي اړیکو پیاوړتیــا ته مخه کړه .د

لــه الســه ورکولــو المل به شــي .د باج اخېســتلو او مالیاتــو زیاتولو

پرلــه پســې پانګونه د دې المل شــوه څو د نیمــروز والیت اقتصاد

چــې لــه تولیــد مالتــړ وکړي او په لویــه کچه د توکو پــه لېږد رالېږد

نړیــوال دهلیــز بدل شــي ،چې په  ۲۰۱۸زېږدیز کال کــې یې د کندهار

لپــاره یــوه ســتراتیژي هغه مهال ډېــره اغېزناکه تمامېدای شــي،
کــې مرســتندویه ثابتــه شــي .لکــه د ننګرهار پــه څېر په نورو

ســرحدي ســیمو کــې چې باج اخېســتل او حاکــم مقررات د مذاکرې

وړ او د نفــوذ تابــع دي ،پــه نیمروز والیت کې ســوداګر د الرې

په بې ســاري ډول وغوړیږي او نیمروز والیت د ســوداګرۍ لپاره پر
پــه پرتلــې ډېر ګمرکــي عواید راټول کړي وو.

په همدې ډول د پولې پر اړوند تأسیساتو پانګونې او په میالک/

پــه اوږدو کــې د خوندیتــوب او امنیــت پــه لټه کې دي او غواړي

زرنج کې د سوداګرۍ مقرراتو د نیمرزو سیاسي اقتصاد ته بدلون

خپــل توکــي دغــه راز خلــک له هغو الرو ولېــږدوي ،چې تر یوه

زرنج ولسوالۍ پولې ته څېرمه د دیوال جوړولو د میالک له الرې

پــر نامشــخصو او زیاتــو مالیاتــو او باجونــو مذاکرات وکړي او
بریــده ډاډمنــې وي .د ســوداګرۍ د اســانتیا په موخه پــر فزیکي

زېربنــاوو پانګونــه او د رســمي تنظیمــي رژیمونــو رامنــځ ته کول (

ورکړ .د ایران له لوري پر پوله د کنټرول زیاتوالي په تېره بیا د

د سوداګرۍ په ترسره کولو کې مرسته کړې ده او د هغو قانوني او

ناقانونه توکو کچه یې رامحدوده کړې ده ،چې کېدالی شي د زرنج،

لکــه د میــاک پــه ګمــرک کــې د طالبانو له لوري د اســتازي ګمارلو

کانګ او چهاربرجک په ولسوالیو کې د نارسمي الرو څخه ولېږدول

ورتــه چمتــو کــوي څــو د پولې دواړو غاړو ته پــه بازارونو کې د

سره د افغانانو لپاره د ویزې سیستم اجباري کولو او د افغانستان

مســئله) د خصوصــي برخــې ســوداګرو تــه ډاډ ورکوي او دا فرصت
قیمتونــو نوســانات او پــه یــاد چاپېریال کې د ســوداګرۍ پرمخ

وړلــو لــوړ لګښــتونه په غــوره ډول مدیریت کړي.

شي .د میالک او زرنج له الرې د قانوني توکو د سوداګرۍ له تنظیم

او ایران دواړو له لوري د تأسیساتو جوړولو مرسته کړې ده .د دغو

تأسیساتو او موانعو اغېز پولې ته پر څېرمه سیمو ډېر جوت دی .پر

پوله د قاچاق ګواښ او لګښت په ډراماټیک ډول لوړ شوی دی او د

دا څېړنــه پــه ډاګــه کــوي ،چې ورته انګېزې د دې المل شــوي څو

اوږدمهاله وچکالۍ د اغېزو ترڅنګ له زیاترو هغو سیمو یې د بې

د هلمنــد والیــت ډاک تــه بدلــه کړي .د زیات واټــڼ او په ترڅ کې

کې یې د پام وړ وده کړې وه .دې کار د ناقانونه توکو پر لېږد هم اغېزې

انســاني قاچاقبــران خپلــه تــګ الره له درې اړخیــزې پولې څخه

شمېره خلکو کډوالۍ ته الر هواره کړې ده ،چې په  ۱۹۹۰یمه لسیزه

یــې د ډيزلــو لګښــت لوړېدل او د ســفر وخت پر زیاتېدو ســربېره

کړې دي ،چې له پاکستان سره پر سویلي کرښه یې د ګڼ شمېر نارسمي

تاوتریخوالــي او غــا د خطــر کچــه او کمــال خان بند تــه څېرمه

او خصوصي سکتور له لوري تر کنټرول الندې ځایونو څخه تېریږي.

