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درباره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یک نهاد مستقل تحقیقاتِی مستقر در کابل می باشد که در سال 2002 با همکاری جامعه بین املللی در افغانستان 

تاسیس گردید. هدف این نهاد تحقیقاتی انجام و عرضۀ تحقیقات با کیفیت عالی، مبنی بر شواهد، مرتبط با پالیسی و انتشار نتایج حاصلۀ آنها 

در  انتفاعی  نهاد غیر  به عنوان یک  در سال 2020  افغانستان  ارزیابی  و  واحد تحقیق  باشد.  و مطالعه می  پژوهش  ترویج فرهنگ  و همچنان 

وزارت اقتصاد ثبت گردید. طبق گزارش پوهنتون پنسیلوانیا، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان منحیث یک نهاد پژوهشی دارای جایگاه عالی در 

افغانستان بوده و در بین نهاد های پژوهشی درآسیای میانه در رده سوم قرار دارد. این نهاد با پالیسی سازان، جامعۀ مدنی، محققان و محصالن 

به منظور تحقق اهداف خویش ارتباط برقرار می مناید تا استفاده از نرشات مبنی بر شواهد و کتابخانۀ این واحد ترویج یافته، ظرفیت تحقیقی آنها 

تقویت شود و فرصت ها برای بازتاب اندیشه ها، مناظره ها و تحلیل ها ایجاد گردد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان توسط هیأت مدیره اداره می 

شود که متشکل از منایندگان ادارات متویل کننده، سفارتخانه ها، سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های چندجانبه، جامعه مدنی و کارشناسان 

مستقل می باشد.

متویل کننده اساسی:

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

متویل کنندگان برنامه ها:

پروژه های مشخص واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال 2021 توسط نهاد های بین املللی ذیل متویل گردیده است:

The World Bank, Global Challenges Research Fund (GCRF), Institute of Development Studies (IDS), andthe Foundation 
to Promote Open Society (FPOS).

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

The RESOLVE Network, Global Challenge Research Fund (GCRF), Sustainable Development Solutions Network 
(SDSN), Secure Livelihoods Research Consortium (SLRC), ADB- Asian Think Tanks Network (ATTN) and The Regional 
Environmental Centre for Central Asia (CAREC).





در باره »صداهایی از رسزمین های رسحدی ۲۰۲۲«

»صداهایی از رسزمین های رسحدی 2022« دومین اثر تحقیقی مهم پروژه مواد مخدر و نظم و بی نظمی است، پروژه تحقیقاتی چهار ساله ای 

که شواهد جدیدی را در باره ی چگونگی تبدیل اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی به اقتصاد صلح گرد آوری می کند. این تحقیق حاوی داستان های 

زندگی ]مردم[ است که ما در جریان کار ساحوی در هفت منطقه ی رسحدی متاثر از مواد مخدر و جنگ در افغانستان، کلمبیا و میامنار گردآوری 

کرده ایم. این اثر برای طیف وسیعی از مخاطبین از محققین گرفته تا مجریان و پالیسی سازانی که در زمینه های مربوط به مواد مخدر، انکشاف 

و صلح سازی کار می کنند، تهیه شده است. این داستان ها درک ارزشمندی را از چگونگی تاثیر مواد مخدر غیر قانونی، خشونت و جنگ، فقر و 

انکشاف و ناامنی و مقاومت بر زندگی روزمره مردم در این مناطق، به دست می دهد. امیدواریم این داستان ها خوانندگان ما را وادار کند در مورد 

درهم تنیدگی مواد مخدر غیرقانونی، انکشاف و صلح سازی، در حوزه کاری شان تامل کنند و با نگاه انتقادی تر به مساله بپردازند.

سپاسگزاری

گزارش ›صداهایی از رسزمین های رسحدی 2022‹ توسط اعضای تیم پروژه مواد مخدر و نظم و بی نظمی و به رهربی جاناتان گودهند، فرانسس 

تامسن، پاتریک میهان، لویس بال )پوهنځی مطالعات رشقی و افریقایی پوهنتون لندن( و مندی سادان )پوهنتون وارویک( تهیه شده است. از همه 

افرادی که در جریان کار ساحوی ما داستان های زندگی شان را با محققان پروژه مواد مخدر و نظم و بی نظمی به اشرتاک گذاشتند، قدردانی و تشکر 

می کنیم. ُنه داستان موجود در »صداهایی از رسزمین های رسحدی 2022« از منت مصاحبه های رسگذشت زندگی اقتباس شده اند. در افغانستان، 

مصاحبه ها توسط اعضای تیم تحقیقاتی OSDR با حامیت یان کوهلر انجام شد و داستان ها توسط ثنا صافی، روزنامه نگار و نویسنده افغان که در 

حال حارض در بریتانیا زندگی و کار می کند، تنظیم شد. در کلمبیا، مصاحبه ها توسط کامیلو آرسو، لوئیس کاستیلو، دیانا ماچوکا، فرانسیسکو گوتیرز، 

سباستین کریستانچو و هوارد روجاس از پوهنتون ملی کلمبیا انجام شد. کامیلو، لوئیس و دیانا این داستان ها را با کمک ویراستاری میریم کوتس 

تنظیم کردند. داستان های ایالت شان در میامنار توسط سای آنگ هال و سای خام فو، از خربگزاری شان هرالد، ترتیب شد و برگرفته از مصاحبه هایی 

است که توسط همین محققان انجام شده است. داستان ایالت کاچین بر اساس مصاحبه ای استوار است که توسط تیم تحقیقاتی مرکز تحقیقات 

کاچینلند اجرا و توسط مندی سادان تنظیم شده است. جنی پیرس در مورد بخش هایی از این گزارش بازخورد ارزشمندی را ارائه کرد. این گزارش توسط 

سوفی گیلسپی ویرایش شده و توسط لوسی پیرز و با حامیت کاترین سچل و کارن براک طراحی شده است.

مواد مخدر و نظم و بی نظمی: ایجاد اقتصاد پایدار صلح در دوره ی پس از جنگ، یک پروژه تحقیقاتی چهار ساله است که شواهد جدیدی را 

در باره چگونگی تبدیل اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی به اقتصاد صلح در افغانستان، کلمبیا و میامنار گرد آوری می کند. این تحقیق، کار یک 

کنرسسیوم بین املللی متشکل از سازمان های شناخته شده بین املللی دارای تخصص بی نظیر در زمینه مواد مخدر، منازعه، صحت و انکشاف است. 

مدیریت پروژه به عهده پوهنځی مطالعات رشقی و افریقایی پوهنتون لندن است و رشکای پروژه عبارتند از: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، 

موسسه Alcis، کریستین اید، مرکز تحقیقاتی کاچینلند، پوهنځی حفظ الصحه و طب گرمسیری لندن )LSHTM(، موسسه تحقیقات و انکشاف 

پایدار، پوهنځی مطالعات جهانی و منطقه یی پوهنتون آکسفورد، سازمان PositiveNegatives، آژانس خربی شان هرالد، پوهنتون آند، و پوهنتون 

ملی کلمبیا.

منبع مالی این تحقیق از سوی سازمان تحقیقات و نوآوری انگلستان، که بخشی از صندوق تحقیقاِت چالش های جهانی )GCRF( است، تامین 

شد. دیدگاه های ارائه شده در این مقاله بیانگر نظر نویسنده)گان( است و لزومًا نظرات GCRF، دولت انگلستان یا سازمان های همکار را بازتاب 

منی دهد.

تصاویر روی جلد از چپ به راست: 1. داستان جان گل، افغانستان، تصویرسازی توسط کروتیکا سوزارال، 2.داستان نو کم، میامنار، تصویرسازی 

توسط  سسیلیا یا سینگ، 3. داستان جسیکا، کلمبیا، تصویرسازی توسط جاناتان آکوستا.

برای اطالعات بیشرت به صفحه 92 مراجعه کنید.
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صداهایی از رسزمین های رسحدی 8۲۰۲۲

در باره پروژه مواد مخدر، نظم و بی نظمی
پروژه مواد مخدر و نظم و بی نظمی یک پروژه تحقیقاتی چهار ساله است که می خواهد به این سوال پاسخ دهد، »چگونه 

می توان اقتصاد جنگ را به اقتصاد صلح تبدیل کرد؟«. حوزه فعالیت این پروژه 9 منطقه ی رسحدی درگیر مواد مخدر و 

جنگ در افغانستان، کلمبیا و میامنار است.

چشم انداز رسحدی
کانون مترکز این پروژه مواد مخدر غیرقانونی است، زیرا این مواد یکی از کاالهای اصلی است که اقتصاد جنگ را به 

پیش می برد. ما ]در این تحقیق[ روی مناطق رسحدی مترکز می کنیم زیرا این مناطق به قطب های اصلی اقتصاد فراملی 

مواد مخدر تبدیل شده اند و اغلب حتی پس از توافقات ملی صلح به عنوان نقاط داغ منازعه باقی می مانند. بنابراین، ما 

معتقدیم مناطق رسحدی در مساله تبدیل کردن اقتصاد جنگی با پشتوانه مواد مخدر به اقتصاد پایدار دوران صلح حایز 

اهمیت است.

تدوین شواهد جدید
این باور در حال گسرتش است که پالیسی های مواد مخدر باید حامی فقرا باشد و با اهداف انکشاف پایدار سازگاری 

داشته باشد. اما شواهد موجود برای حامیت از چنین اصالحاتی، ناهمگون، سیاست زده و مورد مناقشه است. بنابراین، 

پروژه مواد مخدر و نظم و بی نظمی در صدد جمع آوری داده های قوی تجربی است تا مجموعه ای از شواهد جدید 

تدوین شود.

توجه به اقتصاد سیاسی پالیسی سازی
ما تصور منی کنیم که شواهد بهرت به تنهایی بتواند پالیسی ها را دگرگون کند. تحقیق کنونی پالیسی سازی را نیز در 

معرض کاوش قرار می دهد تا اجندا، منافع و مبارزه برای قدرت را که عوامل محرک و پیامد های مواد مخدر، انکشاف و 

پالیسی سازی در زمینه صلح را شکل می دهد، درک شود.

یک رویکرد بین رشته ای
این تحقیق دیدگاه های گوناگون از رشته های انسان شناسی، جامعه شناسی، جغرافیا، اقتصاد سیاسی، علوم سیاسی، 

تاریخ و صحت عمومی را گردآوری می کند تا تصویر جامعی از شیوه های شکل گیری اقتصاد مواد مخدر و تاثیر 

خاستگاه های محلی بر آن، به دست آید. ما از روش های نوآورانه تحقیق و ابزارهای تحلیلی مانند تصاویر سیستم 

معلومات جغرافیایی )GIS( برای ترسیم تغییرات فیزیکی در مناطق رسحدی، رسوی های تکمیلی و مصاحبه های قوم 

نگارانه و رسگذشت نگاری )life history interview( استفاده می کنیم.

ایجاد شبکه جهانی محققان
پروژه مواد مخدر و نظم و بی نظمی از سوی پوهنځی مطالعات رشقی و افریقایی پوهنتون لندن رهربی می شود و اعضای 

تیم آن متشکل از 11 نهاد همکار از افغانستان، کلمبیا، میامنار و انگلستان است. یکی از اهداف پروژه ایجاد یک شبکه 

جهانی متشکل از محققان و نهادها برای ادامه کار تحقیق پس از ختم دوره پروژه است. این هدف باعث تشکیل مرکز 

مطالعاتی اقتصادهای غیرقانونی، خشونت و انکشاف )CIVAD( شده است. برای اطالعات بیشرت در این زمینه به وبسایت 

CIVAD به آدرس زیر مراجعه کنید:

https://drugs-and-disorder.org/future-research-centre-for-the-study-of-illicit-economies-violence-and- 

/development



9 مقدمه
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صداهایی از رسزمین های رسحدی 10۲۰۲۲

چگونه می توان اقتصادهای جنگ را به اقتصاد 

صلح تبدیل کرد؟

در طول چهار سال گذشته، کنرسسیوم مواد مخدر و نظم و بی نظمی 

کوشیده است به این سوال پاسخ دهد: “چگونه می توان اقتصادهای 

جنگی را در مناطقی که در حال تجربه جنگ اند یا در حال بهبودی 

پس از درگیری مسلحانه اند، به اقتصاد صلح تبدیل کرد؟”

ما در 9 منطقه رسحدی متاثر از مواد مخدر و درگیری در افغانستان، 

کلمبیا و میامنار تحقیقاتی را انجام داده ایم - سه تولیدکننده بزرگ 

مواد مخدر غیرقانونی جهان. همه این مناطق شاهد فرایندهای صلح 

و نیز تشدید خشونت بوده اند.

مواد  پالیسی های  که  است  حال گسرتش  در  باور  این 

مخدر باید حامی فقرا باشد و با اهداف انکشاف پایدار 

سازگاری داشته باشد. اما شواهد موجود برای حامیت از 

چنین اصالحاتی، ناهمگون، سیاست زده و مورد مناقشه 

است.

کانون مترکز این تحقیق مواد مخدر غیرقانونی است، زیرا این مواد 

می برد.  پیش  به  را  جنگ  اقتصاد  که  است  اصلی  کاالهای  از  یکی 

نقطه دیگر توجه، مناطق رسحدی است، به دلیل نقش این مناطق به 

عنوان قطب های اصلی اقتصاد فراملی مواد مخدر. این مناطق حتی 

پس از امضای توافقات ملی صلح، به عنوان نقاط داغ منازعه باقی 

می مانند. بنا بر این، در تبدیل اقتصاد جنگی با پشتوانه مواد مخدر به 

اقتصاد پایدار دوران صلح حایز اهمیت است.

این باور در حال گسرتش است که پالیسی های مواد مخدر باید حامی 

فقرا باشد و با اهداف انکشاف پایدار سازگاری داشته باشد. اما شواهد 

سیاست زده  ناهمگون،  اصالحاتی،  چنین  از  حامیت  برای  موجود 

در صدد  بی نظمی  و  نظم  و  مواد مخدر  پروژه  است.  مناقشه  مورد  و 

گردآوری داده های قوی تجربی است تا مجموعه ای از شواهد جدید 

تدوین شود.

البته شواهد بهرت به تنهایی، پالیسی ها را تغییر نخواهد داد. تحقیق 

را  و صلح سازی  انکشاف  مخدر،  مواد  به  مربوط  پالیسی های   کنونی 

نیز در معرض کاوش قرار می دهد تا اجندا، منافع و مبارزه برای قدرت 

که عوامل محرک و پیامد های پالیسی را شکل می دهد، درک شود.

گذار پرچالش در افغانستان، کلمبیا و میامنار

در طول این چهار سال در هر یک از این سه کشور اتفاقات زیادی 

رخ داده است. وقایع نشان می دهد که گذار از جنگ به صلح به ندرت 

خطی است و اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی نقش پیچیده ای در این 

فرآیندها ایفا می کند.

مذاکرات  آغاز  از  پیش  سال  دو  از  بیش  افغانستان  در  ما  تحقیقات 

دوحه بین حکومت ایاالت متحده و طالبان در سپتامرب 2020، رشوع 

شد. این مذاکرات منجر به توافق دوحه شد که بر اساس آن ایاالت 

تضمین های  به  مرشوط  کشور،  این  از  مرحله ای  خروج  با  متحده 

امنیتی طالبان، موافقت کرد. این توافق مجموعه ای از رویدادهایی را 

رقم زد که سبب جسورتر شدن طالبان و تضعیف دولت افغانستان شد، 

و در نهایت منجر به فروپاشی رژیم و به دست گرفنت قدرت توسط 

افغانستان   ،2022-2021 زمستان  در  شد.   2021 آگست  در  طالبان 

از تحریم های مالی، قطع  ناشی  انسانی روبرو شد که  با یک فاجعه 

پیامدهای خشک سالی های  و  کووید-19،  تاثیر  خارجی،  کمک های 

مکرر بود. با بدتر شدن بحران در افغانستان، اقتصادهای غیرقانونی 

تولید  و  مواد مخدر  و  انسان  قاچاق  پیدا کردند؛  ای  فزاینده  اهمیت 

هرچند  بودند1.  کشور  در  اقتصادی  رونق  پر  بخش های  تنها  کوکنار 

اقتصادهای غیرقانونی نتوانستند بحران برشدوستانه در افغانستان را 

حل کنند، اما زمینه نجات بسیاری را فراهم کردند. 

در کلمبیا، دولت دوکی که در سال 2018 بر محور یک ساختار ضد 

صلح انتخاب شد، بسیاری از تعهدات مندرج در توافقنامه صلح 2016 

را زیر پا گذاشت؛ یکی از قربانی های اصلی، برنامه جایگزین سازی 

طیفی  و  دولتی  نیروهای  توسط  خشونت  بود.  غیرقانونی  محصوالت 

گرفت.  جان  دوباره  کشور  مناطق  از  بسیاری  در  مسلح  گروه های  از 

مرزی  مناطق  و  روستایی  نواحی  در  جنگ  دوباره  شکل گیری  با 

با  آمیز  خشونت  نربدهای  به  اغلب  که  اجتامعی  اعرتاضات  کلمبیا، 

سازمان دهندگان  یافت.  شیوع  کشور  رسارس  در  می انجامید،  پلیس 

محلی و رهربان اجتامعی از جمله قربانیان اصلی وضعیت نابسامان 

از جمله تالش  به دالیل مختلف  که  بوده اند  درگیری های مسلحانه 

شان در برنامه جایگزین سازی محصوالت غیرقانونی، مورد هدف قرار 

گرفته اند.