دا الره د انســاني قاچاقبــرو لپــاره دا فرصــت مســاعدوي چې د

سوداګریزو دهلېزونو پرانېستو ته الر هواره کړې ده ،چې د طالبانو

افغان ســرحدي پولیســو ته د پیســو ورکړه چې له شــک پرته د

داسې ښکاري چې په بلوچستان کې د پاکستان کرښې ته څېرمه د

دوی پــر ګټــه هم اغېز لــري ،راکمه کړي.

د څېړنــې دویمــه پوښــتنه پــه دې لټه کې ده څــو معلومه کړي چې ایا

پــر سیاســي او اقتصادي ثبــات باندې د قانونــي او ناقانونه توکو
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اغزن تار تاوول به دا سوداګریزې الرې له خطر او ګواښ سره مخ کړي
او سوداګر به دې ته وهڅوي څو د نویو سوداګریزو الرو د پیداکولو
په لټه کې شي او ممکن دا کار له نیمروز په بشپړ ډول د پام اوښتو
المل شي ،چې پر ځایي اقتصاد به هم ژورې اغېزې ولري.

منجنیق ،پیک آپ او ټانکرونه :د پولو دواړو غاړو ته تولید او سوداګري او د نیمروز پولې ته
څېرمه پرتو سیمو د سیاسي اقتصاد په بدلون کې یې رول

د څېړنــې درېیمــه پوښــتنه د دې ارزونــه کوي چې د ســوداګرۍ د

زېږدیــز کال کــې بشــپړ شــو ،حتمـ ًـا به د یاد والیت پر سیاســت او

دالیــل څــه دي ،او دا چــاره څرنګه په اقتصادي او سیاســي شــبکو

نښــلېدو پــه ځــای کې یوه ســتراتیژیکه خــاء موجوده ده ،چې د

کــې لومړنــۍ څېړنــه پــه فضا او زمان کې د ســوداګریزو الرو د

دواړو غــاړو تــه شــبکې له دې ارزښــتیز ځنځیــر عواید او باج

بېالبېلــو توکــو د نســبي ارزښــت او لېــږد را لېــږد د الرو تر منځ

کــې لــه بدلونونــو او /یــا تاوتریخوالي ســره تړلې ده .په دې پړاو

ســوداګرۍ اغېــزې ولــري .خو د دغــو دواړو هېوداونو د پولې

ناقانونــه نشــه یــي توکــو او خلکــو قاچاق تــه الر هواروي او د پولو

بدلــون پــه هکله قوي او اساســي شــواهد وړاندې کــوي چې له یو

ترالســه کوي .دا ال تراوســه روښــانه نه ده ،چې دا خالء ولې پاتې

فکټورونو ســره پــه ارتباط کې دي.

چــا ګټــې تر ډېره خوندي کېدای شــي.