گذار  باره  در  اولیه  خوش بینی  شد،  رشوع  ما  تحقیقات  که  زمانی 

بود.  باخته  رنگ  صلح سازی  تالش های  و  میامنار  دموکراتیک 

امیدواری نسبت به اینکه انتخاب مجدد آنگ سان سوچی در نوامرب 

را فراهم کند  2020 ممکن است زمینه ای احیای مجدد روند صلح 

با کودتای نظامی در فربوری 2021 از بین رفت، کودتایی که منجر 

به یک بحران سیاسی ویرانگر و طوالنی در رسارس کشور و افزایش 

به  شدید  خشونت  با  نظامی  شورای  شد.  خشونت  دوامدار  و  جدی 

معرتضان و مخالفان پاسخ داد، و تالش کرد کنرتل اش بر وضعیت را 

در برابر مقاومِت هامهنگ و گسرتده، تثبیت کند. اقتصاد این کشور 

به دلیل تشدید درگیری های مسلحانه و تاثیرات کووید-19، در سال 

وضعیت،  این  به  توجه  با  یافت.  کاهش  درصد   20 از  بیش   2021

محرک های تولید و آسیب های مواد مخدر در میامنار - فقر، درگیری، 

به   – قانونی  اقتصاد  در  فرصت   محدودیت  و  رفاهی  امکانات  ضعف 

قوت باقی ماند.

این منحنی ها به ما یادآوری می کند که گذار از جنگ به صلح عموما 

با بی ثباتی و ستیز همراه است. با نگاهی به گذشته، ممکن است این 

گونه ثابت شود که گذار از جنگ به صلح به جای گذار واقعی، تنها 

مکث های کوتاه در درگیری های جاری و در حال تحول بوده اند.

صداهایی از رسزمین های رسحدی

دیدگاه های افرادی که در مناطق رسحدی متاثر از مواد مخدر و جنگ 

در افغانستان، کلمبیا و میامنار زندگی می کنند، هسته اصلی تحقیق 

را تشکیل می دهد.

)تولیدکنندگان، حمل  اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی  در  اقشار دخیل 

و نقل کنندگان یا مرصف کنندگان( در رسارس مناطق جنوب جهانی 

مخدر،  مواد  زمینه  در  ملی  و  جهانی  پالیسی  بحث های  در  معمواًل 
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انکشاف و صلح سازی حضور کمرنگ دارند - یا اصاًل حضور ندارند. با 

این حال، این افراد از جمله کسانی اند که بیش از همه تحت تاثیر 

پالیسی های مبارزه با مواد مخدر قرار دارند.

انکشاف و  از  با مواد مخدر، حامیت  پالیسی هایی که مدعی برخورد 

صلح سازی است، تنها در صورتی می تواند این کار را انجام دهد که 

چگونگی تاثیر مواد مخدر بر معیشت و ساختارهای قدرت در مناطق 

رسحدی، و توزیع نابرابر خطرات و فرصت ها برای کسانی را که درگیر 

اقتصادهای غیرقانونی مواد مخدر هستند، مد نظر بگیرد.

در  که  جوامعی  و  افراد  تجربیات  و  به صداها  است  نیاز  رو،  این  از 

مناطق رسحدی متاثر از مواد مخدر زندگی می کنند، به شیوه ی جدی، 

پایدار و معنادار گوش داده شود و از آنها آموخته شود.

"صداهایی از رسزمین های رسحدی" برای طیف وسیعی از محققان، 

مواد مخدر،  با  مرتبط  پالیسی سازانی که روی موضوعات  و  مجریان 

این تحقیق  تدوین شده است.  کار می کنند،  انکشاف و صلح سازی 

که  است  بی نظمی  و  نظم  و  مخدر  مواد  پروژه  اثر  چندین  از  یکی 

تجربیات و دیدگاه های افراد درگیر در اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی 

را بررسی می کند.

رسزمین های  از  »صداهایی  عنوان  تحت  ما   2020 سال  تحقیق 

پیام  آن کار می کنیم سه  در  از کشورهایی که  از هر یک  رسحدی« 

کلیدی ارائه کرد. این پیام ها بر اساس داده های حاصل از رسوی، 

مصاحبه های نیمه ساختاریافته و رسگذشت زندگی با دست اندرکاران 

اقتصاد مواد مخدر و نیز گفتگوهای غیررسمی و مشاهدات حضوری 

در جریان کار ساحوی قوم نگارانه، تدوین شده بود.

امیدواریم این داستان ها خوانندگان ما را وادار کند در 

مورد درهم تنیدگی مواد مخدر غیرقانونی با پروسه های 

انکشافی و صلح سازی، تامل کنند و با نگاه انتقادی تر 

به مساله بپردازند.

بر  دیگر  بار  رسحدی"  رسزمین های  از  "صداهایی   2022 نسخه 

طریق  از  بار  این  اما  می کند،  مترکز  شده  رانده  به حاشیه  صداهای 

میامنار.  و  کلمبیا  افغانستان،  از  زندگی  داستان   9 از  مجموعه ای 

امیدواریم  ما  اما  است.  فرد  به  منحرص  نوعی  به  زندگی  داستان  هر 

و  قاچاق/تجارت  تولید،  در  که  افرادی  روزمره  زندگی  داستان   که 

مرصف مواد مخدر سهیم اند، بتواند چگونگی تاثیرگذاری اقتصاد و 

و  توسعه  و  فقر  و صلح،  عوامل خشونت  بر  مواد مخدر  پالیسی های 

ناامنی و مقاومت در رسزمین های رسحدی را روشن سازد.

درهم  مورد  در  کند  وادار  را  ما  خوانندگان  داستان ها  این  امیدواریم 

با پروسه های انکشافی و صلح سازی،  تنیدگی مواد مخدر غیرقانونی 

تامل کنند و با نگاه انتقادی تر به مساله بپردازند.
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چرا داستان زندگی؟

چالش  پر  پالیسی ها  بررسی  و  تحقیق  در  زندگی  داستان   از  استفاده 

است، اما دارای مزایایی است که در رویکردهای دیگر به دشواری 

می توان یافت. این مزایا در بخش زیر ترشیح شده است، البته پس 

از این توضیح که تحقیق بر مبنای داستان )تاریخچه( زندگی چیست.

انواع مختلفی از تحقیق بر مبنای تاریخچه زندگی یا داستان زندگی 

و  روش شناسی  این  از  معیاری  تعریف  هیچ  رو،  ازین  دارد.  وجود 

تعریف  پیرو  اغامض  با  ما  رویکرد  اگرچه  ندارد،  وجود  آن  الزامات 

واتسون و واتسون-فرانکه از تاریخچه زندگی است: "هر گونه روایت 

گذشته اندیشانه توسط فرد از کل یا بخشی از زندگی اش، به شکل 

مکتوب یا شفاهی، که با انگیزش توسط شخص دیگری دریافت شده 

است.2" داستان های زندگی به خاطر مترکز بر تجربیات و احساسات 

متایز  قابل  روایی  تحقیقات  و  شفاهی  تاریخ  اشکال  سایر  از  افراد، 

است3. مثال، داستان زندگی از این جهت می تواند با روایات شفاهی 

شخصی  بسیار  است  ممکن  شفاهی  روایات  که  باشد  داشته  متایز 

باشد اما در نهایت بر موضوعات یا رویدادهای از پیش شناسایی شده 

رویداد  و  موضوع  چندین  به  معمواًل  زندگی  داستان   است4.  متمرکز 

بر راوی و  اما بر خالف روایات شفاهی،  »بزرگ تر« اشاره می کنند، 

زندگی او متمرکز است.

به عالوه، بیشرت َاشکال تحقیق بر مبنای داستان )تاریخچه( زندگی 

"هدف مشرتکی دارند ]...[ کمک به افراد نادیده گرفته شده یا محروم 

برای تعریف داستان زندگی شان5". پروژه های تاریخچه زندگی اغلب 

از این طریق گفتامن های هژمونیک را به چالش می کشد و بی ثبات 

می سازد6.

نابراین، سنت تحقیق با محوریت داستان زندگی با هدف کلی مقاالت 

دارد:  همسویی  رسحدی"  رسزمین های  از  "صداهایی  عنوان  با  ما 

فراهم کردن فرصت برای شنیدن و آموخنت از دیدگاه ها و تجربیات 

افراد و جوامعی که در مناطق مرزی متاثر از مواد مخدر زندگی می کنند 

– دیدگاه ها و تجربیاتی که اغلب ناشنیده و ناشناخته مانده اند.

بازتاب  را  مردمی  روزمره  زندگی  حس  داستان ها  این 

می دهد که تحت تأثیر اقتصاد مواد مخدر و بسرت خاص 

خطر و فرصت  در مناطق مرزی، قرار دارند.

به  نگاری های روایی و عکس های ساحوی مطمئنًا  مصاحبه ها، قوم 

برجسته ساخنت ُبعد انسانی و ارائه تحلیل عینی تر کمک می کند، اما 

داستان های زندگی این کار را در یک سطح عمیق تری انجام می دهد. 

مغز ما داستان ها را متفاوت از "واقعیت ها" پردازش می کند. خواندن 

کننده  متحول  عمیقًا  می تواند  زندگی  داستان های  به  دادن  یا گوش 

باشد. داستان ها، به ویژه داستان های جذاب می تواند خواننده/شنونده 

را به مکان  و زمان  دیگری منتقل کند و به او کمک کنند با راوی یا 

شخصیت)های( اصلی آشنا شود و مکان هایی را که شخصیت های 

داستان در آن زندگی می کنند، درک کند. داستان ها قدرت برانگیخنت 

همدلی و نوعی درک مبتنی بر ارتباط انسانی را دارند که سایر اشکال 

تعامل ندارند.

ابهامات مهمی  و  تفاوت های ظریف  تناقضات،  داستان ها همچنین 

راوی  یک  برداشت های  و  تجارب  مثال،  برای  می سازد.  آشکار  را 

واحد از یک گروه مسلح شورشی گاهی به شدت درهم آمیخته است، 

بندی هایی مانند  به راحتی در دسته  را  آنها  بدین معنی که منی توان 

در  می توان  را  امر  همین  کرد.  بندی  دسته  »مخالف«  یا  »هوادار« 

مورد اقتصادهای غیرقانونی مواد مخدر نیز گفت، که در رسزمین های 

رسحدی که ما در آن کار می کنیم، زندگی مردم را به شیوه های مثبت، 

منفی و متناقض، تحت تاثیر قرار می دهد.

تصویرسازی توسط سباستین

این داستان ها حس زندگی روزمره مردمی را بازتاب می دهد که تحت 

مناطق  در  فرصت   و  خطر  خاص  بسرت  و  مخدر  مواد  اقتصاد  تأثیر 

زندگی نامه  هم  داستان ها  این  جهت،  ازین  دارند.  قرار  رسحدی، 

شخصی و هم بیوگرافی مکانی است؛ و تعامل پیچیده بین ساختار و 

عاملیت )agency( را نشان می دهد که مسیر زندگی مردم و فرآیندهای 

داستان های  می دهد.  شکل  رسحدی  مناطق  در  را  تغییر  کالن تر 

جامعه  که  اند  عادی  افراد  "این  که  می کنند  یادآوری  ما  به  زندگی 

برشی را می سازند و آنها رصفًا سوژه های منفعل ساختارهای انتزاعی یا 

افراد قدرمتند نیستند7". این داستان ها توجه ها را نسبت به مقاومت، 

پر  محیط های  چنین  در  که  افرادی  باورنکردنی  نوآوری  و  سازگاری 

چالش زندگی می کنند و نقشی که اقتصادهای مواد مخدر غیرقانونی 

در توامنندسازی و فرسایش این اشکال عاملیت دارد، جلب می کند.

داستان های زندگی همچنین نقشی را که افراد در ایجاد محیط های 

جوامع  منایش  از  و  می دهد  توضیح  می کنند  ایفا  مخدر  مواد  دارای 

سیستمی  نیروهای  منفعل"  "قربانیان  به عنوان  شده  رانده  حاشیه  به 

می کند  کمک  داستان ها  این  می رود8.  فراتر  آنها،  زندگی   بر  مسلط 

شیوه برخورد مردم با مواد مخدر به مثابه بخشی از تالش آنها برای 

ِاعامل عاملیت در شکل دادن به جهان اجتامعی خویش و سعی در 

مدیریت خطرات متعددی که با آن مواجه اند، بهرت فهم شود. اما در 

چگونه  که  می دهند  نشان  همچنین  زندگی  داستان های  حال،  عین 

در  مشارکت  از جمله   - بقا  اسرتاتژی های  و  روزمره  فعالیت های  این 

مواد مخدر – به جای توامنندسازی مردم یا ایجاد نیرویی برای تغییر، 

غالبا ساختارهای مسلط قدرت و نابرابری را خلق و تقویت می کنند9.
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در  می کنند  کمک  ما  به  داستان ها  همه،  از  مهم  تر 

مورد افرادی که درگیر اقتصاد مواد مخدر اند به عنوان 

انسان های واقعی دارای نام، دارای اعضای خانواده ای 

که دوست شان دارند اما در عین حال با آنها بگو مگو 

و  مهربانی  اهل  ولی  رنج،  از  قصه هایی  با  می کنند، 

استقامت، بیندیشیم.

کار با داستان های زندگی به معنای جدا سازی مطالعه سیاست »ُخرد« 

از سیاست »کالن«، تاریخ مردم از تاریخ نخبگان، یا قلمرو ذهنی، 

نیست؛  نهادی  و  ساختاری  مادی،  نیروهای  از  عاطفی  و  فرهنگی 

نیروهای  بلکه راهی است برای کشف درهم تنیدگی ها و روابط بین 

ساختاری و رفتارهای روزمره و چگونگی تاثیر آنها بر افراد و مکان ها.

افرادی که  در مورد  ما کمک می کنند  به  از همه، داستان ها  مهم تر 

درگیر اقتصاد مواد مخدر اند به عنوان انسان های واقعی دارای نام، 

دارای اعضای خانواده ای که دوست شان دارند اما در عین حال با آنها 

بگو مگو می کنند، با قصه هایی از رنج، ولی اهل مهربانی و استقامت، 

بیندیشیم. نوع درکی که داستان ها می توانند ایجاد کنند برای تدوین 

پالیسی های واقعا "مردم محور" و "متناسب با محیط" در زمینه مواد 

مخدر، حیاتی است.

در نهایت، تا کنون، ما بر اهمیت داستان های زندگی برای خوانندگان 

در  رشکت کنندگان  اما  ایم.  کرده  مترکز  »بیگانه«  شنوندگان  یا 

و  قدرمتند  تجربه ای  را  خود  داستان های  بیان  می توانند  نیز  تحقیق 

معنادار ببینند که به شفاف سازی و ایجاد درک جدیدی از رویدادهای 

زندگی شان کمک می کند. اهمیت و قدرت خلق داستان های زندگی 

شدید  گسیختگی  هم  از  و  اختالل  رشایط  در  آن ها  از  استفاده  در 

برای بازیابی تاریخ های از دست رفته یا رسکوب شده جامعه، منایان 

تجربیات  به  کند  کمک  افراد  به  می تواند  زندگی  تاریخچه  می شود. 

دشوار معنا ببخشند یا حس کنرتل بر آنها را به دست آورد. ساخت معنا 

از طریق روایت شخصی چیزی است که ما را انسان می سازد و بیانگر 

نیاز عمیق به ایجاد هویت های فردی و جمعی است.

داستان های زندگی در پروژه مواد مخدر و نظم 

و بی نظمی

و  شناختی  روش  رویکرد  از  بخشی  ابتدا  از  زندگی  داستان های 

اسرتاتژی کاری پروژه مواد مخدر و نظم  و بی نظمی بوده است. در 

چهار سال گذشته، محققان ما ده ها مصاحبه از نوع تاریخچه زندگی 

را انجام داده اند و سازمان  PositiveNegatives  به ما کمک کرده است 

انیمیشن ها،  و  ُکمیک   تصاویر  طریق  از  را  داستان ها  این  از  برخی 

داستان ها  این  کنیم.  زنده  داستان رسایان محلی  و  با هرنمندان  کار 

گزارش  از  نسخه  این  است10.  شده  تولید  نیز  دیگر  قالب های  در 

برجسته  را  ما  کار  عنرص  این  از رسزمین های رسحدی«  »صداهایی 

می سازد.

زندگی،  داستان  مبنای  بر  تحقیق  به  ما  تعهد  از  بخشی  عنوان  به 

اعضای تیم تحقیقاتی درین باره آموزش دیدند. آموزش به آنها کمک 

می کند ارزش این روش را بهرت درک کنند، در مورد ابعاد اخالقی این 

روش بیندیشند، تکنیک های شان در انجام مصاحبه تاریخچه زندگی 

را بهرت بسازند و راه های تدوین این مصاحبه ها را برای ایجاد مشارکت 

را  تحقیقاتی  تیم  آمادگی  همچنین  آموزش  این  کنند.  کشف  مردم، 

برای رویارویی با چالش های این نوع تحقیق که در زیر بررسی شده 

است، بهرت ساخت11.

و  به عمق  که  کنیم  ادعا  ما منی توانیم  این رسمایه گذاری،  وجود  با 

که  یافته ایم  دست  زندگی  تاریخچه  پروژه های  از  عده  آن  جزئیات 

چندین سال با عین رشکت کنندگان کار کرده است12، یا از منابع متعدد 

استفاده می کنند13.  )یا خودزندگی نامه(  زندگی نامه  تدوین یک  برای 

نظر  مد  را  داستان رسایی  مختلف  اشکال  نیز  تحقیق  طراحی  در  ما 

از چندین مصاحبه  ای که عمومًا در  نگرفتیم14. اکرث داستان های ما 

دوره زمانی دو ماهه تا یک ساله انجام شده است، به دست آمده اند، 

هرچند، در برخی موارد، برخی داستان ها از یک مصاحبه واحد تدوین 

داستان  کردند  موافقت  که  افرادی  مواردی،  چنین  در  است.  شده 

زندگی خود را به اشرتاک بگذارند، برای تیم تحقیقاتی شناخته شده 

بودند و رابطه اعتامد از قبل ایجاد شده بود.

تشکیل  را  گزارش  این  اصلی  بخش  که  زندگی  داستان  مصاحبه  ُنه 

می دهد توسط محققانی از موسسات یا سازمان های همکار ما انجام 

شده است. در برخی موارد، محققان به لحاظ منطقه، قومیت، جنسیت 

یا نسل با مصاحبه شونده مشرتک بودند، اما اغلب اینطور نبود. از این 

آن ها  ارتباط  و  پژوهش گران  موقعیت  و  »دیدگاه«  منی توان  جهت، 

مصاحبه  فرآیند  بر  روابط  این  تأثیر  چگونگی  و  مصاحبه شوندگان  با 

بر  دیدگاه ها  این  که  بدانیم  است  مهم  وجود،  این  با  داد؛  تعمیم  را 

فرآیند مصاحبه و در نهایت نحوه ساخت داستان های این گزارش تأثیر 

گذاشته است.

در حالت ایده آل، ما دوست داشتیم که همه قصه گوها به نحوی در 

فرآیند تدوین یا ویرایش رشکت کنند، مثال از طریق مرور نسخه های 

امنیتی،  مسائل  دلیل  به  موارد،  اغلب  در  داستان ها.  پیش نویس 

دسرتسی  و  رشکت کنندگان  سواد  سطح  تفاوت  ]کرونا[،  همه گیری 

همه  صورت،  هر  در  نداشت.  وجود  امکان  این  تکنالوژی،  به  آنها 

مصاحبه شوندگان منی خواهند در فرآیند تدوین/ویرایش رشکت کنند؛ 

برای مثال، به هر سه قصه گوی کلمبیایی فرصت داده شد تا در مورد 

نسخه های پیش نویس داستان های خود نظر دهند، اما تنها یکی از 

آنها این کار را انجام داد.

ما تاریخچه  زندگی را به عنوان مدخل می بینیم، به این معنا که به ما 

کمک می کند "درباره برخی واقعیت های بیرون از داستان بیاموزیم، 

می یابد15".  بازتاب  زندگی  تاریخچه  در  می شود  تصور  که  واقعیتی 

می شود،  داده  توضیح  زیر  در  که  مقاله،  این  داستان های  انتخاب 

این رویکرد است، زیرا داستان ها آشکارا نشان می دهد  نشان دهنده 

رسزمین های  و  مناطق  تاریخ  با  شخصی  زندگی  تاریخچه های  که 

رسحدی متاثر از مواد مخدر، درهم تنیده و جدایی ناپذیر است.

انتخاب و تدوین داستان های "صداهایی از 

رسزمین های رسحدی ۲۰۲۲"

نه  اند  همگون  نه  رسحدی  رسزمین های  از  برخاسته  “صداها"ی 

غالبا  صداهای  ناهمسازی:  از  است  حاکی  ما  تحقیقات  هامهنگ. 

از هم متایز  مذهب  و  جنسیت  قومیت،  مبنای سن،  بر  که  ناسازگار 

می یابد، فعالیت ها )قانونی و غیرقانونی، تولید کنندگان مواد مخدر، 
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موقعیت ها  و  زیردستان(؛  یا  نخبگان  قاچاق بران،  کنندگان،  مرصف 

)مرکز والیت، ولسوالی های رسحدی، مناطق دور افتاده و فقیرنشین، 

مراکز قاچاق(.

شود  مطرح  سوال  این  می شود  باعث  تفاوت ها  این  که  است  واضح 

مورد  در  که  است  مهم  باشند.  داشته  اولویت  باید  صداها  کدام  که 

روند انتخاب و بازگویی این داستان ها شفاف عمل کنیم. ما تظاهر 

منی کنیم که کاماًل بی طرف هستیم، این ادعا را نیز نداریم که همه 

صداها را بازتاب می دهیم. به عنوان مثال، ما برای تامین دسرتسی 

برابر به دیدگاه های زنان و مردان، به ویژه در افغانستان، تالش کرده 

ایم.

هرچند داستان های زندگی بنفسه مقیاس پذیر و قابل تعمیم نیستند 

اما زمینه ها، فرآیندها و مسایل کالن تر را روشن می سازند. تیم های ما 

با در نظر گرفنت همین امر داستان هایی را آگاهانه برای »صداهایی 

را  انتخاب کردند. ما داستان هایی  از رسزمین های رسحدی 2022« 

اساس  بر  که  ما  وسیع تر  تحقیقاتی  یافته های  با  که  کردیم  انتخاب 

نیمه  مصاحبه  صدها  و  رسوی  جمله  از  متنوع  داده های  و  روش ها 

ساختاریافته به دست آمده است، همسو بوده و آن را بازتاب می دهد.

قابل  و  پذیر  مقیاس  بنفسه  زندگی  داستان های  هرچند 

تعمیم نیستند اما زمینه ها، فرآیندها و مسایل کالن تر را 

روشن می سازند.

تصویرسازی توسط سای خام لیون

فرآیند انتخاب نیز بر اساس مالحظات اخالقی صورت گرفت. انتشار 

ناشناس  دارد.  رضایت  از  دیگری  سطح  به  نیاز  زندگی  داستان های 

ساخنت کامل چیزی تا این حد منحرصبه فرد دشوار است و حتی اگر 

کسی بتواند ناشناسی کامل را تضمین کند، بعضی از مصاحبه شوندگان 

راحت نیستند داستان های کامال شخصی شان در اختیار عموم قرار 

که  است  افرادی  روایت  همگی  گزارش  این  داستان های  بگیرد. 

صدای شان  و  بگذارند  اشرتاک  به  را  داستان های شان  می خواستند 

شنیده شود و رضایت رصیح شان را برای انتشار داستان زندگی شان 

مخدر،  مواد  و  درگیری  از  متاثر  رسحدی  مناطق  در  کردند.  اعالم 

درخواست رضایت رسمی و کتبی برای مصاحبه، به دالیل مختلفی، 

اغلب مناسب نیست؛ این کار می تواند رشکت کنندگان را در معرض 

برخی  در  و  نیستند؛  باسواد  شوندگان  مصاحبه  همه  دهد؛  قرار  خطر 

است  ممکن  که  است  بی اعتامدی  نشانه  امضا  درخواست  حالت ها، 

غیر مؤدبانه یا زننده تلقی شود.

در  توضیح محققان  ارائه  از  آگاهانه، پس  رضایت شفاهی  بنابراین، 

مبنای  مصاحبه،  منت  یا  یادداشت ها  از  استفاده  نحوه  و  پروژه  مورد 

تیم  توسط  که  می دهد  تشکیل  را  مصاحبه ای  صدها  وسیع  اکرثیت 

جمله  از  است،  شده  انجام  بی نظمی  و  نظم  و  مخدر  مواد  پروژه 

رشکت  به  شده اند.  استفاده  مقاله  این  برای  که  مصاحبه هایی  همه 

کنندگان اطالع داده شده بود که نامی از آنها برده نخواهد شد و برای 

خواهند  حذف  آنها  شناسایی  اطالعات  ماندن،  ناشناس  از  اطمینان 

شد. با این وجود، از آنجایی که تضمین ناشناسی کامل هنگام انتشار 

سطح  در  راوی  اگر  خصوص  به  است،  دشوار  زندگی  داستان های 

افراد  ما خواستار کسب رضایت رصیح تر  باشد،  محلی شناخته شده 

برای انتشار داستان های زندگی شان در این گزارش شدیم. یکی از 

استفاده  او  واقعی  نام  از  که  درخواست کرد  کنندگان رصاحتًا  رشکت 

کنیم.

عالوه بر این معیارهای عمومی گزینش، تیم هر کشور برای انتخاب 

داستان های مورد نظر منطق خاص خود را داشت.

از  منتخبی  کوتاه  فهرست  تهیه  به  کرد  رشوع  افغانستان  تیم 

تاجران.  و  نیمروز در مورد دالالن  و  ننگرهار  در  زندگی  داستان های 

موضوعات کلیدی تحقیق، از جمله پیوند تجارت قانونی و غیرقانونی 

این داستان ها  اینکه  و جالب تر  بود،  پیدا  به وضوح  این فهرست  در 

این فهرست کوتاه، داستان هایی  از میان  بودند.  روایت های جذابی 

سیاسی  گسست های  و  اتفاقات  می داد  نشان  که  کردند  انتخاب  را 

رسحدات  و  می گذارد  تاثیر  »عادی«  مردم  زندگی  بر  چگونه  بزرگ 

داستان  گرفت  تصمیم  تیم  دارد.  اهمیت  چقدر  مردم  معیشت  برای 

درج  دوباره  ُکمیک،  قالب  در  آن  قبلی  انتشار  علی رغم  را  گل  جان 

فورم  در  که  بود  فراوانی  غنی  جزئیات  حاوی  داستان  این  زیرا  کند، 

ُکمیک ثبت نشده بود. تیم همچنین تصمیم گرفت داستان یک زن 

را شامل سازد، داستانی که نشان می دهد مواد مخدر چگونه بخشی 

در  مستقیاًم  کسی  اگر  حتی  است،  افغانستان  رسحدی  "عادت"  از 

تجارت آن درگیر نباشد.

انتخاب کرد که مبحث  را  تیم کلمبیا در پوهنتون ملی داستان هایی 

در  که  مرزی  در رسزمین های  منازعه  و  انکشاف  تاریخ  مخدر،  مواد 

پورتو آسیس(  و  توماکو  مارتا،  نوادا در سانتا  آن کار می کردند )سیرا 

همچنین  تیم  این  می سازد.  روشن  را،  تازه تر  دینامیک های  نیز  و 

و  نقش عاملیت جمعی  به وضوح  انتخاب کردند که  را  داستان هایی 

از  داستان  دو  می کند.  برجسته  تاریخی  فرآیندهای  آن  در  را  فردی 

مجموعه  از  بخشی  است  شده  نرش  مقاله  این  در  که  داستانی  سه 

تیم  که  است  اجتامعی  رهربان  زندگی  داستان های  از  گسرتده تری 

تیتو  دون  و  کارمن  داستان های  به ویژه،  است.  کرده  کار  آن  روی 

راوی های  توسط  اینکه  از  جدا  که،  شده اند  انتخاب  دلیل  این  به 

اجتامعی  رهربان  دیدگاه های  به ترتیب  می شوند،  روایت  خارق العاده 

زن و آفریقایی-کلمبیایی را بیان می کنند.
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 2018 سال های  در  را  مصاحبه  زیادی  تعداد  میامنار  تحقیقاتی  تیم 

از  یکی  داد.  انجام  شان  ایالت  و  کاچین  ایالت  در رسارس   2019 و 

تأثیر  مورد  در  نگرانی  میزان  شد،  کشف  که  کلیدی  موضوعات 

آسیب های ناشی از مواد مخدر بر افراد، خانواده ها و جوامع و وجود 

مخدر  مواد  تولید  که  محیطی  در  مساله  این  که  بود  چالش هایی 

برای معیشت بسیاری از خانواده های فقیر حیاتی است، ایجاد کرده 

زیرا  کرد  انتخاب  ارائه شده  اینجا  در  که  را  داستانی  تیم سه  است. 

این داستان ها ماهیت چند وجهی "آسیب های" مواد مخدر را نشان 

فشارهای  و  فیزیولوژیکی  تاثیرات  شامل  هم  آسیب ها  این  می دهد. 

پاسخ  از  ناشی  زیان  و هم  مواد مخدر  مداوم  از مرصف  ناشی  مالی 

خشن ]دولت[ به مواد مخدر، به خصوص احکام طوالنی مدت زندان 

گرفتند  تصمیم  همچنین  میامنار  تیم  است.  آن  به  مرتبط  بدنامی  و 

دو داستان را که توسط زنان روایت می شد شامل سازد تا از دیدگاه  

جنسیتِی متفاوت، نگاهی اجاملی به این موضوعات ارائه شود.

انتشار  برای  انتخاب،  از  پس  زندگی،  داستان  مصاحبه های  منت 

در  امانت  حفظ  عین  در  که  بود  آن  مستلزم  کار  این  شد.  ویرایش 

گونه  به  باید  منت  مصاحبه شونده،  صدای  و  دیدگاه ها  گزارش ها، 

خالقانه ای پردازش می شد.

داستان های کلمبیا و ایالت شان میامنار، ابتدا به زبان اصلِی مصاحبه 

به  سپس  و  شدند  ویرایش  یا  تدوین   - شان  و  اسپانیایی  به ترتیب   -

ایالت  و  افغانستان  داستان های  مورد  در  شدند.  ترجمه  انگلیسی 

کاچین میامنار، ویراستاران از ابتدا به زبان انگلیسی کار کردند، اما از 

رونوشت های اصلی به زبان های دری، پشتو و جینگ پاو و نسخه های 

ترجمه شده به عنوان منبع استفاده کردند.

ما  تیم  است.  استخراج شده  از مصاحبه ها  داستان ها همه  محتوای 

هیچ رویداد یا نکته ای را که در نسخه اصلی وجود نداشته وارد نکرده 

است، و تا جایی که ممکن است از کلامت خود مصاحبه شونده استفاده 

شده است. در عین حال، تبدیل منت مصاحبه به یک داستان  جالب 

و خواندنی برای طیفی وسیعی از مخاطبان، مستلزم انتخاب گزینشی 

روایت مصاحبه شونده )مانند حذف ایده ها/جمالت نامتام یا ناواضح(، 

و  شفاف تر،  و  روان تر  روایتی  ایجاد  برای  تکه ها  از  برخی  جابجایی 

تغییر عبارت در جاهایی است که آن را واضح تر و دقیق تر بسازد.

زندگی  تاریخچه  طوالنی تر  مصاحبه های  در  به ویژه  موارد،  برخی  در 

توجهی  قابل  به طور  باید  روایت  می شد،  انجام  جلسه  چندین  در  که 

کوتاه می شد، از جهاتی فراتر از حذف بخش های ناواضح و تکراری 

یا کوتاه تر کردن عبارت. برخی از ویراستاران ما مجبور بودند در مورد 

اینکه چه عنارصی از داستان شامل گزارش یا حذف شود، تصمیامت 

دشواری بگیرند. در حالی که ما ارزش تولید "تاریخچه کامل زندگی" را 

که اغلب صدها صفحه است، درک می کنیم16، از رضورت موازنه بین 

انتشار تاریخچه کامل و دقیق زندگی از یک سو و ارائه داستان های 

سوی  از  مخاطبان  از  بزرگ تری  گروه  به  رسیدن  ظرفیت  با  کوتاه تر 

دیگر، به خوبی آگاه هستیم.

در بخش بعدی، به خود داستان های زندگی می پردازیم که از طریق 

فرآیندهایی که در باال توضیح داده شد انتخاب و اقتباس شده اند. 

مخدر  مواد  اثرات  فهم  برای  را  ارزشمندی  فرصت  داستان ها  این 

از  متاثر  رسحدی  مناطق  در  که  افرادی  روزمره  زندگی  بر  غیرقانونی 

درگیری زندگی می کنند، ارائه می کند.

تصویرسازی توسط سباستین ناروائز
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ننگرهار

کابل تا مسکو

با کیفی پر از هیروئین

نیمروز

زندگی ما به تجارت

فرامرزی وابسته است 

خطرات و مزایای

قاچاق مواد مخدر

ایالت کاچین

چرخه تروما

ایالت شان

آور  نان  تنها  عنوان  به  زندگی 

مواد  اثر  بر  که  ای  خانواده 

مخدر در دام افقر افتاده است

بود  بهایی  زندان  سال  دوازده 

مخدر  مواد  مرصف  برای  که 

پرداختم

17 داستانهایی از

سیرا نوادا

دی سانتا مارتا

کوکا،  قهوه،  میانه  در  زندگی 

چرس و جنگ
توماکو

در جنگ و صلح، ما 

سیاهان می بازیم

پوتومایو

زندگی  دیگران:  رفاه  برای  مبارزه 

به عنوان یک رهرب اجتامعی

داستان هایی از

 رسزمین های رسحدی

صداهایی از رسزمین های رسحدی« صداها و چشم اندازهایی از 

هفت منطقه رسحدی در کلمبیا، افغانستان و میامنار ارائه میدهد. 

این سه یکجا به عنوان بزرگرتین تولیدکنندگان موادمخدر غیر 

قانونی محسوب میشوند؛ کشورهایی که سالها خشونت و درگیری 

را تجربه منوده و در میان نوعی از روند صلح قرار دارند
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داستان هایی از

رسزمین های رسحدی 

افغانستان



19 افغانستان

از کابل الی مسکو با یک بکس هیرویین

داستانی به روایت جان گل17 و اقتباس شده توسط ثنا صافی18

ننگرهار والیتی در رشق افغانستان است که با پاکستان هم مرز است. جالل آباد، مرکز والیت، یک قطب مهم تجارتی، فرهنگی و سیاسی 

است. استخراج سنگ مرمر، تالک و جواهرات و قطع غیرقانونی درختان منابع کلیدی درآمد و رانت برای نخبگان تجارتی و گروه های 

سیاسی-نظامی بوده است. این والیت همچنین دارای اقتصاد قوی زراعتی است و از دهه 1980 به بعد تولید کننده عمده تریاک بوده است. 

ننگرهار به عنوان یک مرکز کلیدی مقاومت در برابر رژیم کمونیستی، به شدت از جنگ شوروی و افغانستان )1979ـ1989( آسیب دید. 