لــړ ژیوپولوټیکــو ،پــه زیربنــاوو باندې د پانګونې او شــخړې له

ده او پــه دې نقطــه کــې د ســرحدي کنټرول په نــه موجودیت کې د

د پولــو پــه ســوداګرۍ کــې د ژیوپولوتیک ونډې تــه په کتو،

د څېړنــې دا پــړاو پــه ډاګه کــوي ،چې شــخړو او تاوتریخوالي

الرې د افغــان حکومــت پــه هغــو هڅو کــې څومره اړین دی ،چې

ترڅنــګ یــې نیمــروز تــر ډېره لــه دې واقعیت ګټــه پورته کړې ،چې

پــه دې څېړنــه کې جوته شــوې چــې جیوپولټیــک د نیمروز له

د نیمــروز پــر اقتصــاد یــو څه مســتقیمې اغېــزې لرلي دي .خو

غــواړي د ایــران او هندوســتان دواړو په مالتړ په دې وروســتیو

امــن او خونــدي دی .د نجیــب اهلل رژیــم پرمهال د جګړې لــه کبله

اړیــن دی .ایــران او هندوســتان د ســوداګرۍ لپاره د نویو الرو

فــراه او هلمنــد والیتونــو څخــه د ناامنیــو لــه کبله د شــتمنو خلکو

کــې د افغانســتان په سیاســي او ســوداګریزو اړیکــو کې څومره

د انســاني قاچاق مســیر بدلون او ورپســې له  ۲۰۰۸وروســته له

پــه پرانېســته کــې خپلــې ګټې لري او له ســیپیک ســره د دوی د

ورتــګ د ځایــي اقتصــاد د غوړېــدا المل ګرځېدلي دي .د وســله

پــه میــاک کــې د پل ،له زرنج تــر دالرام پورې د لویې الرې او

ســره یو ځای شــوی دی ،نو ســوداګرو له بدیل الرو ګټه پورته

ســیالې پــه پیاوړتیــا کې مرســته کوي .هغــه پانګونه چې دوی

والــو غــاوو په څېــر محــدود تاوتریخوالی د پولې لــه اقتصاد

چابهــار بنــدر ( لــه چابهــار څخــه تر زاهدان پورې د رېــل پټلۍ) په

کــړې ده ،او حکومتــي چارواکــو یا طالبانو د ګواښــونو لــه منځه

ګټــو تــه اشــاره کــوي او ترڅنګ یې افغانســتان تــه د دخولي بندر

د بــاج اخېســتنې لپــاره الر هــواره کړې ده .ښــکاره بېلګه یې د

ګــډون پــر زېربناوو کــړې ده د دواړو هېوادونو مالي او سیاســي

وړلــو پــه وړانــدې اقدام کړی دی ،لــه دې کبله یــې خپل ځان ته

پــه توګــه د نیمــروز رول پراخوي .یــوازې د نیمروز له الرې نــه بلکې

چهاربرجــک صحــرا ده ،چــې طالبانــو د غلو او تښــتوونکو په

څخه د رســمي ســوداګرۍ او د پام وړ نارســمي ســوداګرۍ له کبله

خوندیتــوب پــه تأمیــن کــې یې ونــډه د باور رامنځ تــه کولو لپاره

تهــران پــه ګټــه کار وکړي .ایــران په دې هڅه کې دی څــو د امریکا

یــي توکــو په قاچاق کې ښــکېل دي.

پیســې تــراله کــړي او له افغان حکومت ســره له نېــږدې کار کولو

د څېړنــې څلورمــه او وروســتۍ پوښــتنه د دې پلټنــه کوي چې

د فــراه ماهیــرود او د هــرات اســام اقلعه له الرې لــه  ۲میلیاردو
ایــران پــه کابــل کې په داســې حکومت کې ګټــې لټوي ،چې د

متحــده ایاالتــو لــه لوري پــر دوی د بندیزونو په تــرڅ کې کاغذي
تــه لېوالــه دی څــو د اوبو پر ســر ورســره خپله تاریخي شــخړه پای

تــه ورســوي او د سرکشــو بلوڅانو غوســه راکمه کړي ،لــه دې کبله

بــه پــه افغانســتان کې د ایــران ســتراتیژیکې ګټې د افغانســتان

پــر روان سیاســي جوړجــاړي یانې ســولې مذاکراتو له شــک پرته
خپلــې اغېــزې ولــري  -پــه تېــره بیا په هغــو خلکو چې پــه نیمروز

کــې دي د ایــران سیاســي او اقتصــادي وضعیــت او ګټې پرې ډېره
اغېزه لرالی شــي.

پــه ورتــه ډول له پاکســتان ســره اړیکې هم د نیمروز سیاســي

اقتصــاد لپــاره اړیــن دي .څرنګــه چې د ایران له لــوري پر پوله

تأسیاســتو او دیــوال جوړولــو د ســوداګریزو اړیکــو بڼه بدله

وړانــدې اقــدام وکــړ .دا ډول کړنــې او د امنیتــي ضمانتونو یا

ډېــره اړینــه ده ،پــه تېــره بیــا د هغو خلکــو لپاره چې د ناقانونه نشــه

کومــو الســوهنو د دې توکــو تولیــد او ټراســپورټ کمزوری کړ؛

کومــې پرېکــړې د دوی طرحــې او د هغــو پلــې کېدو ته الره هواره
کــړه؛ او پــه نهایت کې دې الســوهنو د ســرحدونو سیاســي او

ً
نهایتا
اقتصــادي ثبــات څنګــه تر خپــل اغېز الندې راوســت؟

دا خبــره د دې څېړنــې دویمــې پوښــتنې ته پــه ځواب ورکړه کې

ثابتــه شــوې ده ،چې پرېکړې څنګه ترســره شــوې .لومــړۍ پایله
اخېســتنې هغــه اساســي رول ته اشــاره کړې ده چې پــه فزیکي

زیربنــاوو کــې د توکــو د تولید پــه هڅونــې او ممانعت دواړو کې

یــې ونــډه لوبولی ،پــه ځانګړي ډول د معدني موادو ســوداګري

چــې د هغــو د اســتخراج انــدازه او د حمل و نقــل حجم ډېر اړین دی.

کــړه ،د پاکســتان لــه لــوري پر پوله د اغزن تــار تاوول چې په ۲۰۱۹
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پــه ننګرهــار کــې د څېړنــې په څېــر دا دویمه څېړنــه هغه ونډه

لــه نشــه یي توکو ســره د مبارزې اقداماتــو په خپل ذات کې د دې

پــه بیــا راژونــدي کولو بلکــې بیارغونه کــې هم لوبوالی دی.

نــه ده لرلــې .د ننګرهــار ،هلمنــد او بلخ په څېر پــه نیمروز کې د

پــه ډاګــه کوي ،چــې زېربناوو نه یوازې د ســوداګریزو الرو

پــه  ۱۹۹۰یمــه لســیزه کې لــه خندقونو ،دیــوال جوړولو ،اغزن

تــار تاوولــو ،څارونکــو ټاورونو نیولــي بیا پر پولــه د ګرځنده

امنیتــي ټیمونــو تــر ګمارلــو پورې د ایران له لوري د ګواښــونو

پــه وړانــدې وروســتيو اقداماتو تــه د هغو خلکو لــه لوري د لوبې

بدلوونکــي پــه توګــه کتــل کېږي ،چــې د خپل ژوند زیاتــه برخه یې

د افغانســتان او ایــران پــر پولــه په قاچاق کــې تېره کړې ده.

والیــت پر سیاســي او اقتصــادي ثبات کومه مســتقیمه اغېزه

کوکنــارو پــر کښــت د بندیزونو لګولو کومه هڅه نه ده ترســره

شــوې .د کرنیــزې ځمکې کمښــت او د نیمــروز والیت په اوبو کې

د مالګــې زیاتوالــي لــه کبلــه د ژورو څاګانو کېندلو لــه ټکنالوجۍ

پــراخ هرکلــی شــوی دی او په یاد والیت کــې کرنه تر ډېره د بازار

شــرایطو ته په کتو ترســره شــوې ده .د هروئینو د تولید کارخونو له

منځــه وړلــو هڅو هــم ډېرې محدودې اغېزې لرلــي دي .خو پر پوله

د ایــران لــه لــوري تأسیســاتو په یاد والیت کې د نشــه یي توکو پر

د میــاک پــل او د توکــو لېــږد رالېږد لپاره د ګڼ شــمېر اســانتیاوو

ســوداګرۍ د پام وړ اغېزې لرلي دي .پردې ســربېره ،د ســوداګرۍ

د ســوداګرۍ پــه تنظیــم کــې مرســته کړې ده او د تېلــو ،خلکو ا و

پــه سیســتماتیک کولــو کې رول لوبولی دی ،او ســوداګري یې

راپورتــه کــړی دی .د بــازار خطرونو او لګښــتونو لوړېدل د

زورواکــي دي او لــه لوی مالتړ برخمــن دي .دوی د کاروانونو له

ترڅنــګ د دالرام ســرک جوړولو د رســمي پولــې او بندر له الرې

کچــې تــه لــه پــام پرته پر پوله دیوال او اغزن تار تاوولو د ســوداګرۍ

نشــه یــي توکــو د قاچاق پــه وړاندې یې لوی خنــډ او محدودیت

یــوازې د هغــو خلکــو الس ته غورځولې ده ،چې کافــي پانګه لري،

ګټــو کمښــت له ځان ســره درلــود ،چې پر عمده او لوی شــمېر

الرې د پاکســتان لــه پولــې یــا هم د میالک بندر لــه الرې خپل توکي

توکــو بانــدې یــې زیات فشــار وارد کړی دی .ځکه پــه لویه کچه

قاچاق کوي .د نشــه یي توکو د قاچاق پاشــلي ســوداګرۍ بڼه چې

ســوداګري زیاتــې پانګــې او ځواکمنو مالتړو شــبکو تــه اړتیا لري.

پخــوا رایجــه وه او پولــې ته د څېرمه زیات شــمېر وګړو د ژوند

ســوداګري کــوي ،ډېر زیات شــوي ،او د ناقانونه نشــه یــي توکو په

ده ځکه د قاچاق په بڼو کې نوښــت رامنځ ته شــوی.