مداخله تحت رهربی ایاالت متحده در سال 2001، نه سبب ختم منازعه بلکه باعث تغییر آن شد و این والیت به خط مقدم نربد بین رژیم 

تحت حامیت بین املللی و طالبان تبدیل شد. خط دیورند که افغانستان را از پاکستان جدا می کند مدت ها مورد مناقشه بوده است، اما این 

رسحد همزمان به دلیل وجود شبکه های قدرمتند فرامرزی قومی محل تجارت پر رونق ترانزیت از طریق گذرگاه های رسمی و غیررسمی بوده 

است. پس از سال 2001، یک رضورت فزاینده از هر دو طرف برای تنظیم عبور و مرور در امتداد خط دیورند وجود داشته است – رضورت 

ناشی از نگرانی های امنیتی و مالیاتی. پاکستان در حال ساخت حصاری در امتداد رسحد برای جلوگیری از عبور و مرور غیرمجاز فرامرزی 

بوده است و گذرگاه های غیررسمی بسته شده است. این امر تأثیر بسزایی بر معیشت جوامع رسحدی داشته است.

آمدم.  دنیا  به  ننگرهار  والیت  اچین  ولسوالی  در   1963 سال  در  من 

پدرم دو بار ازدواج کرده بود. من و خواهرم با مادرمان در قریه خود 

زندگی می کردیم، در حالی که پدرم و همرس دومش در کابل زندگی 

می کردند. پدرم کارمند دولت بود. معاش وی برای تامین خرچ زندگی 

دو خانواده کافی نبود، به همین دلیل مجبور شدم برای تأمین مخارج 

ما سه نفر و همچنین رفنت به مکتب، کار کنم. انجام هر دو کار بسیار 

سخت بود، بنابراین در صنف هشتم مکتب را ترک کردم.

مردم  دارم.  یاد  به  خوب  را  دوران  آن  بودم،  جوان  اینکه  وجود  با 

می توانستند هر کجا و هر زمانی که می خواهند بروند - آزادانه گشت و 

گذار می کردند. مردم عمومًا فقیر بودند. اکرث خانواده ها فقط یک اتاق 

داشتند و سه تا شش عضو خانواده در آن یکجا زندگی می کردند و غذا 

جیره بندی بود. مردم روی زمین خود گندم، جواری و کوکنار کشت 

می کردند. بیشرت مردم گاو، بز و خر داشتند. شیر، ماست و پنیر ما از 

گاو، بز و گوسفند خودمان تامین می شد.

اجتامعی  محافل  و  گردهامیی ها  در  داوطلبانه  طور  به  قریه  مردم 

رشکت می کردند. در ساخت پل ها، مساجد و جاده ها و همچنین متیز 

کردن کانال ها و نهرها کمک می کردند. انتخابات شوراهای محلی، 

شوراهای والیتی و پارملان داشتیم. گردهامیی های تبلیغات انتخاباتی 

در قریه مان را به یاد دارم.

وقتی 12 ساله شدم مادرم فوت کرد، من و خواهرم مجبور شدیم برویم 

تا  دهقانی  می کردم  را رصف  وقتم  کنیم.  زندگی  مان  مادر کالن  با 

مخارج را تامین کنم. در زمین خود گندم و کوکنار کشت می کردم و از 

همین طریق می توانستم مواد غذایی تهیه کنم.

اوضاع در سال 1978 پس از کودتای کمونیستی علیه رئیس جمهور 

وقت، محمد داوود خان، رشوع به تغییر کرد. پدرم تصمیم گرفت من 

ازدواج کنم. من هامن سال ازدواج کردم. در سال 1979، زمانی که 

16 ساله شدم، اتحاد جامهیر شوروی به افغانستان حمله کرد.

OSDROSDR حمل و نقل کاالهایی ترانزیتی توسط قاطر. ولسوالی دربابا، ننگرهار. عکس توسط حمل و نقل کاالهایی ترانزیتی توسط قاطر. ولسوالی دربابا، ننگرهار. عکس توسط
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مقاومت مجاهدین علیه شوروی

اولین  ورود  شاهد  شوروی،  حامیت  مورد  کودتای  از  پس  بالفاصله 

مردم  خانه های  دِر  شبانه  بودیم.  اچین  به  مجاهدین  گروه های 

می خواندند19.  »زکات«  را  نامش  می خواستند.  پول  و  می زدند  را 

مجاهدین به مردم محل هشدار می دادند با دولت کار نکنند. اگر مردم 

را  خانواده  اعضای  از  یک  هر  می کردند  تهدید  منی کردند،  اطاعت 

جریمه می کنند یا خانه های شان را به آتش می کشند. جریمه هر فرد 

یک خانواده 1000 افغانی ]25 دالر امریکایی[ بود.

 بالفاصله پس از کودتای مورد حامیت شوروی، شاهد 

ورود اولین گروه های مجاهدین به اچین بودیم. شبانه 

دِر خانه های مردم را می زدند و پول می خواستند. نامش 

را »زکات« می خواندند. مجاهدین به مردم محل هشدار 

می دادند با دولت کار نکنند.

دولت  بود.  عیار  متام  جنگ  یک  شبیه  مجاهدین  مسلحانه  مقاومت 

زیادی  تعداد  آن  نتیجه  در  که  می داد  انجام  هوایی  حمالت  مرتبًا 

شدند.  آواره  دیگر  نفر  هزاران  حتی  و  صدها  شدند.  کشته  مردم  از 

دوکان ها و خانه ها غارت شد، زمین ها غصب شد و مواشی رها شدند. 

مردم نیز تقسیم شده بودند - برخی طرفدار دولت بودند و برخی دیگر 

از مجاهدین حامیت می کردند. مکاتب مبباران  می شد یا خالی ماندند 

بفرستد.  مکتب  به  را  خود  فرزندان  منی کرد  جرات  کس  هیچ  زیرا 

تجارت متوقف شد. زندگی به بن بست رسید.

از آنجایی که پدرم در کابل کار می کرد و معلوم بود که کارمند دولت 

است، مجاهدین به من هشدار دادند که یا او را متقاعد کنم کارش 

را رها کند و به قریه برگردد یا اینکه خطر سوخنت خانه ما را بپذیرم. 

مادربزرگم  و  خواهر  همرس،  از  کنم.  ترک  را  قریه  گرفتم  تصمیم 

خواستم که با من به کابل بروند و با پدرم زندگی کنند.

بعد از حمله شوروی به کابل رسیدیم و در محله قلعه زمان  خان که در 

قسمت جنوب رشقی شهر است، ساکن شدیم. به زودی متوجه شدم 

که زندگی در آنجا سخت تر است، زیرا اصال منی توانستم خانه را ترک 

کنم، به خاطری که مردان باالی 18 سال مجبور بودند به مدت دو 

سال خدمت عسکری انجام دهند.

خدمت عسکری

کنم.  فرار  عسکری  خدمت  از  نتوانستم  تالش هایم،  متام  وجود  با 

برای  و  برگردم  اچین  به  تذکره  برای گرفنت  بنابراین، تصمیم گرفتم 

ثبت نام در اکادمی ملی نظامی درخواست دهم. من در سال 1980 

در اکادمی پذیرفته شدم و برای یک سال آموزش به والیت قندهار 

فرستاده شدم. پس از گذراندن دوره آموزشی نظامی، در میدان هوایی 

شهر مزاررشیف در والیت شاملی بلخ به وظیفه گامشته شدم. معاش 

ماهانه من به عنوان یک رسباز، 6000 افغانی ]76.63 دالر امریکایی 

به پول امروز[ بود.

من  به  مزاررشیف  در  که  خواستم  همرسم  از  کار،  سال  دو  از  پس 

ملحق شود، زیرا در آن وقت رشایط زندگی در آنجا فراهم شده بود، 

درآمد کافی داشتم و با مسایل آشنا شده بودم. عالوه بر معاش، کوپن  

دولتی دریافت می کردم که به من اجازه می داد مایحتاج رضوری را - 

مانند چای، بوره، آرد، صابون، شامپو و روغن خوراکی - به طور رایگان 

دریافت کنم.

سال  در  داخلی  جنگ  اینکه  تا  ماندم  شغل  آن  در  سال   12 برای 

1992 به پایان رسید. تأسیسات نظامی در طول مقاومت مجاهدین 

شدت  به  شد،  تشکیل  بعدا  که  شان  مشارکتی  حکومت  زمان  در  و 

نیروهای  بودم،  مستقر  من  که  جایی  شامل،  در  بودند.  دیده  آسیب 

شبه نظامی وفادار به عبدالرشید دوستم در نحوه اداره میدان هوایی 

دخالت می کردند. هیچ کدام آنها به افرسان نظامی مثل من احرتام 

منی گذاشتند.

تعداد  و  بود  کم  بسیار  معاشم  اما  بودم،  خوشحال  شغل  داشنت  از 

آن  با  منی توانستم  دیگر  بود.  افزایش  حال  در  ام  خانواده  اعضای 

زندگی کنم. بنابراین، در اواسط دهه 1980، همرس و فرزندانم را به 

قریه مان در اچین، در ننگرهار فرستادم در حالی که خودم برای کار 

در مزاررشیف ماندم. در سال های اولیه مأموریت من، مزار رشیف و 

از  را  آرامش خود  اما آهسته آهسته  امنیت داشت  مناطق اطراف آن 

دست دادند.

جنگ  یکی،  بود.  افغانستان  مردم  برای  سال  بدترین   1990 سال 

دوم،  داشت.  آباد جریان  مانند جالل  بزرگ تر  در شهرهای  شدیدی 

از مبارزه خود علیه دولت محمد نجیب  مجاهدین ]به عنوان بخشی 

الله در کابل[ همه راه های تدارکاتی به پایتخت را مسدود کردند. به 

یاد دارم وقتی برای دیدار اقارب در شهر جالل آباد رفتم متوجه شدم 

که مردم مجبور اند برگ کلم را برای خوردن بپزند زیرا چیز دیگری 

که  می کردم  احساس  بود.  کمیاب  غذا  نبود.  دسرتس  در  یا  موجود 

وضعیت در ولسوالی ها )که تا آن زمان کاماًل تحت کنرتل مجاهدین 

بود( بهرت بود، زیرا مردم حداقل می توانستند روی زمین های خود مواد 

اهالی  از  برخی  حتی  کنند.  نگهداری  مواشی  و  کنند  خوراکی کشت 

قریه در ولسوالی ها دکان باز کرده بودند.

 ... مردم مجبور بودند برگ کلم را برای خوردن بپزند 

زیرا چیز دیگری موجود یا در دسرتس نبود. غذا کمیاب 

بود.

تعداد زیادی از مردم در بازارهای محلی غنی خیل، خوگیانی، چپرهار 

و اچین به کشت، خرید و فروش تریاک مشغول بودند. بیشرت رهربان 

مجاهدین در تجارت مواد مخدر دست داشتند.

پس از خروج شوروی، نربدها تشدید شد و این بدان معنا بود که مناطق 

روستایی و شهری زیر مبباران های مداوم و شدید بود. پس از تشکیل 

دولت مشارکتی در سال 1992 به ریاست برهان الدین ربانی، امنیت 

اندکی بهبود یافت، اما افغانستان عمومًا در هرج و مرج باقی ماند.

داشت  را  خود  به  ساالر مخصوص  منطقه جنگ  هر   

که برای اخاذی از مسافران و رهگذران محالت تالشی 

یافنت  برای  مردم  از  بسیاری   ]...[ می کردند.  ایجاد 

باعث تضعیف  امر  این  اما  مهاجر شدند،   ]...[ امنیت 

پیوندهای اجتامعی و محلی شد.
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واردات  برای  ساسوبی،  رسحدی  گذرگاه 

پاکستان،  به  ترانزیتی  کاالهای  مجدد 

OSDR ولسوالی دربابا. عکس توسط

هر منطقه جنگ ساالر مخصوص به خود را داشت که برای اخاذی 

رسقت ها  می کردند.  ایجاد  تالشی  محالت  رهگذران  و  مسافران  از 

نقاط  سایر  یا  ایران  پاکستان،  به  مردم  از  بسیاری  یافت.  افزایش 

پیوندهای  تضعیف  باعث  امر  این  اما  کردند،  مهاجرت  افغانستان 

اجتامعی و محلی شد. ما منی توانستیم بخشی از شادی یا غم یکدیگر 

باشیم. حتی اعضای نزدیک خانواده سال ها همدیگر را ندیدند.

در سال 1993 کارم را در مزاررشیف رها کردم و در قریه مان پیش 

همرس و فرزندانم برگشتم. من 300000 افغانی با خود داشتم ]3831 

دالر امریکایی[. وقتی به قریه رسیدم، از خواهرم که به تازگی بیوه 

شده بود، خواستم که 50000 افغانی دیگر ]639 دالر امریکایی[ به 

اولویت دیگر  باز کردم.  بازار  در  آن یک دوکان  با  و  من قرض دهد 

ساخنت اتاقی در خانه قدیمی ام بود که در سال 1979 به دلیل ارتباط 

پدرم با دولت کمونیستی توسط مجاهدین به آتش کشیده شده بود. 

اتاق را با چوبی که از بازار محلی خریدم ساختم.

اولین سفر به مسکو و قاچاق هیروئین، 1۹۹۳

دوکان رسمایه گذاری خوبی بود، اما اکنون من مخارج دو خانواده را 

تامین می کردم - خانواده خودم و خانواده خواهرم.

از  ما  بیشرت  و  بود  داده  دست  از  را  خود  ارزش  متام  افغانی  پول 

روپیه پاکستان استفاده می کردیم. دوران بسیار سختی را پشت رس 

می گذاشتم. همه دوستان و اقوامم نیز با سختی زندگی می کردند.

در  که  کمونیست  بریدمن  )یک  دوستانم  از  یکی  سال  هامن  در 

من  به مالقات  اچین  در  بودم(  آشنا شده  او  با  مزار  در  اقامتم  زمان 

منطقه  در  داشت.  دست  مخدر  مواد  تجارت  در  کاکایش  پرس  آمد. 

عبدالخیل اچین یک کارخانه تولید هیروئین داشت. او هیروئین را به 

مزاررشیف منتقل کرد و دالل دیگری آن را از طریق گذرگاه در رسحد 

مسکو  به  را  هیروئین  که  فردی  کرد.  قاچاق  روسیه  به  ازبکستان  با 

قاچاق می کرد بابت یک کیلوگرم آن از تاجر عبدالخیل 17 هزار دالر 

امریکایی می گرفت. دوست من - بریدمن – یک ایده داشت. گفت، 

چطور است از پرس کاکایش - تاجر هیروئین در عبدالخیل - بخواهد 

که به قاچاق بر در مزاررشیف پیشنهاد کند که با کمک دو قاطر انسانی 

می تواند بهرت کار کند.

تاجر عبدالخیل موافقت کرد و من و بریدمن استخدام شدیم. برای 

رشوع به هر کدام ما 50000 روپیه پاکستانی )304 دالر امریکایی( و 

50000 روپیه دیگر پس از تکمیل ماموریت - یا در مجموع 100000 

-  به ما پیشنهاد شد.

من قبول کردم اما به همرسم اطالع ندادم. در عوض، به او گفتم که 

به مزاررشیف می روم. موقع رفنت که شد خداحافظی  برای کارگری 

کردم و دم دروازه با بریدمن یکجا شدم. از آنجا به سمت مزاررشیف 

حرکت کردیم.

به  به مزاررشیف رسیدیم و مستقیاًم  بریدمن و من  تاجر عبدالخیل، 

ساختامنی که تاجر عبدالخیل برای ما اجاره کرده بود، رفتیم. دالل 

تهیه  مسئول  او  کردیم.  مالقات  هم  با  و  آمد  خانه  به  مزاررشیف 

پاسپورت و ویزای ازبکستان بود. سه ماه طول کشید تا همه اسناد ما 

تهیه شود. برنامه این بود که من و بریدمن هیروئین را از طریق جاده 

و با استفاده از گذرگاه رسحدی بین افغانستان و ازبکستان به مسکو 

بربیم. او به مسکو پرواز می کرد و در آنجا همدیگر را می دیدیم.

 به سمت گذرگاه حیرتان حرکت کردیم. بریدمن یک 

من  که  حالی  در  می کرد،  حمل  خالی  کوچک  کیسه 

کیلوگرم  نیم  و  دو  حاوی  که  می کردم  حمل  را  کیفی 

هیروئین بود.

»ساخت  لوکس  کیف  یک  مزاری  دالل  زود،  صبح  سفر،  روز  در 

پاکستان« به من داد و مواد مخدر را داخل آن گذاشتم. بر اساس فکر 

خودم، دو کیلوگرم بادام و دو کیلوگرم کشمش سیاه و زرد خریدم و 

آنها را همراه لباسم در کیف گذاشتم. به سمت گذرگاه حیرتان حرکت 

کردیم. بریدمن یک کیسه کوچک خالی حمل می کرد، در حالی که 

من کیفی را حمل می کردم که حاوی دو و نیم کیلوگرم هیروئین بود.

هنگام ورود به گذرگاه، دو صف طوالنی از مردم وجود داشت. من در 

یک صف ایستادم و دوست و رشیک ام در صف دیگری ایستاد. پس 

از آن که بررسی در طرف افغانستان انجام شد، باید دوباره هامن روند 

را در طرف ازبکستان طی می کردیم. این بار دو افرس پلیس - یک 

مرد و یک زن - را دیدم که همه چیز را اسکن می کردند. وقتی نوبت 

زن  پلیس  افرس  می زد.  تند  تند  خیلی  و  ریخت  فرو  قلبم  رسید،  من 

کیف را در اسکرن گذاشت و آن طرف آن را باز کرد و گفت بادام حمل 

می کنی؟ گفتم بلی و فورا کمی بادام به او دادم، از من تشکر کرد و 

رشوع کرد به خوردن آن. به بسیار رسعت آنجا را ترک کردم.