پــه ورتــه ډول دودیز کوچني ســوداګر چــې د پولو دواړو غاړو ته

قاچــاق کــې پر داســې نوښــتونو تکیه کوي ،چې د دوی لګښــتونه

اړتیــاوې یــې پوره کولې ،نن ورځ ډېره له خطر او لګښــت ســره مل

راټیــټ کــړي او کاروبار یــې په خپل حالت پاتې شــي.
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6 .پایله او پراخ عواقب
د څېړنــې دا لومړنــۍ مرحلــه اکتشــافي وه .دا طرحه پــه ځانګړي

کړنــې (څیړنــې) نــه په ګټه اخیســتنې ســره په مشــترک ډول د څو

ډول د جګــړې پــه ســیمو کــې د غیرقانونــي اقتصاد پــه اړه د څېړنو

کلونــو لپــاره څو کســانو کار واخیســت؛ ترڅو زراعتــي محصول

رســمي او علمــي ادبیاتــو په اړه جوړه شــوې ده .په دغــو څېړنو

څخــه د ســنجش لپــاره ده چــې د قانوني او غیرقانوني ســوداګري

پــر اړونــدو خنډونــو د غلبــې او د نشــه یي توکو پــه اړه د حاکمو

وڅېــړي .د ځانګــړي آنځــوري الســلیک لرونکــې پدیده له لرې

کــې د نشــه یــي توکو د برخــې د معتبرو ســازمانونو لکــه د ملګرو

او حمــل او نقــل توکــو د څېړلــو لپاره ځای پرځای شــوې ده.

ادارو لــه شــمېرنو څخه کار اخېســتل شــوی دی او پــه معمول ډول

ددې کړنــارې یــو لــه اړینــو عناصرو څخه پــه دې برخه کې د

ملتونــو ســازمان د نشــه یــي توکو او جرمونو ضــد دفتر او نورو

شــخړې او یــا د هغــو د کنټــرول لپاره هڅــې د اقتصــادي فعالیتونو

د اصلــي عامــل ،د ټولنیــزو بدلونونــو او په ســرحدي ســیمو لکه

نیمــروز کــې د جګــړې د لومړنــي چلوونکي پــه توګه وړاندې کوي.

پــه ورتــه ډول د ناقانونــه نشــه یي توکو کښــت ،تولیــد او تجارت یا

د مخــدره توکــو ضد الســوهنې ،د ټولنیــزو ناورینونو ،بــې ثباتۍ

او جګــړو یوازېنــۍ المل په داســې حــال کې رامنځتــه کیږي چې د

مختلفــو لومړنیــو څیزونــو تولیــد او ســوداګري روانه وي.

مصاحبــې یــا خبرواتــرو جوړول دي ،ترڅــو د مال ،ځای ،ونډه او
دنــدې لــه نظــره تفکیــک ته قایل شــوو او په هغه څــه چې خلک

یــې ترســره کــوي ،تمرکز پیــدا کړو ،نه په هغــه څه چې دوی یې

فکــر کــوي .دا د څیړنــې په دې لومــړي مرحله کــې د مختلفو

قطعاتــو ،چــک پوینټونــو او اجناســو د نســبتا بااهمیتــه طرحې

او د معلوماتــو د چمتوکولــو او اجــزاو د تصدیــق لپــاره اړین و.
پــه داســې حــال کې چې د نشــه یي توکو پــه ونډې پورې اړوند

روایــات او برداشــت او د نشــه یــي توکو د کابــو کولو هڅې

د دې څېړنــې موخــه پــه هغــه حالت کــې د غیرقانوني نشــه یي توکو

ارزښــتمنې وې ،پــه دې لومړنــۍ مرحلــه کې هڅه شــوې چې د

کې یې کښــت ،پروســس او ســوداګري ترســره کیږي ؛ بلکې د

ســرحد کــې د کړنــارې ورځنیــو واقعیتونــو ته په کتــو توتکو او

د ونــډې معلومــول نــه دي ،چې د پراخ سیاســي اقتصــاد په منځ

مخاطبینــو د پوهــې او عمــل لــه ادعاوو څخه ډډه وشــي او په

افغانســتان ،پاکســتان او ایــران پــه ګــډه پوله په فزیکي ،سیاســي

مارکیــټ تــه پاملرنه وکړي.