کشیدن  سیگار  ویژه  شده  تعیین  محل  در  و  آمد  بیرون  هم  بریدمن 

مالقات کردیم. افراد ارتباطی ما در تاشکند هامنجا منتظر ما بودند. 

چهار نفری سوار تاکسی شدیم و به سمت تاشکند حرکت کردیم. دو 

آنها  اما  راه تاشکند وجود داشت،  بازرسی دیگر هم در  یا سه ایست 

دستگاه اسکن نداشتند. در میانه راه، تاکسی دیگری گرفتیم که ما 

را به ایستگاه قطار رساند و از آنجا تکت مسکو گرفتیم. چندین محل 

بازرسی دیگر نیز وجود داشت اما خوشبختانه هیچ کدام شان هیروئین 

را پیدا نکرد.
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رسیدیم.  مسکو  به  شب  وقت  دیر  قطار،  در  سفر  ساعت   48 از  بعد 

به خاطری که هر دوی ما با رژیم کمونیستی تحت حامیت شوروی 

طبق  بودیم.  مسلط  روسی  زبان  به  بودیم،  کرده  کار  افغانستان  در 

برنامه ای که داشتیم، با فروشنده مزاری متاس گرفتیم تا بیاید و ما را 

مالقات کند، اما او پیدا نشد، بنابراین به یک هوتل پنج ستاره رفتیم 

و باید شب 100 دالر امریکایی برای یک اتاق می پرداختیم. اما وقتی 

داشتیم برای ورود به هوتل آماده می شدیم، خامنی به سمت ما دوید 

و گفت که در ازای هامن مبلغ پول هر دوی ما را به خانه اش می برد. 

او ما را به آپارمتانش برد. ما غذا خواستیم، او بیرون رفت و برای ما 

غذا آورد. ما را در آپارمتان تنها گذاشت.

صبح روز بعد با یکی از دوستان کاکایم که در مسکو زندگی می کرد 

متاس گرفتم و گفتم که آنجا هستم و برای دیدن او فرصت دارم. او 

بالفاصله به آپارمتان آمد. از او خواستم جایی برای اقامت مان پیدا 

او برای ما خانه ای پیدا کرد که مربوط به یک مادر مجرد بود  کند. 

و هر شب 40 دالر از ما می گرفت. دوباره با تاجر متاس گرفتیم که 

بیاید و کیفش را تحویل بگیرد، اما او عالقه ای نداشت. بعد از چند 

روز دوستم - بریدمن - او را در ساختامنی پیدا کرد. ظاهرًا فروشنده به 

او گفته بود که منی تواند مواد مخدر را تحویل بگیرد زیرا هنوز خریدار 

پیدا نکرده است.

ما در نهایت 20 شب را در آن خانه سپری کردیم. حوصله مان به رس 

آمد، بنابراین تصمیم گرفتیم که برویم و فروشنده را دوباره پیدا کنیم. 

در بالک آپارمتانی که بریدمن گفته بود فروشنده را آنجا دیده است، 

جست و جو را آغاز کردیم. به هر دری زدیم، اما انگار ناپدید شده بود. 

وقتی به طبقه 19 رسیدیم و زنگ در را زدیم، دخرت جوانی جواب داد. 

پرسیدیم افغان ها در کدام طبقه زندگی می کنند؟ او گفت: "مردمانی 

با رنگ پوست تیره؟" ما گفتیم بله! به طبقه بیستم اشاره کرد. دویدیم 

باال و با عجله یکی از درها را زدیم. نفر ما خودش در را باز کرد! با 

عجله وارد شدیم، کیف هیروئین را گذاشتیم و به رسعت برگشتیم.

از دوش ما برداشته شده بود. به خانه ای که اجاره کرده  بار بزرگی 

بودیم برگشتیم و متوجه شدیم که صاحب خانه مست است و منی تواند 

بنابراین، تصمیم گرفتیم که بهرت است وسایل خود را  صحبت کند. 

تاشکند  به  با قطار  تا  برویم  ایستگاه قطار  به  بالفاصله  و  کنیم  جمع 

برگردیم.

سفر از مسکو به تاشکند، ازبکستان، مزار رشیف و در نهایت به قریه 

خودم بدون دردرس بود، اما وقتی رسیدیم و رشیکم پول ما را از تاجر 

عبدالخیل دریافت کرد، سهم مرا نداد. پرسیدم، اما فقط بهانه آورد. 

او ننگرهار را ترک کرد تا به مزاررشیف برگردد. یک سال متام پول را 

پیش خود نگه داشت. به دوکان و دهقانی ام برگشتم.

حاکمیت طالبان

زمانی که طالبان در سال 1996 کابل را ترصف کردند، امنیت به طرز 

چشمگیری بهبود یافت. مردم آزاد بودند بدون هیچ ترسی از توقف یا 

یافت. هیچ کمک  ادامه  فقر همچنان  اما مشکل  کنند،  دزدی سفر 

دولتی وجود نداشت و سازمان های غیردولتی جرات ورود به افغانستان 

را نداشتند، بنابراین مردم هر کاری که می توانستند برای زنده ماندن 

انجام  می دادند.

در زمان رژیم طالبان کشت تریاک و تجارت مواد مخدر قانونی بود20. 

به همین دلیل در جاهایی مانند غنی خیل در اچین بازارهای رس باز 

بزرگی وجود داشت. همه ما دچار سختی بودیم و به همین خاطر به 

البته در مقیاس کوچک تر. من  خرید و فروش تریاک ادامه دادیم، 

برای یافنت هر کاری که دستمزدش بهرت بود تالش می کردم.

مواد  تجارت  و  تریاک  کشت  طالبان  رژیم  زمان  در   

و  بودیم  سختی  دچار  ما  ]...[همه  بود.  قانونی  مخدر 

به همین خاطر به خرید و فروش تریاک ادامه دادیم.

سفر دوم به مسکو، قاچاق هیروئین، 1۹۹7

سفر دوم من به مسکو برای قاچاق هیروئین، با آن بریدمن نبود که 

مواد مخدر پرس کاکایش را از منطقه عبدالخیل می برد، برای شخص 

این  بود.  لغامن  والیت  از  جوان  من یک  جدید  رئیس  بود.  دیگری 

مرد جوان مناینده ای داشت که در عبدالخیل اچین تامین کننده مواد 

پیدا می کرد. او از اولین سفر من به مسکو مطلع شده بود و از طریق 

آیا  پرسید  من  از  و  گرفت  متاس  من  با  عبدالخیل  در  خود  مناینده 

می خواهم برای بار دوم بروم. او 2000 دالر امریکایی برای این سفر 

به من پیشنهاد کرد و گفت که مرد دیگری - کسی که من منی شناختم 

- مرا همراهی می کند.

در روز اول کار، مناینده او آمد مرا از خانه ام گرفت تا هر دو به سمت 

مزاررشیف حرکت کنیم. طالبان کابل را ترصف کرده بود، اما باالتر 

از کوتل سالنگ، قلمرو ائتالف شامل بود. ما دو نفر به مزار رشیف 

رسیدیم و منتظر دیدار فروشنده لغامنی بودیم. متام خانواده این مرد 

جوان در پاکستان بودند، اما او هفت سال بود در مسکو زندگی می کرد 

را فردی  او  افغانستان قاچاق می کرد. من  از  به خارج  را  و هیروئین 

بسیار متواضع دیدم.
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سفر من در زمانی اتفاق افتاد که طالبان قصد داشتند به مزار رشیف 

حمله کنند، بنابراین اکرث کنسولگری های خارجی، از جمله ازبکستان، 

صدور ویزا برای افغان ها را متوقف کرده بودند. فروشنده لغامنی پس 

از دیدار ما، به مسکو پرواز کرد، در حالی که مناینده اش برای ما دو 

نفر درخواست ویزای ترکمنستان داد. ما در مزار ماندیم تا ویزاها صادر 

شود. انتظار نتیجه مثبت را نداشتم، اما خوش شانس بودیم و ویزاها 

را دریافت کردیم، اگرچه فقط 20 روز اعتبار داشتند.

وقتی زمان خروج از مزار فرا رسید، سوار یکی از بس های مرسدس 

شدیم که ظاهرا با دولت ترکمنستان قرارداد داشت. مناینده یک کیف 

خرید و دو و نیم کیلوگرم هیروئین در آن گذاشت. ما تصمیم گرفتیم 

از گذرگاه آقینه استفاده کنیم زیرا از قبل می دانستیم که آنها دستگاه 

اسکن ندارند. سفر به آقینه و بازرسی های امنیتی در گذرگاه آنجا به 

چیزی  هیچ  بنابراین  نداشت،  وجود  اسکرنی  هیچ  انجام شد.  آرامی 

توسط کسی مشکوک یا شناسایی نشد.

 مناینده یک کیف خرید و دو و نیم کیلوگرم هیروئین 

آقینه  گذرگاه  از  گرفتیم  تصمیم  ما  گذاشت.  آن  در 

آنها دستگاه  که  قبل می دانستیم  از  زیرا  کنیم  استفاده 

اسکن ندارند.

ما در موتر بس ماندیم و موتر در مسیر ترکمنستان در حرکت بود، اما 

امنیتی تصادفی متوقف کردند.  بازرسی  را برای یک  در میانه راه ما 

قوطی  این  کرد.  پیدا  از چرس  پر  سیگار  قوطی  یک  بار  این  پلیس 

پلیس  بود.  نشسته  من  رشیک  روی  پیش  که  بود  مردی  سیت  زیر 

چهار نفر از جمله دوست مرا برای بازجویی بیشرت از موتر خارج کرد. 

دوباره آنها را جستجو کردند اما چیزی پیدا نشد. بنابراین پلیس موتر را 

متوقف کرد تا مجرم شناسایی شود. 24ساعت آنجا ماندیم. رسانجام، 

مسافران تسلیم شدند و به دو مرد جوانی که برای راننده هم شناخته 

شده بودند اشاره کردند. وقتی پلیس مظنونان را پیدا کرد، به ما اجازه 

دادند به سفر خود ادامه دهیم.

پس از رسیدن به ایستگاه بس در ترکمنستان، موتروان بس پاسپورت 

ما را گرفت و به ما گفت در هوتل مبانیم در غیر این صورت پلیس ما 

را متوقف خواهد کرد. ما طبق گفته او عمل کردیم و چند ساعت آنجا 

کرد  خودداری  ما  پاسپورت  دادن  پس  از  موتروان  بعد،  روز  ماندیم. 

و به ما دستور داد که به افغانستان برگردیم. بعدا، حوالی وقت نان 

چاشت، در حالی که ما مشغول بررسی گزینه ها بودیم، یک مرد جوان 

افغان پیش ما آمد و گفت می تواند ما را به مسکو بربد. به او گفتیم 

که موتروان از دادن پاسپورت ما امتناع می کند. او گفت ما نیازی به 

داشنت پاسپورت نداریم. برای ما خرب خوشی بود، از فرصت استفاده 

کردیم. برای سفر به مسکو از هر کدام ما 100 دالر گرفت.

مرد جوان گفت صبح روز بعد به سمت مسکو حرکت خواهیم کرد اما 

برای فرار از دست موتروان بس که پاسپورت ما را گرفته بود، مجبوریم 

ما  برای  دیگری  دنبال جای  و  او گفت می رود  کنیم.  ترک  را  هوتل 

می گردد تا شب آنجا مبانیم و کیف های خود را نگهداری کنیم، اما 

مجبور بودیم بدون ایجاد شک هوتل را ترک کنیم. ما موافقت کردیم 

و طبق گفته عمل کردیم. کیف را به مرد جوان تحویل دادیم. شب 

که شد، بی رس و صدا از هوتل خارج شدیم. مدیر هوتل ما را در حال 

اجازه  شبانه".  "کلب  به  گفتیم  ما  پرسید کجا می رویم،  و  دید  رفنت 

داد برویم.

معلوم است که ما به کلب شبانه منی رفتیم. مستقیم به خانه ای رفتیم 

که مرد جوان )که فردای آن روز ما را به مسکو می برد( پیدا کرده بود. 

این  ما روشن شد که  برای  آن  از  بودند. پس  آنجا  نفر دیگر هم  ده 

جوان یک قاچاق بر حرفه ای انسان است. صبح روز بعد، همه ما سوار 

موتر شدیم و زیر باران و برف به سمت مسکو حرکت کردیم. وقتی به 

نیمه راه رسیدیم، با یک ایست بازرسی در کنار رودخانه مواجه شدیم، 

جایی که یک کلبه ی کوچک پلیس برای بازرسی مسافران بود. قبل از 

من افراد دیگر را بازرسی کردند، قاچاق بر در مورد این محل بازرسی به 

من خرب داده بود اما خدا را شکر هیچ اسکرنی وجود نداشت.

 صبح روز بعد، همه ما سوار موتر شدیم و زیر باران و 

راه  نیمه  به  وقتی  به سمت مسکو حرکت کردیم.  برف 

بازرسی در کنار رودخانه مواجه  با یک ایست  رسیدیم، 

شدیم، جایی که یک کلبه ی کوچک پلیس برای بازرسی 

مسافران بود.

OSDR گذرگاه رسحدی تورخم، روستای داکه، ولسوالی مهمند دره. عکس توسط
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از آنجا به سمت ایستگاه قطار حرکت کردیم و با قطار شبانه به سمت 

اما  داشت،  وجود  مسیر  در  بیشرتی  بازرسی   محالت  رفتیم.  مسکو 

می داد. پس  رشوه  قاچاق بر  می شد،  نزدیک  ما  به  پلیس  که  بار  هر 

ایستگاه  از  برای خروج  اما  به مسکو رسیدیم،  از یک سفر طوالنی، 

باید پاسپورت خود را به افرسان پلیس که در کنار دروازه های خروجی 

ایستاده بودند نشان می دادیم.

بدخشان  از  خانواده  یک  با  که  بودیم  طرح  یک  روی  کار  مشغول 

افغانستان مواجه شدیم. ناگهان رسپرست خانواده ناپدید شد و همرس 

و پنج فرزندش را پیش ما گذاشت. در چنین وضعیتی، مردم متوجه 

این زن افغان شدند و خیره بودند که چقدر بچه زیاد دارد. مردم شگفت 

زده شده بودند چون زنان در روسیه بیش از یک یا دو فرزند نداشتند. 

با استفاده از فرصت، با تاجر لغامنی متاس گرفتیم که ما رسیدیم اما 

پاسپورت نداریم و منی توانیم از ایستگاه بیرون شویم. او به ما توصیه 

کرد نگران نباشیم و او به زودی به ما ملحق خواهد شد. طولی نکشید 

که یکی دستش را روی شانه ام گذاشت و زمزمه کرد "بریم". لغامنی 

به پولیس رشوت داده بود و ما از ایستگاه بیرون شدیم.

او  داد.  چای  و  غذا  ما  به  آنجا  در  و  برد  اش  خانه  به  را  ما  ابتدا  او 

گفت که او تحت نظر است و ما منی توانیم برای مدت طوالنی نزد او 

مبانیم. بنابراین، روز بعد ما را به مکانی امن می برد. در آنجا برای ما 

مهامنی برپا کرد. به خوبی از ما مراقبت می شد. او پیشاپیش 50000 

دالری  امریکایی[ و شامره حواله 2000  دالر  پاکستانی ]305  روپیه 

را که به یک رصافی در پیشاور پاکستان منتقل کرده بود به من داده 

بود. به عالوه، 300 دالر را که برای گرفنت 2000 دالر از رصافی در 

پیشاور الزم بود و 100 دالر انعام به من داد. عالوه بر این، او ما را به 

سفارت افغانستان در مسکو برد تا برای ما نامه ای بگیرد تا بتوانیم با 

آن به افغانستان برگردیم.

در حال خروج از مسکو، تاجر لغامنی از ما خواست که کیفی را که 

برای انتقال مواد استفاده کرده بودیم، پس بگیریم و به مناینده اش 

در مزاررشیف برگردانیم.

قطار برگشت به ترکمنستان را از دست دادیم، بنابراین تاجر لغامنی 

برای من و رشیکم تکت قطار قزاقستان را خرید. در قطار قزاقستان، 

ببیند، نامه را به آنها نشان دادیم، اما  پلیس خواست پاسپورت ما را 

اعتبار آن را نپذیرفتند و برای هر دوی ما ده دالر جریمه صادر کردند. 

متوقف  پلیس  توسط  دوم  بار  برای  اما  بود  خوب  قزاقستان  به  سفر 

شدیم و مجبور شدیم ده دالر دیگر رشوت بپردازیم. سپس در نیمه 

راه نظر ما تغییر کرد، بنابراین به جای رفنت به ترکمنستان و عبور به 

افغانستان، تصمیم گرفتیم به ازبکستان برویم و از آنجا به افغانستان 

عبور کنیم. در ازبکستان مجبور شدیم هر کدام ده دالر دیگر به خاطر 

همراه نداشنت پاسپورت بپردازیم. این پایان کار نبود.

در راه به سمت رسحد افغانستان، چند پلیس ازبکستان ما را متوقف 

کردند و ما را به قاچاق هیروئین متهم کردند. گفتند به همین دلیل 

است که منی توانیم پاسپورت خود را نشان دهیم. بسیار بی ادب بودند 

و بی دلیل فریاد می زدند. بعد از بحث و جدل طوالنی توانستیم آنها 

را متقاعد کنیم که در ازای 20 دالر ما را رها کنند. آنجا بود که متوجه 

شدیم منی توانیم از رسحد افغانستان عبور کنیم، زیرا باید نامه ای از 

از  که  نامه ای  مانند  باشیم،  داشته  ازبکستان  در  افغانستان  سفارت 

را  نامه  آن  وقتی  بودیم.  کرده  دریافت  مسکو  در  افغانستان  سفارت 

دریافت کردیم، توانستیم از رسحد عبور کنیم.

به مناینده  را  اینکه بکس  اول  دادم:  انجام  را  کار  دو  مزاررشیف  در 

تحویل دادم و دوم اینکه به دنبال بریدمن رفتم تا پول سفر اول را 

بگیرم. به من اطالع داده بودند که او پس از اولین سفر به مسکو، 

با  و  بود  آن مواد مخدر خریده  با  نداد که  به من  به خاطری  را  پومل 

افراد دیگر به تجارت ادامه داد. این مساله را نیز خرب شدم که سه تن 

از رشکای او اخیرًا در رسحد با تاجیکستان دستگیر شده بودند. متام 

مواد قاچاق آنها توسط پلیس ضبط شده بود. خود بریدمن موفق به 

فرار شده بود.

به  دالالن  از  بسیاری  مسکو،  به  دومم  سفر  از  پس   

مالقات من آمدند. پول زیادی به من پیشنهاد کردند، 

اما من پیشنهادهای آنها را نپذیرفتم چون به خودم قول 

قاچاق  هیروئین  روسیه  به  هرگز  دیگر  که  بودم  داده 

نخواهم کرد

در  به  زود  روز صبح  زندگی می کند، یک  بریدمن کجا  که  خرب شدم 

خانه او رفتم و در زدم. خودش در را جواب داد. با هم دعوا کردیم 

و مجبورش کردم پولی را که از من قرضدار بود بدهد. پس از آن به 

ننگرهار برگشتم و از آنجا به پیشاور رفتم و 2000 دالر امریکایی خود 

را گرفتم. این پول را به روپیه پاکستانی تبدیل کردم و حدود 800000 

در  را  درآمدم  برگشتم.  قریه  در  خود  خانه  به  پر  جیب  با  شد.  روپیه 

دوکان رسمایه گذاری کردم. از آن دوکان برای خرید و فروش تریاک 

در مقیاس کوچک تر استفاده کردم.

من  مالقات  به  دالالن  از  بسیاری  مسکو،  به  دومم  سفر  از  پس 

آنها  پیشنهادهای  اما من  پیشنهاد کردند،  به من  زیادی  پول  آمدند. 

روسیه  به  دیگر هرگز  که  بودم  داده  قول  به خودم  نپذیرفتم چون  را 

باشد.  زیاد  که سودش  چقدر هم  هر  کرد،  نخواهم  قاچاق  هیروئین 

آن وقت به اندازه کافی پول داشتم. من 12 بسوه ]1200 مرت مربع[ 

زمین خریدم و همراه خواهر بیوه ام، خانه ای جدیدی برای زندگی 

در آن ساختیم. همه ما، به شمول خانواده خواهرم، به آن خانه کوچ 

کردیم. خانه خوب بود و به بازار اصلی غنی خیل که محل دوکان و 

کارم بود، نزدیک بود.

پس از ۲۰۰1

به  متحده  ایاالت  حمله  و  سپتامرب   11 حمالت  از  پس  بالفاصله 

غارت  را  خیل  غنی  تریاک  بازار  محلی  جنگ ساالران  افغانستان، 

کردند. محصوالت تریاک همه به ارزش صدها، حتی هزاران روپیه 

کوچک  تجار  رفت.  رسقت  به  فروشگاه ها  و  دوکان ها  از  پاکستانی، 

محلی از این حادثه به شدت آسیب دیدند. من در زمان غارت، حدود 

چهار سیر ]3.7 کیلوگرم[ تریاک داشتم، اما خوشبختانه روز قبل آن را 

به خانه برده بودم. در نتیجه دزدی و کمبود ناشی از آن، قیمت تریاک 

به طور چشمگیری افزایش یافت، بنابراین من مال خود را به قیمت 

120000 روپیه پاکستانی ]731 دالر امریکایی[ فروختم.

عنوان  به  افغانستان تشکیل شد. حامد کرزی  در  موقت  دولت  بعد، 

آرام  آرام  مردم  گذاشت.  بهبود  به  رو  امنیت  شد.  تعیین  موقت  رهرب 

واقعیت جدید را پذیرفتند. بسیاری از جوانان به ارتش پیوستند و برخی 

دیگر در دولت و سازمان های غیردولتی استخدام شدند.
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من در خانه ام در غنی خیل ماندم و به تجارت کوچک خرید و فروش 

به  همیشه  که  می شناختم  قندهار  در  را  فردی  دادم.  ادامه  تریاک 

محصول من نیاز داشت، بنابراین موتروان هایی را استخدام کردم تا 

ادامه داشت.  به مدت 18 ماه  این قرارداد  برسانند.  او  برای  را  مواد 

نفر  چهار  همراه  به   - دلیل  به همین  است،  زیاد  تقاضا  متوجه شدم 

 Toyota HiAce( از دوستانم - یک موتر تویوتا های اس سوپر کستوم

انتقال  قندهار  به  را  محصول  ما  خود  تا  خریدیم   )Super Custom

بدهیم. در هر سفر می توانستیم 30 سیر ]28 کیلوگرم[ تریاک بربیم. 

در موارد نادری که توسط پلیس متوقف می شدیم، فقط به آنها رشوت 

می دادیم و ما را رها می کردند. این رشاکت ما 12 ماه دوام یافت و 

بعد از آن موتر را به من فروختند و من به تنهایی کار را ادامه دادم.

 30000 حدود  و  می کردم  سفر  قندهار  به  بار  یک  روز   15 هر  من 

دست  به  امریکایی[  دالر   245-182[ پاکستانی  روپیه   40000 تا 

می آوردم. پس از مدتی احساس کردم که به یک رشیک جدید نیاز 

دارم، به همین دلیل به قریه سیاه چوب در غنی خیل رفتم و شخصی 

اختیار داشتیم  در  را که  باید موتری  توافق کردیم که  پیدا کردم.  را 

تعویض کنیم، زیرا مشکوک بودم که پلیس شاید اطالعاتی را در مورد 

ما جمع آوری کرده باشد و باید محتاط می بودیم.

OSDR بازار غنی خیل والیت ننگرهار. عکس توسط

 من در خانه ام در غنی خیل ماندم و به تجارت کوچک 

خرید و فروش تریاک ادامه دادم. فردی را در قندهار 

داشت،  نیاز  من  محصول  به  همیشه  که  می شناختم 

را  مواد  تا  کردم  استخدام  را  موتروان هایی  بنابراین 

برای او برسانند. ]...[ در موارد نادری که توسط پلیس 

متوقف می شدیم، فقط به آنها رشوت می دادیم و ما را 

رها می کردند.

بودیم.  نفر  سه  ما  بنابراین  پیوست،  ما  رشاکت  به  دیگری  مرد  بعدًا 

جنبش  بنیانگذار   - عمر  محمد  مال  همرس  یازنه  که  بود  مدعی  او 

طالبان  - است. او اهل قندهار بود. گفت: مواد را برای من بیاور و 

نگران هزینه حمل و نقل و دیگر هزینه ها نباش. او ارتباطات خوبی 

داشت. طولی نکشید که او مشرتی جدیدی پیدا کرد که در جستجوی 

»بهرتین« هیروئین در افغانستان بود ]گاهی ] هیروئین بیست[ هم 

گفته می شود، نوع ویژه ای از خمیر هیروئین[. از ما خواست آن را 

برایش پیدا کنیم. به ما گفت شاید بتوانیم آن را در والیت بدخشان در 

شامل کشور پیدا کنیم. لذا ما را به ولسوالی درایم بدخشان فرستاد. او 

قباًل با چند تامین کننده در آنجا در متاس بوده که به گفته او تضمین 

می کنند بهرتین مواد را دریافت کنیم. مشرتی قندهاری برای به دست 

به  پیشاپیش  را  امریکایی  دالر   100000 بهرتین ها،  بهرتین  آوردن 

تاجر )یازنه ادعایی همرس مال عمر( پرداخت کرده بود.

وقتی به بدخشان رسیدیم، روند تولید را با چشامن خود دیدیم و واقعًا 

یک محصول باکیفیت بود، زیرا هفت کیلوگرام هیروئین را پروسس 

کردند تا یک کیلو خالص ترین مواد را بدست آورند. یک کار وقت گیر 

بود اما ارزشش را داشت. من و رشیکم به خاطر هیروئین سه ماه در 

بدخشان ماندیم. در این مدت موفق شدیم 120 کیلوگرم »بهرتین« 

هیروئین را تهیه کنیم. انتقال این مقدار به قندهار به این معنی بود که 

ما باید دو سفر داشته باشیم. جدا از مصارف، هر یک از ما 40000 

روپیه پاکستانی ]245 دالر امریکایی[ دریافت کردیم.

عالقه  او  به  خیلی  من  بود.  خوبی  بسیار  مرد  قندهار  در  ما  رشیک 

داشتم. متأسفانه وی در یک حمله انتحاری در سفر به والیت قندوز 

جان باخت. وقتی این خرب را شنیدم بسیار ناراحت شدم و برای ادای 

احرتام به خانه اش رفتم. آنجا بود که به این نتیجه رسیدم که دیگر 

منی توانم تجارت را در قندهار ادامه دهم.

 رشیک ما در قندهار مرد بسیار خوبی بود. من خیلی 

به او عالقه داشتم. متأسفانه وی در یک حمله انتحاری 

در سفر به والیت قندوز جان باخت. وقتی این خرب را 

شنیدم بسیار ناراحت شدم

پس از مرگ رشیک قندهاری خود، چند ماه را در غنی خیل گذراندم، 

پس از آن، به ارزش 15000 دالر امریکایی هیروئین خریدم و به والیت 

غربی هرات بردم. با موتر خودم به آنجا رفتم و مکانی برای بود و باش 

اجاره کردم تا بتوانم مواد را بفروشم. زمانی که مواد را خریدم، قیمت ها 

رو به افزایش بود، اما وقتی به هرات رسیدم، قیمت ها پایین آمد و باعث 

شد اقامتم را در آنجا متدید کنم. من ُنه ماه آنجا بودم. پس از بازگشت 

به خانه متوجه شدم که رضر کرده ام. آن زمان بود که تصمیم گرفتم 

ادامه تجارت دیگر سودی ندارد، بنابراین متوقف اش کردم.

از سال 2001 به بعد، برای افرادی مثل من که در تجارت مواد مخدر 

کار می کردند سخت تر بود. اما، به طور کلی، زندگی پس از تهاجم 

ایاالت متحده بهبود یافت. امنیت بهرت بود - حداقل تا سال 2013. با 

آمدن فرصت ها، ثروت و تکنولوژی جدید به افغانستان، مردم عادی 

به زندگی، تحصیل و کار بازگشتند.

پروژه های  شد.  برگزار  زنان  و  مردان  گسرتده  رشکت  با  انتخابات 

انکشافی آغاز شد. مکاتب، کلینیک ها و جاده ها ساخته شد. روستاها، 

ولسوالی ها و والیات از طریق جاده، رسانه ها و اینرتنت به هم وصل 

شدند. تعامالت اجتامعی و گروهی مردم افزایش یافت، تا اندازه ای 

به دلیل ظهور رسانه های اجتامعی، و به این دلیل که مردم ابزاری 

برای رفنت و دیدن یکدیگر پیدا کردند.

برخالف دهه 1990، زمانی که ما به سختی می توانستیم هزینه سفر به 

مراکز ولسوالی ها را داشته باشیم، در 20 سال گذشته ثروت مردم به 

حدی افزایش یافت که سفر به کابل به یک امر تقریبًا روزانه یا هفتگی 

تبدیل شد. این اتفاق به این دلیل است که افرادی که در کابل کار 

می کردند، برخی از اعضای خانواده خود را به پایتخت منتقل کردند و 

آنها مرتبًا برای دیدار با اعضای خانواده به والیات سفر می کنند.
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 پس از آنکه رسحد بین افغانستان و پاکستان به کانون 

ما  یافت،  افزایش  محدودیت ها  و  شد  تبدیل  تنش ها 

روابطی را که قبال با مردم خود در آن سوی خط دیورند 

داشتیم، از دست دادیم.

است.  بدتر شده  دوباره  امنیتی  و  اقتصادی  زمان وضعیت  آن  از  اما 

به مرور زمان و پس از آنکه مرز بین افغانستان و پاکستان به کانون 

تنش ها تبدیل شد و محدودیت ها افزایش یافت، ما روابطی را که قبال 

با مردم خود در آن سوی خط دیورند داشتیم، از دست دادیم. اکنون 

همه چیز رسمی است و از مردم پاسپورت، ویزا و سایر مدارک خواسته 

می شود که ما توان پرداخت آن را نداریم. من اکنون رسپرست یک 

خانواده 28 نفره هستم که تنها چهار نفر آنها کار می کنند. بقیه یا زن 

اند یا بچه های کوچکی که به مکتب می روند. تنها کاری که می توانم 

عزیزانم  از  و  کنم  زراعت  خود  زمین  روی  که  است  این  دهم  انجام 

مراقبت کنم. خدا را شکر، قرضدار کسی نیستم.

OSDROSDR کاالهای ترانزیتی از طریق ساسوبی، ولسوالی دربابا، از ننگرهار به پاکستان بازگردانده می شود. عکس توسط کاالهای ترانزیتی از طریق ساسوبی، ولسوالی دربابا، از ننگرهار به پاکستان بازگردانده می شود. عکس توسط
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طفولیت و ازدواج

13 ساله بودم که پدرم مرا به برادرزاده اش عقد نکاح کرد. اکنون در 

40 سالگی، مادر شش فرزند هستم. یک سال قبل از نامزدی من، 

پدر و مادرم خانه اجدادی خود را در ولسوالی چخانسور ترک کردند 

و در ولسوالی کنگ والیت نیمروز ساکن شدند. پدر و مادرم پس از 

نقل مکان، شش جریب زمین ]سه آکر[ در روستایی در رسحد ایران 

خریدند. ما در قسمتی از آن برای خانواده خانه ساختیم و بقیه زمین 

را برای زراعت استفاده کردیم.

او  داشت.  کار کوچکی  و  ایران کسب  در رسحد  مرحوم شوهرم هم 

سوخت وارد می کرد تا در بازار کنگ به فروش برساند. در مقابل، چرخ 

خیاطی، اتو و سایر لوازم را به ایران انتقال می داد. این کار را همزمان 

با دهقانی روی زمین خود ما انجام می داد. از زندگی راضی بودیم.

زندگی تحت رژیم طالبان

و  کمونیستی  رژیم  مورد  در  زیادی  چیزهای  و  بودم  خورد  خیلی  من 

جنگ داخلی در افغانستان به یاد ندارم، اما زمانی که طالبان قدرت را 

به دست گرفتند، اوایل نوجوانی ام بود. به عنوان یک تازه عروس و به 

خاطری که طالبان به زنان اجازه منی دادند بیرون از خانه کار کنند یا 

به مکتب بروند، مجبور بودم در خانه مبانم.

زندگی تحت رژیم طالبان بسیار سخت بود. مردم شغل نداشتند؛ زنان 

آن،  بر  عالوه  بود.  گرفته  فرا  را  جا  همه  فقر  و  نداشتند  آزادی  هیچ 

ما  مانند  دهقان هایی  برای  که  کردیم  تجربه  را  شدیدی  خشکسالی 

در  طالبان  که  دارم  زمانی  از  را  بدترین خاطرات  من  بود.  بار  فاجعه 

قدرت بودند. هر بار که یادم می آید با شوهرم، خشویم و سایر زنان 

اطرافم چگونه رفتار می کردند، وحشت می کنم.

زندگی ما وابسته به تجارت فرامرزی است.
داستانی به روایت بیگم جان۲1 و اقتباس شده توسط ثنا صافی۲۲

دارای  که  والیت  این  است.  رسحد  هم  پاکستان  و  ایران  با  و  دارد  موقعیت  افغانستان  غرب  جنوب  در  نیمروز  والیت 

افغانستان  والیت های  فقیرترین  از  یکی  و  دارد  را  جمعیتی  تراکم  پایین ترین  از  یکی  است،  هموار  بسیار  بیابانی  زمین های 

شان  زندگی  از  برهه ای  در  نیمروز  مردم  از  بسیاری  است.  مختلف  قومی  گروه های  از  ترکیبی  والیت  این  جمعیت  است. 

دلیل  به  آنکه  از  پس  دیگر  برخی  که  حالی  در  کرده اند،  عودت  ایران  از  آنها  از  بسیاری   - کرده اند  زندگی  دیگری  جای  در 

والیات  سایر  از  افغان ها  از  فزاینده ای  تعداد  و  بردند  پناه  آنجا  به  شدند،  پاکستان  ترک  به  مجبور  خود  سیاسی  فعالیت های 

تجارت  کرده اند.  مهاجرت  زرنج  یعنی  والیت  مرکز  به  آن  رشد  به  رو  اقتصادی  فرصت های  و  نسبی  امنیت  دلیل  به  نیز 

دارند.  قرار  کشور  سه  هر  رسحدی  مناطق  در  که  می شود  انجام  بلوچ  شبکه های  کمک  به  پاکستان  و  ایران  با  فرامرزی 

موقعیت  هلمند  و  فراه  در  کوکنار  کشت  بزرگ  مناطق  مجاورت  در  که  آنجایی  از  اما  منی کند،  تولید  زیادی  تریاک  نیمروز 

افغان های  برای  انسان  قاچاق  مرکز  به  اخیر  سال های  در  شهر  این  است.  شده  تبدیل  تجارتی  کلیدی  مرکز  یک  به  دارد، 

است. شده  تبدیل  نیز  اروپا  و  ترکیه  ایران،  به  مهاجر 

 OSDR بازار زرنج، ولسوالی زرنج، والیت نیمروز. عکس توسط
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 زندگی تحت رژیم طالبان بسیار سخت بود. مردم شغل 

نداشتند؛ زنان هیچ آزادی نداشتند و فقر همه جا را فرا 

گرفته بود. عالوه بر آن، خشکسالی شدیدی را تجربه 

کردیم که برای دهقان هایی مانند ما فاجعه بار بود.