یــې موخــه ده .د نورو اجناســو په تولید او ســوداګرې کې د شــامل

د څېړنــې دا مرحلــه د نشــه يــي توکــو د اهمیت پــه اړه بحث کوي نه

او اقتصــادي ســاحه کــې پــه کلکه توګه د نشــه یي توکو کشــفول

اســتعالم پراختیــا د یــوې وســلې په چمتــو کولو کې مهمــه وبلله

چــې لــه مخې یــې د مختلفــو اجناســو ،الرو ،لوبغاړو او د اختالل

د دورو نســبي اهمیــت ځانګــړی کــوي چې ایا کــوم ځانګړي څه د
غیرقانونــي نشــه یــي توکــو د اقتصــاد په اړه او یــا هم نور څوک

شــته دي چــې خپــل تولید او ســوداګري د نورو توکو لــه زنځیرونو

څخــه پــه دې د بحث وړ ســرحدي ســیمو کې وړاندې کړي.

خپلــه پــه نشــه یــي توکــو ،په ځانګــړي ډول په دې مرحله کــې له هغو
کســانو ســره پــر خبرو اترو تاکید شــوی چــې په نیمــروز او ننګرهار
والیتونــو کــې پــه خپله د نشــه یــي توکو په تولید ،ســوداګري او
همدارنګــه د تریاکــو ،هرويينــو او خاشخاشــو پــه لېږدولو کې

پــه مســتقیم ډول دخيــل دي .همدارنګــه د نشــه یــي توکو د هغه

ســوداګري پــه اړه پوهــاوی چې په یوه ســیمه کې ترســره کیږي .د

کړنــارې د پېژندلــو د یــوې وســیلې په توګه ،کولي شــي دا ډول

د څېړنــې دا لومــړۍ مرحلــه د میتودولــوژۍ د پېژندنې پر اســاس

څېړنــه حساســه کړي او د ګواښــونو ،انــکار ،مبالغــې او پرمختګ

درېــوو شــریکانو لــه لوري چې پــه رهبرې کې یې یــو لیکوال هم

کــړي .دا د ځــواب ویونکــو هغــه تمایل هــم راکموي چې هر ډول

جــوړه شــوې چــې د څو کلونــو په اوږدو کې د لومړنــۍ څېړنې د

یــو شــمیر برخــې د ښــکېلو خلکو پواســطه په ســوداګري کې راکمې

موجــود و ،ترســره شــوې ده .دا کړنه د یــوه عملــي او باتمرکزه کار

ټولنیــزې ،اقتصــادي ،سیاســي او لــه چاپېریال پورې اړوند

کیفیــت ســره د ســپوږمکۍ آنځورونــه د وخت او ځای لــه دقیقې

ســوداګرۍ ته منســوبې کړي.

د ترســره کېــدو لپاره ترســره شــوې چې په هغې کــې په ډېر لوړ

تجزیــې ســره یــو ځــای د څېړلو ،تایید او د امــکان په صورت

پېښــې پــه مســتقیم ډول د غیرقانونــي نشــه یي توکــو تولید او

کــې پــه هغو ســیمو کې څېړنه ترســره شــوې چې هلتــه وضعه ډېره

کړکېچنــه وه ،ولــې ناممکنــه نــه وه .دا لومــړی ځل و چې له دې
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پــردې ســربېره ،دا هڅــې ددې لپاره دي چې د نشــه يــي توکو په

اړه لــه خلکــو ســره بحــث وکړو او پــه هغه څه تمرکــز وکړو کوم چې

خلــک یې ترســره کــوي او همدارنګه له هغو کســانو ســره مرکې

ویونکــي هــم د ډاډ وړ یــوې دورې ته پــه تمه پاتې شــي .همدارنګه

ددغــو مــوادو د خپرولــو لپاره د اطالعاتو یوه حســاس سیســتم ته
اړتیــا ده ترڅــو دا مــواد عــام او تر ټولو ورســیږي .نهایتـ ًـا ،د څېړنې

او خبــرې اتــرې وکړو چې د نشــه یــي توکو او هېروینــو په کاروبار

لومــړۍ مرحلــې بــه په افغانســتان کــې د ناقانونــه اقتصاد په اړه د

ښــکېلو دولتــي چارواکــو ســره خبرې وکړو چې دا کار ډېر ســخت

پــه اغېزمنــو ســیمو کې یې د ورتــه کارونو لپــاره د میتودولوژۍ

همدارنګــه د دې اړتیــا هــم شــته چې د څېړنې شــریکان او ځواب

ډېر ځله د السرســي وړ نه ده جوته شــوې.