هنوز زنی از قریه خود ما را به یاد دارم که مریض شده بود و باید به 

مناسبی  جاده های  زمان  آن  در  می شد.  برده  داکرت  پیش  زرنج  شهر 

وجود نداشت و جاده هایی که وجود داشت آسفالت نبود.

وقتی سفر می کردی، جاده ها آنقدر غبار آلود بود که یک خطی از ریگ 

پشت رس آدم باقی می ماند. مردم مجبور بودند با موتر  های بزرگ شبیه 

الری سفر کنند که همیشه باعث موتر گرفتگی می شد. برایم گفتند 

که به محض ورود به شهر، از آن زن خواسته شد تا در بیرون مطب 

به  بود  انتظار نشسته  نوبت خود مباند. زن که در حال  داکرت منتظر 

شدت نیازمند هوای تازه بود به خاطری که سفر او را بی حال کرده بود، 

تصمیم گرفت برقع خود را بلند کند و چهره اش در مالء عام آشکار 

باشد. یکی از اعضای "پلیس امر به معروف و نهی از منکر" طالبان 

او را دید. از موهای زن گرفت و او را لت کرد و روی زمین انداخت. 

زن هامن جا جان داد.

طالبان  توسط  اشتباه  به  من  بستگان  از  یکی  دیگر،  قضیه  یک  در 

مقامات  به  و  کند  مداخله  قضیه  در  کرد  سعی  شوهرم  شد.  زندانی 

طالبان مراجعه کرد اما طالبان از آزادی او خودداری کردند. یک روز 

او  اینکه  از  غافل  برد  لباس  و  غذا  مقداری  زندانی  مرد  برای  شوهرم 

هامن شب فرار می کند و آن طرف رسحد به ایران می رود.

از  همه  که  حالی  در  تابستانی،  گرم  شب  یک  در  صبح،  دو  ساعت 

جمله اطفال کوچکم در حیاط خانه خوابیده بودیم، دو مرد مسلح به 

به شوهرم. من خیلی  به حمله  آوردند و رشوع کردند  ما هجوم  خانه 

ترسیده بودم. اطفال ترسیده بودند. مردها مدام از شوهرم می پرسیدند 

که زندانی را کجا پنهان کرده است، اما شوهرم از فرار وی یا اینکه 

او حاال کجاست، چیزی منی دانست. طالبان دست از رضب و شتم 

پیام  پیرم  به خشوی  بنابراین من مجبور شدم  برمنی داشتند،  شوهرم 

بفرستم که بیاید و از طالبان بخواهد که دست از زدن شوهرم بردارند. 

او بالفاصله آمد و از مردان عذرخواهی کرد و از آنها التامس کرد که 

دست از رضب و شتم او بردارند. خشویم به آنها قول داد که شوهرم 

اول صبح خود را به حوزه معرفی می کند، اما طالبان به طرف خشویم 

رفتند و چند بار با چوب او را زدند.

به همین صورت، یک زمانی دخرتان و زنان خانواده دور من در روستای 

دوست محمد ]در ولسوالی هیرمند والیت سیستان و بلوچستان ایران[ 

پناهنده بودند و برای رشکت در جشن عروسی به قریه ما به افغانستان 

آمدند. آن روزها مردم به راحتی می توانستند از رسحد عبور کنند چون 

محدودیتی وجود نداشت. طبق رسم دخرتها ابزار محلی موسیقی ما به 

نام دایره را می نواختند. می خندیدند و آواز می خواندند. یک طالب پیر 

که ریش سفید داشت، متوجه شد که دخرتان جوان مرصوف شادی 

اند. آمد و دایره را از دست دخرتها گرفت و شکست. با چوبی که در 

دست داشت دخرتان را زد. از پیرمرد پرسیدم چرا دایره را خراب کردی 

به  امر  پلیس  عضو  من  که  خاطری  "به  گفت:  زدی!؟  را  دخرتها  و 

معروف و نهی از منکر" هستم!

 دقیقا به خاطر همین ظلم و ستم طالبان بود که من و 

خانواده ام تصمیم گرفتیم افغانستان را ترک کنیم. ما 

از رسحد رد شدیم و به والیت زابل ایران رفتیم. دو سال 

در آنجا زندگی کردیم، اما زندگی برای پناهندگان افغان 

بسیار سخت بود.

ام  خانواده  و  من  که  بود  طالبان  ستم  و  ظلم  همین  خاطر  به  دقیقا 

به  و  از رسحد رد شدیم  ما  را ترک کنیم.  افغانستان  تصمیم گرفتیم 

اما زندگی  والیت زابل ایران رفتیم. دو سال در آنجا زندگی کردیم، 

برای پناهندگان افغان بسیار سخت بود. هر بار که بیرون می رفتیم، 

دولتی  صادره  مدارک  سایر  و  شناسایی  کارت  ما  از  ایرانی  مامورین 

می خواستند و ما نداشتیم. مردم مدام مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند.

پس از سال ۲۰۰1

]در سال 2002[ هنگامی که دولت جدید در افغانستان تشکیل شد 

و رئیس جمهور حامد کرزی ]به عنوان رهرب موقت[ به قدرت رسید، 

تغییر  اولین  بازگردیم.  خود  خانه  به  افغانستان،  به  گرفتیم  تصمیم 

محسوسی که دیدیم ساخت جاده ای از شهر اصلی کنگ به روستای 

ما بود. این امر باعث شد تا افراد زیادی هر روز به شهر رفت و آمد 

کنند.

دریافت  غذایی  کمک های  نیازمندان  و  ما  روستای  مردم  اکرث 

می کردند. چاه هایی برای آب آشامیدنی سامل در روستای ما حفر شد. 

به زودی شبکه های اصلی و لوله های انتقال آب به خانه ها ایجاد شد. 

در  که  بود  کلینیک  اولین  این  شد.  ساخته  کلینیک  یک  آن  از  بعد 

ولسوالی ما ساخته شد. در سطح کل شهر زرنج، تعداد شفاخانه ها، 

تعداد  یافت.  افزایش  مشابه  امکانات  سایر  و  دواخانه ها  کلینیک ها، 

تا به  از آن چیزی بود که  پرستاران، داکرتان و قابله ها بسیار بیشرت 

حال دیده بودیم.

کوچک  کارهای  و  کسب  کردند.  کار  به  رشوع  زنان   

اولین  این  بودند.  آزاد  مردم  کردند.  اندازی  راه  را  خود 

بار بود که زنان بدون هیچ ترسی برای رای دادن بیرون 

می رفتند. حتی زنانی بودند که در انتخابات نامزد شدند.

مکاتب جدید دخرتانه و پرسانه ساخته شد. ده ها معلم زن استخدام 

شدند. در شهرهای بزرگ تر در رسارس کشور، درهای پوهنتون ها باز 

به  را  خود  عالی  تحصیالت  تا  کردند  استفاده  فرصت  از  زنان  و  شد 

کوچک  کارهای  و  کسب  کردند.  کار  به  رشوع  زنان  برسانند.  پایان 

خود را راه اندازی کردند. مردم آزاد بودند. این اولین بار بود که زنان 

بدون هیچ ترسی برای رای دادن بیرون می رفتند. حتی زنانی بودند 

که در انتخابات نامزد شدند. گروه هایی که روی مسائل زنان و اطفال 

کار می کردند، کمپاین های آگاهی بخشی خود را در مورد حقوق زنان، 

آزادی های شخصی و ]بسیاری از مسائل دیگر که برای مردم محلی 

مهم بود[ به مناطق دوردست گسرتش دادند.
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 ...از آن پس من رسپرست خانواده بودم و باید مخارج چهار 

دخرت و سه پرسم را تامین می کردم. باید رشوع می کردم به 

کسب درآمد. خرب شدم که تعدادی از زنان روستای ما به 

تجارت کاال از ایران به افغانستان مشغول بودند23.

در سال 2005، شوهرم در هنگام دهقانی روی زمین دچار حادثه شد. 

از  که  بود  معنا  بدان  این  باخت.  جان  وارده  جراحات  اثر  بر  بعدًا  او 

باید مخارج چهار دخرت و سه  و  بودم  آن پس من رسپرست خانواده 

پرسم را تامین می کردم. باید رشوع می کردم به کسب درآمد. خرب شدم 

که تعدادی از زنان روستای ما به تجارت کاال از ایران به افغانستان 

مشغول بودند.

در سال 2006، ده هزار افغانی ]165 دالر امریکایی[ پس انداز کرده 

بودم و 10000 افغانی دیگر قرض گرفته بودم تا تجارت کوچک صنایع 

دستی خود را راه اندازی کنم. لباس های گلدوزی شده ای را خریدم 

که دست دوز زنان همتبار بلوچم در طرف رسحد افغانستان بود. بعد 

اینها را صادر کردم و در طرف ایران فروختم.

تعداد  توانستم  کارم،  و  اندازی کسب  راه  از  ماه پس  چند  در عرض 

کار  ایران  در  زابل  والیت  در  که  کنم  پیدا  وفادار  مشرتی  زیادی 

می کردند. یک و نیم ساعت با موتر طول می کشید تا کاالهای محلی 

لوبیا، گوشت مرغ و  بازگشت، تخم مرغ،  به زابل برسانم. در راه  را 

پلیس  می آوردم.  خود  روستای  در  فروش  برای  را  غذایی  مواد  سایر 

رسحدی افغانستان می دانست که من و دیگر رشکای زنم زنان فقیری 

رشوت  ما  از  بنابراین  می کنیم،  معاش تالش  امرار  برای  که  هستیم 

منی خواستند، اما پلیس رسحدی ایران از ما 1000 تومان ]کمرت از 

50 سنت امریکایی[ می گرفت.

بین 100000  ایران،  زابل  به  ماه  در  برگشت  و  رفت  یا شش  پنج  با 

کسب  درآمد  امریکایی[  دالر   15 تا   10[ ایرانی  150000تومان  تا 

در  اطفامل  همه  بود.  من  خانواده  نیاز  از  بیش  مبلغ  این  می کردم. 

مکتب ثبت نام شده بودند و مشغول درس خواندن بودند.

هر چند همه چیز مطلوب نبود. هیچ گاه منی توانم روزی را فراموش 

کنم که همراه با هفت زنان بلوچ همتبارم توسط نیروهای امنیتی افغان 

اقالم  ما  کدام  هر  بودیم.  زابل  از  بازگشت  حال  در  شدیم.  متوقف 

غذایی و سایر رضوریات را حمل می کردیم: تخم مرغ، لوبیای پخته، 

نان و یک سیلندر گاز. رسبازها به محض دیدن ما تیراندازی هوایی 

را رها کردیم. به سمت  ایستادیم و همه چیز  کردند. وحشت کردیم 

خانه های مان دویدیم. همه اجناس ما را بردند. متام راه تا قریه گریه 

کردم. وقتی به خانه رسیدم بچه هایم هم گریه می کردند.

 با پنج یا شش رفت و برگشت در ماه به زابل ایران، 

بین 100000 تا 150000تومان ایرانی ]10 تا 15 دالر 

امریکایی[ درآمد کسب می کردم. این مبلغ بیش از نیاز 

خانواده من بود.

افغانستان  با  رسحد  امتداد  در  دیواری  ایران  دولت   ،2011 سال  در 

ساخت. دیوار دارای چندین دروازه عبوری است. دیوار خیلی نزدیک 

پرداخت کمی رشوت  با  بود که  معنا  بدان  این  ما است.  روستای  به 

به محافظین رسحدی ایران می توانستیم تجارت خود را ادامه دهیم 

که  نبودند  من  مثل  زنانی  فقط  کنیم.  عبور  از رسحد  دردرس  بدون  و 

زندگی شان به تجارت فرامرزی وابسته بود، بلکه مردان هم بودند. به 

عنوان یک زن بلوچ که اقوامش در دو طرف رسحد زندگی می کنند، 

مساله برای من فقط تجارت نبود. موضوع روابط اجتامعی نیز بود - 

رشکت در عروسی ها و تشییع جنازه یکدیگر.

زندگی خوب بود و من مورد احرتام بودم. حتی موفق شدم برای دخرت 

ده ساله ام یک خواستگار خوب پیدا کنم. به لطف همین کسب و کارم 

بود که توانستم دخرت بزرگم را محرتمانه و آبرومندانه به ازدواج بدهم.

تشدید  را  رسحدی  محدودیت های  ایران  مقامات   ،2016 سال  در 

کردند و همه دروازه ها را بستند. از افرادی که می خواستند به ایران 

ما  می شد.  خواسته  رسمی  اسناد  سایر  و  پاسپورت  ویزا،  بروند، 

منی توانستیم هزینه هیچ یک از آن ها را بپردازیم، بنابراین برای هیچ 

سندی درخواست نکردیم، به همین دلیل نتوانستیم تجارت و کسب و 

کار کوچک خود را ادامه دهیم.

و  قوم  ایران  در  رسحد  سوی  آن  در  من،  مانند  قریه،  مردم  سایر 

دیگر  سخت،  محدودیت های  این  دلیل  به  اما  دارند،  خانواده  عضو 

منی توانیم آنها را ببینیم. منی توانیم در شادی و غم یکدیگر رشیک 

باشیم. تنها راه ارتباطی ما از طریق تلفن موبایل است.

OSDROSDR مزرعه کوکنار، روستای اشکین ولسوالی چهاربرجک. عکس توسط مزرعه کوکنار، روستای اشکین ولسوالی چهاربرجک. عکس توسط
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 این محدودیت های سخت تر رسحدی، مردم را بیکار 

مردان  از  برخی  که  است  دلیل  همین  به  است،  کرده 

قریه ما به قاچاق مواد مخدر روی آورده اند.

این محدودیت های سخت تر رسحدی، مردم را بیکار کرده است، به 

به قاچاق مواد مخدر  ما  از مردان قریه  برخی  همین دلیل است که 

انتقال  و  خرید  حال  در  ما  روستای  مردان  از  برخی  اند.  آورده  روی 

مواد مخدر به ایران هستند. من خودم درگیر این کار نیستم زیرا زنان 

منی توانند وقتی دروازه ها بسته است مواد مخدر را حمل کنند و من 

پرس بزرگ تر ندارم که این کار را برای من انجام دهد. نگهداری مواد 

به آن سوی رسد، کاری بسیار خطرناک  انتقال آن  مخدر در خانه و 

من  بنابراین  دارد،  وجود  شدن  زندانی  و  حمله  خطر  همیشه  است. 

آن  از  اند،  کوچک  اطفامل  که  فعلی  رشایط  در  خصوص  به  شخصًا 

دوری می کنم.

با این حال، تا چهار یا پنج سال پیش، ده ها مرد و زن جوان را که 

می خواستند افغانستان را ترک کنند، در خانه ام جای می دادم. این 

افراد به قاچاق بران انسان پول می دادند تا آنها را به ایران، ترکیه و 

فراتر از آن بربند. قاچاق بران مردم را از رسارس افغانستان به روستای 

ما می آوردند و در اینجا آنها را به گروه های کوچک تقسیم می کردند. 

قاچاق بران از ما خواستند که اجازه دهیم این افراد در خانه ما اقامت 

کنند. من برای آنها غذا درست کردم و بابت آن به من پول می دادند. 

این کار برای بسیاری از خانواده های اینجا یک راه نجات بود. هر روز 

تنها از روستای ما بین 300 تا 400 نفر از رسحد ایران عبور می کردند. 

خاردار  سیم  حصار  یک  چون  کند  عبور  منی تواند  کسی  هیچ  فعال 

روستای ما و افغانستان را از ایران جدا می کند و دوربین های امنیتی 

نیز همه جا وجود دارد.

روستای  به  افغانستان  از رسارس  را  مردم  قاچاق بران   

از ما خواستند که اجازه  ما می آوردند ]...[ قاچاق بران 

دهیم این افراد در خانه ما اقامت کنند. من برای آنها 

غذا درست کردم و بابت آن به من پول می دادند. این 

اینجا یک راه نجات  از خانواده های  برای بسیاری  کار 

بود.

بانوان  برای  را  بلوچی  سنتی  تزیینی  لوازم  و  لباس  حارض  حال  در 

و  کار  منونه  من  برای  که  هستند  افرادی  زرنج  شهر  در  می دوزم. 

سفارش ارسال می کنند و من برایشان می دوزم. ماهانه بین دو تا سه 

زندگی  دارم.  درآمد  امریکایی[  دالر   70 تا   50[ ایران  تومان  میلیون 

اینگونه می گذرد. �

 OSDR قریه نوزی، منطقه رسحد رسمی میلک، رسحد نیمروز با ایران. عکس توسط
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آمدم.  دنیا  به  بادغیس  والیت  غرب  در  کمری  آب  ولسوالی  در  من 

زمانی که ده ساله بودم، کودتایی رخ داد که به "انقالب ثور" معروف 

ایران  از رسحد  شدند.  افغانستان  ترک  به  مجبور  من  خانواده  و  شد 

آنجا  در  و چهار سال  زاهدان ساکن شدیم  در والیت  و  عبور کردیم 

زندگی کردیم.