کــې ښــکېل دي؛ همــدا راز د نشــه یي توکو پــه کاروبار کې له

هــم دی .دا کارونــه د مخاطبینــو یــوه اوږد وخت تــه اړتیا لري او
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څېړنــو د ترســره کولــو شــبکې رامنځتــه کړي؛ مګر لــه جګړې څخه

پــه جوړښــت هــم کار کــړی دی ،چېرې چې قــوي او د تایید وړ ډیټا
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د غبرګون او نظرونو غوښتنه
د  AREUاداره ډېــره لېوالــه ده چــې د دغــې څېړنــې د کاروونکــو نظرونــه واوري .که تاســو زمــوږ د خپرونو یو دوامداره لوســتونکي

یاســت ،د  AREUلیکچــر یــا ورکشــاپ کــې مــو ګــډون کــړی ،کتابتون یــې کاروئ ،یا یوازې په دې وروســتیو کې له دغه ادارې ســره بلد

شــوي یاســت ،ستاســو نظرونه او غبرګون زموږ لپاره ارزښــت لري .دغه نظرونه موږ ســره مرســته کولی شــي چې خپلې موخې په ال ښــه ډول

الســته راوړو او د څېړنــې پــه اړه خپلــې تــګالرې او د پایلــو د شــریکولو طریقــې و ارزوو .د نظرونــو شــریکولو تــر ټولو اســانه الر موږ ته
ایمیــل کول ديareu@areu.org.af :

یــا کولــی شــئ مــوږ تــه زنــګ ووهئ .۰۰۹۳۷۹۹۶۰۸۵۴۸ :تاســو چې هــر څه غواړئ موږ ته یې ویلی شــئ ،خو پــه ممکنه ډول یــو څه ګټور

مالومــات دا دي:

•تاســو لــه  AREUســره څنګــه اړیکــه نیســئ (یعنې د خپرونــو ،غونډو یا نورو الرو)؟
•تاســو د  AREUلــه څېړنــو څخه د څه لپــاره کار اخلئ؟
•تاســو د  AREUخپرونــې څنګه الســته راوړئ؟
•تاســو د څېړنــو بریښــنایی که چاپ شــوی بڼه کاروئ؟
•خپرونــې څنګــه کولــی شــي تاســو ته مالومات په ال ښــه ډول وړاندې کړي؟
•زمــوږ د څېړنــې د بهیرونــو یــا پایلو په اړه ستاســو نظرونه؟
•هغــه برخــې یــا موضــوع ګانې چې تاســو یې پــه اړه د څېړنو ترســره کېدو سپارښــتنه کوئ؟
•د  AREUهغــه خپرونــې یــا فعالیتونه/غونــډې چې ستاســو ډېرې خوښــېږي؟
•ستاســو پــه انــد مــوږ په کومو برخو کې خپل کار ښــه کولی شــو؟
•ستاســو د خوښــې یــا لېوالتیــا ډګــر ،دنده یــا څېړنه ،او دغــه راز موقعیت؟

منجنیق ،پیک آپ او ټانکرونه :د پولو دواړو غاړو ته تولید او سوداګري او د نیمروز پولې ته
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د افغانستان د څیړنی او ارزونی اداری نوی خپرونی
ټولــې خپرونــې د ډونلــود لپاره(ښــکته کولــو لپــاره) پــه  www.areu.org.afکې د السرســۍ وړ دي ،او ډیرې ئې د هــارد کاپې(چاپی

بڼــه) پــه ډول پــه وړیــا توګــه په کابــل کې د  AREUله دفتر څخه الس ته راوړالی شــي.
نیټه

د خپرونې نوم

لیکونکی ( مولف)

سپتامبر 2020

په افغان سولې پروسه کې د ښځو ګډون:
موضوعي څېړنه

شکریه آزادمنش،
احسان اهلل غفوری

سپتامبر 2020

منجنیق ،پیک آپ او ټانکرونه :د پولو
دواړو غاړو ته تولید او سوداګري او
د نیمرزو پولې ته څېرمه پرتو سیمو د
سیاسي اقتصاد په بدلون کې یې رول

دیوید منسفیلد

جوالی 2020

افغانستان کی له کاوید  ۱۹نه دجندر په
هکله خبرداری

جوالی 2020

د قاطرانو او نقلیه وسایطو تګ راتګ:
دپولی هاخوا تولید او سوداګری او
دننګرها د سیاسی اقتصاد جوړیښت

دیوید منسفیلد

جون 2020

کله چې اوبه وچیږی :کله چې د
افغانستان په سویل لوېدیځه دښته کې
اوبه وچیږی او د  ۱.۵میلیونه وګړو ژوند
له خطر سره مخ کېږی ،څه باید وشی؟

دیوید منسفیلد

په دری ژبه

√

په پښتو ژبه

√

د څیړنې موضوع

جندر (جنسیت)

د خپرونې ډول

موضوعې څېړنه

حکومتولی

تحلیلی څیړنه

 : XIIد کاوید  ۱۹اغیزه
پرهغو ښخو چی د
کوکنارو له کرهنی سره
تړاو لری

جندر

حکو متو لی

تحلیلی څیړنه

د طبیعی سرچینی
مدیریت

توضیحی پانه

می 2020

د هلمند خوړو زون :یوه خیالي بریا

شهال متین

د طبیعی سرچینی
مدیریت

د پالیسی نوټ

می 2020

د کابل زون د اوبو په حوضی کې د
سطحي او ځمکې الندې اوبو تعامل

نجیب اهلل سدید

د طبیعی سرچینی
مدیریت

د پالیسی نوټ

اپریل 2020

کله چې اوبه ختمیږی :د سوېل لویدیځ
افغانستان د دښتو ظهور (او حتمی
زوال) او پر کډوالۍ  ،کوکنارو او ثبات
یې اغیز

دیوید منسفیلد

√

د طبیعی سرچینی
مدیریت

تلفیقی څریزه

اپریل 2020

د کابل زون د اوبو په حوضی کې د
سطحي او ځمکې الندې اوبو تعامل

نجیب اهلل سدید

√

د طبیعی سرچینی
مدیریت

مارچ 2020

په افغانستان کې ټکنالوژي او بشري
مرسته :په ناامنه شرایطو کېد معلوماتو
راټولولو لپاره له ټګنالوژۍ څخه ګټه
ا خیسته

داکتر رودریگو
مینه
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√

√
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√

ټولنیز مالتړ

تحلیلی څیړنه

تحلیلی څیړنه

مارچ 2020

آیا د افغانستان دولت د کوچیانو او
ځايي اوسیدونکو ترمینځ په شخړه کې په
بریالي ډول مداخله کوالی شي؟

داکتر انتونیو
جیستوزی

جنوری 2020

مالیه :د دولت جوړولو لپاره اړین شرط،
په افغانستان کې د مالیې سیستم ته
یوه کتنه

داکتر سراج الدین
ایثار

د طبیعی سرچینی
مدیریت

د پالیسی نوټ

حکو متو لي

د پالیسی نوټ

سپتامبر 2019

په افغانستان کی د کوچیانو د
میشتیدنی بهیرونه او پر شخړی در
هغوی اغیزی

داکتر انتونیو
جیستوزی

√

√

د طبیعی سرچینی
مدیریت

موضوعی لیکنه

د  1398غبرګولې

لمر په دوو ګوتو نه پټیږي

ډویډ منسفلید

√

√

د طبیعی سرچینې
مدیریت

موضوعی لیکنه

د  ۱۳۹۷لړم

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

میرویس ایوبی
او ډاکټر هارون
ر حیمی

√

√

اساسي قانون

د پالیسی نوټ

د  ۱۳۹۷مرغومی

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

میرویس ایوبی
او ډاکټر هارون
ر حیمی

√

√

اساسي قانون

تحلیلی څیړنه

د  ۱۳۹۷سلواغه

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

شمشاد پسرلی او
زلمی مالیار

√

√

اساسي قانون

د پالیسی نوټ

د  ۱۳۹۷سلواغه

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

شمشاد پسرلی او
زلمی مالیار

√

√

اساسي قانون

تحلیلی څیړنه

د  ۱۳۹۷سلواغه

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

ډاکټر انتونیو
ګیستوزی

√

√

د کوچیانو او د سیمی
د اوسیدونکو ترمنځ
ښخړی

تحلیلی څیړنه

د  ۲۰۱۸اپریل

نور معیاری پروګرامونه بس دي :په
ماتیدونکو شرایطو کې اقتصادي
پر مختک

SLRC

تولنیز مالتړ

لنډه لیکنه

د  ۲۰۱۸مارچ

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

سوپروا نارا
سیمها یا

ټولنیز مالتړ

موضوعی لیکنه

د ۲۰۱۸مارچ

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

ولی محمد
کنډیوال

√

√

ټولنیز مالتړ

د پالیسي یادښت

د  ۲۰۱۸جنوري

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

یما ترابي

√

√

ټولنیز مالتړ

د پالیسي یادښت
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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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