ام  خانواده  بودم،  ساله   14 من  که  زمانی   ،1980 دهه  اواسط  در 

در  ما  اجدادی  خانه  به  اینکه  جای  به  آنها  بازگشتند.  افغانستان  به 

ساکن  فراه  والیت  در  جوین  و  الش  ولسوالی  در  برگردند،  بادغیس 

به جایی که قبال  و  این منطقه یک شهر رسحدی است  زیرا  شدند، 

زندگی می کردیم نزدیک است. وقتی رسیدیم والدینم مواشی خریدند 

و رشوع کردند به دهقانی در زمین دیگران.

 15 حدود  تنها  و  بودند  تاجیک  قوم  از  ولسوالی  این  باشندگان  اکرث 

قرار  تبعیض  مورد  ما  داشت.  وجود  ما  مانند  پشتون  خانواده   20 تا 

می گرفتیم و تاجیک ها با ما رفتار خوبی نداشتند. با همه اینها ما 12 

سال در آنجا زندگی کردیم.

سپس یک روز، یکی از اعضای خانواده دورم از من دعوت کرد تا به 

دیدنش بروم. او تازه در ولسوالی کنگ والیت نیمروز مقداری زمین 

خریده و خانه ای ساخته بود. خانه نوساز او در روستایی در رسحد ایران 

بود. یک شب پیش او ماندم و متوجه شدم که مردم می توانند آزادانه 

از رسحد افغانستان و ایران عبور کنند. از ایران سوخت می آوردند و در 

افغانستان می فروختند.

من به الش و جوین برگشتم و برادران و سایر بستگانم را متقاعد کردم 

که ما هم باید به ولسوالی کنگ برویم. پانزده خانوار موافقت کردند 

در محل جدید،  اول  چند سال  در  کردیم.  مکان  نقل  با هم  و همه 

خانه ای اجاره کرده بودم و ماهانه 2000 تومان ]50 سنت امریکایی[ 

پرداخت می کردم. به محض اینکه رسیدم 100 راس گوسفند خریدم 

که بعدًا با فایده فروختم. با این پول که در آن زمان حدود ده میلیون 

تومان ]2380 دالر امریکایی[ می شد، رشوع به واردات سوخت کردم. 

در عوض برنج، پیاله، ماشین خیاطی و اتو به ایران می بردم.

برای  زیادی کسب کردم.  درآمد  از تجارت سوخت  زندگیم جور شد. 

خودم دو جریب ]یک آکر[ زمین خریدم. قیمت هر جریب پنج میلیون 

تومان ]1190 دالر امریکایی[ بود. در این زمین خانه ای ساختم که 

برایم 100000 تومان ]24 دالر امریکایی[ متام شد.

OSDR  دیزل و موتر کاالهای ترانزیتی در ولسوالی زرنج والیت نیمروز. عکس توسط

خطرات و مزایای قاچاق مواد مخدر
داستانی به روایت عزیزخان۲4 و اقتباس شده توسط ثنا صافی۲5

بیابانی بسیار  این والیت که دارای زمین های  ایران و پاکستان هم رسحد است.  با  و  افغانستان موقعیت دارد  نیمروز در جنوب غرب  والیت 

هموار است، یکی از پایین ترین تراکم جمعیتی را دارد و یکی از فقیرترین والیت های افغانستان است. جمعیت این والیت ترکیبی از گروه های 

قومی مختلف است. بسیاری از مردم نیمروز در برهه ای از زندگی شان در جای دیگری زندگی کرده اند - بسیاری از آنها از ایران عودت کرده اند، 

در حالی که برخی دیگر پس از آنکه به دلیل فعالیت های سیاسی خود مجبور به ترک پاکستان شدند، به آنجا پناه بردند و تعداد فزاینده ای از 

افغان ها از سایر والیات نیز به دلیل امنیت نسبی و فرصت های اقتصادی رو به رشد آن به مرکز والیت یعنی زرنج مهاجرت کرده اند. تجارت 

فرامرزی با ایران و پاکستان به کمک شبکه های بلوچ انجام می شود که در مناطق رسحدی هر سه کشور قرار دارند. نیمروز تریاک زیادی تولید 

منی کند، اما از آنجایی که در مجاورت مناطق بزرگ کشت کوکنار در فراه و هلمند موقعیت دارد، به یک مرکز کلیدی تجارتی تبدیل شده است. 

این شهر در سال های اخیر به مرکز قاچاق انسان برای افغان های مهاجر به ایران، ترکیه و اروپا نیز تبدیل شده است.
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زندگی زیر سلطه مجاهدین

مجاهدین  و  کمونیستی  رژیم  سلطه  تحت  زندگی   ،1980 دهه  در 

حزب  هفت  از  بیش  از  متشکل  ]اتحاد  مجاهدین  نبود.  آسان 

ما  می جنگیدند.  کابل  در  مرکزی  دولت  علیه  اسالم گرا[  سیاسی 

منی توانستیم به مناطق تحت کنرتل دولت برویم، زیرا مردان جوان 

را مجبور می کردند به اردو بپیوندند. مجاهدین هم محدودیت هایی 

در  تجارتی  کاالهای  نقل  و  حمل  بود.  کرده  وضع  آمد  و  رفت  بر 

داشت  وجود  زیادی  تالشی  زیرا محالت  بود  دشوار  بسیار  جاده ها 

بودند.  گذاشته  را"مالیات"  نامش  می خواستند.  پول  آنها  همه  و 

به  مردم  نکرد.  کمک  ما  مناطق  به  هیچ کس  مقاومت  دوران  در 

از  یکی  به  شدم  مجبور  دلیل  همین  به  بودند.  شده  رها  خود  حال 

با  و  بودم  مجاهد  سال  هشت  من  بپیوندم.  مجاهدین  گروه های 

حزب اسالمی کار می کردم.

 مردم به حال خود رها شده بودند. به همین دلیل مجبور 

شدم به یکی از گروه های مجاهدین بپیوندم. من هشت 

سال مجاهد بودم و با حزب اسالمی کار می کردم.

حکومت طالبان

روستای  در  من  رسیدند،  قدرت  به  در سال 1996  طالبان  که  زمانی 

خود در ولسوالی کنگ بودم. همه قوماندان های مجاهدین و رسبازان 

انتخاب کردند[ زیرا  پیاده به ایران گریختند ]یا زندگی غیرنظامی را 

طالبان همه احزاب سیاسی را غیرقانونی اعالم کردند.

طالبان کمک چندانی به مردم عادی نکردند. در عوض به نام عرش 

درصد   5 و  للمی  و  آبی  زمین های  محصوالت  بر  مالیات  درصد   10[

محلی  مردم  از  چاه[  آب  به  وابسته  زمین های  محصول  بر  مالیات 

نداشت که  آوری می کردند. هیچ سازمان غیردولتی وجود  پول جمع 

مردم برای کمک به آنها مراجعه کنند، لذا ما برای حامیت به یکدیگر 

]خانواده های دور[ متکی بودیم. اما کاری که طالبان برای ما انجام 

دادند تامین امنیت بود.

 ... رسحد افغانستان و ایران برای همه باز بود و مواد 

مخدر در بازارهای افغانستان آزادانه معامله می شد.

تغییر محسوس دیگری که دیدیم این بود که رسحد افغانستان و ایران 

آزادانه معامله  افغانستان  بازارهای  باز بود و مواد مخدر در  برای همه 

وجود  محدودیتی  چون  بود  راحت  خیلی  ایران  به  مواد  بردن  می شد. 

از   - منطقه کنگ می شناختم  در  مردم عادی که من  زندگی  نداشت. 

جمله زنان - خوب بود زیرا همه آنها به نوعی از تجارت مانند واردات و 

صادرات ماشین آالت، نساجی، مواد غذایی، سوخت و خیلی چیزهای 

دیگر مشغول بودند.

ما گزینه هایی داشتیم. برخی از مردم تجارت کاال در دو سوی رسحد 

را انتخاب کردند، برخی مشغول کشت روی زمین و نگهداری مواشی 

بودند، در حالی که برخی دیگر مواد مخدر را در افغانستان می خریدند 

و در آن سوی رسحد در ایران می فروختند. قاچاق مواد مخدر به ایران 

کار چند نفر بسیار محدود بود.

برای من شخصًا کار دهقانی سودآور نبود. منفعت زیادی نداشت. مواد 

توزیع سوخت  و  واردات  از  واقع  در  زیرا  معامله منی کردم  مخدر هم 

درآمد بیشرتی کسب می کردم.

 ... کار دهقانی سودآور نبود. منفعت زیادی نداشت. 

مواد مخدر هم معامله منی کردم زیرا در واقع از واردات 

و توزیع سوخت درآمد بیشرتی کسب می کردم.

در سال های آخر حکومت طالبان )1995-2001(، تنها افرادی که در 

ولسوالی کنگ در تجارت مواد مخدر دست داشتند مردم هلمند بودند. 

این افراد چند خانه دارای حیاط های بزرگ را به کرایه گرفته بودند تا 

در زمان انتظار برای عبور از رسحد به سمت ایران، مواد مخدر را در 

آنجا نگهداری کنند. از خر برای حمل و نقل مقادیر زیاد مواد مخدر 

در شب استفاده می کردند. آن روزها محافظین رسحدی ایران خیلی 

سخت گیر نبودند - چه کسی به خود زحمت می داد هر شب هزاران خر 

را بازرسی کند؟

پس از ۲۰۰1

پس از مداخله بین املللی در افغانستان در سال 2001، زندگی ما واقعًا 

رشوع به تغییر کرد. احساس امنیت می کردیم. ما شاهد پیرشفت های 

آزادی ها، زندگی زنان و  بازسازی،  قابل توجهی در صحت، آموزش، 

ثروت شخصی مردم بودیم.

 پس از مداخله بین املللی در افغانستان در سال 2001، 

زندگی ما واقعًا رشوع به تغییر کرد.

کلینیک ها تاسیس شد. داکرتان و پرستاران بیشرتی، چه زن و چه 

امکانات  به  آرام  آرام  روستایی  مناطق  مردم  شدند.  استخدام  مرد، 

صحی دسرتسی پیدا کردند.

به همین ترتیب، مکاتب برای پرسان و دخرتان بازگشایی شد. مکاتب 

جدید ساخته شد. معلامن زن استخدام شدند. دخرتان رشوع به ثبت 

نام در مکاتب کردند و سطح سواد باال رفت.

بار  اولین  برای  داشت.  وجود  زیادی  انکشافی  مختلف  پروژه های 

طریق  از  تازه  ما  شد.  نصب  برق  تامین  برای  خورشیدی  پنل های 

]به  کردیم  پیدا  دسرتسی  متیز  آشامیدنی  آب  به  کشی  لوله  سیستم 

حوضچه های  و  کوبه یی  چاه های  چاه ها،  نهرها،  رودخانه ها،  جای 

کردن  متیز  برای  زیادی  تالش  می کردیم[.  استفاده  قباًل  که  سنتی 

کانال ها وجود داشت. جاده ها و کوچه ها در روستاها جغل فرش شد. 

به  رسید.  افتاده  دور  مناطق  به  حیوانات  واکسیناسیون  کمپاین های 

دهاقین بذر و کودهای اصالح شده ]که با رشایط افغانستان سازگار 

بود[ توزیع شد. سالن های قریه جات ساخته شد تا مردم بتوانند برای 

شوراها جمع شوند.

انتخابات  بودیم.  ملی  و  محلی  سیاست  در  مثبت  تغییرات  شاهد  ما 

برای  را  خود  مرد  هم  و  زن  هم  شد.  برگزار  ملی  و  محلی  سطح  در 

کرسی های شوراهای والیتی و پارملان نامزد کردند. همه از جمله زنان 

در انتخابات ریاست جمهوری رای دادند.

زندگی زنان دگرگون شد. برای تکمیل آموزش شان به مکتب برگشتند. 

رشوع کردند به کار به عنوان معلم، داکرت، قابله و غیره. عواید مردم 
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افزایش یافت و در نتیجه از روستاها و ولسوالی ها به مراکز والیات 

داشتند.  بهرتی  شغلی  فرصت های  والیات،  مراکز  در  کردند.  کوچ 

و  بودند  تاجر  دیگر  برخی  می کردند،  کار  دوکان دار  عنوان  به  برخی 

برخی در دولت شغل داشتند.

'دیوار ایران'

تایید کرد که در  ایران  بود. در سال 2009،  روزهای خوب ما کوتاه 

رسحد با افغانستان دیوار خواهد ساخت. در نتیجه، در سال های آخر 

حکومت حامد کرزی، زندگی ما رشوع به بدتر شدن کرده بود.

ایران   ،2009 سال  در  بود.  کوتاه  ما  خوب  روزهای   

تایید کرد که در رسحد با افغانستان دیوار خواهد ساخت. 

مشغول  فرامرزی  تجارت  به  زمانی  که  مردمی   ]...[

بودند، بیکار شدند.

مردمی که زمانی به تجارت فرامرزی مشغول بودند، بیکار شدند. بیش 

از نیمی از مردم ولسوالی کنگ مجبور شدند به ایران مهاجرت کنند 

در  که  کسانی  درصد   90 می زنم  حدس  کنند.  کوچ  زرنج  شهر  به  یا 

زیرا  آوردند،  روی  مواد مخدر  تجارت  به  ماندند،  روستاها  و  ولسوالی 

همه کارها متوقف شد و این تنها کاری بود که مردم هنوز می توانستند 

انجام دهند.

من  چون  بود،  سخت  بودم.  بیکار  دیگر  خیلی های  مثل  هم  من 

به  کردم  رشوع  بنابراین،  هستم.  نفره   13 خانواده  یک  رسپرست 

قاچاق تریاک. من 500000 روپیه پاکستانی ]3000 دالر امریکایی[ 

فراه  در والیت  بکوه  ولسوالی  به  و  گرفتم  را  پول  داشتم.  انداز  پس 

رفتم، جایی که در روزهای چهارشنبه، جمعه و شنبه بازار آزاد تریاک 

از  از یکی  و  تریاک خریدم  آنجا ده کیلوگرم  به  اولین سفرم  بود. در 

همسایه هایم خواستم آن را به خانه ام بربد.

سخت  بودم.  بیکار  دیگر  خیلی های  مثل  هم  من   

نفره هستم.  خانواده 13  بود، چون من رسپرست یک 

بنابراین، رشوع کردم به قاچاق تریاک.

طرف  در  ما  فقط  این  ساخت،  را  رسحدی  دیوار  ایران  که  زمانی 

افرادی  شدیم.  معیشت  و  درآمد  مشکل  دچار  که  نبودیم  افغانستان 

که قباًل با آنها در تجارت سوخت در طرف ایران معامله می کردم نیز 

بیکار شدند. بنابراین، با یکی از همکاران قبلی بلوچ ام متاس گرفتم 

و از او پرسیدم که آیا حارض است در تجارت مواد مخدر با من رشیک 

شود. او موافقت کرد. هر ماه چهار بار برایش مواد می فرستادم و او 

می فروخت.

درآمد  امریکایی[  دالر   10 تا   7[ تومان  هزار   40 تا   30 ماهانه  من 

داشتم. با گذشت زمان مقدار تریاکی را که می خریدم افزایش دادم 

و از 10 کیلوگرم به 60 کیلوگرم رسید. آن موقع تومان ایران ارزش 

روپیه  لک   40 به  من  رسمایه  می گرفتم.  خوبی  فایده  لذا  داشت، 

پاکستان ]25000 دالر امریکایی[ رسید. زندگی بسیار شادی داشتم.

کنرتل  و  بود  ساخت  حال  در  هنوز  رسحدی  دیوار  که  خاطری  به 

در  به رشیکم  مواد  انتقال  برای  افراد  از  من  داشت،  وجود  شدیدی 

ایران استفاده منی کردم. در عوض، دیوار در جاهای مختلف سوراخ 

داشت، من مواد مخدر را شب در آن سوراخ ها می گذاشتم و رشیکم 

در طرف دیگر آن را تحویل می گرفت. شب بعدی، سهم من از سود را 

در هامن محل می گذاشت. تنها زمانی که دیوار به طور کامل ساخته 

انتقال مواد  برای  اعتامد داشتم  آنها  به  از روستا که  را  افرادی  شد، 

مخدر به رشیکم در ایران استخدام کردم.

برای قاچاق مواد مخدر به ایران سه راه وجود دارد. اول، محافظین 

رسحدی ایرانی را پیدا می کنید و آنها را متقاعد می کنید که با شام وارد 

معامله شود – شام به آنها رشوت می دهید و آنها فعالیت های شام را 

نادیده  می گیرد. دوم، شام و رشیک تان موافقت می کنید که از دیوار 

را روی سیم خاردار روی  مواد  زینه می گذارید،  - یک  کنید  استفاده 

دیوار قرار می دهید و رشیک تان از طرف دیگر، آن را می گیرد. سوم، 

شام از منجنیق استفاده می کنید.

 برای قاچاق مواد مخدر به ایران سه راه وجود دارد. 

آنها  و  پیدا می کنید  را  ایرانی  اول، محافظین رسحدی 

را متقاعد می کنید که با شام وارد معامله شود – شام به 

نادیده   را  شام  فعالیت های  آنها  و  می دهید  رشوت  آنها 

می گیرد. دوم، شام و رشیک تان موافقت می کنید که 

را  مواد  می گذارید،  زینه  یک   - کنید  استفاده  دیوار  از 

روی سیم خاردار روی دیوار قرار می دهید و رشیک تان 

OSDR شهر زرنج، ولسوالی زرنج، والیت نیمروز. عکس توسط
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منجنیق  از  سوم، شام  می گیرد.  را  آن  دیگر،  از طرف 

استفاده می کنید.

اگرچه این تجارت به آن سادگی که به نظر می رسد نیست. در سال 

2015، یکی از حامالن من توسط پلیس رسحدی ایران دستگیر شد. 

قیمت یک کیلوگرم تریاک در آن زمان 20000 روپیه پاکستانی ]122 

دالر امریکایی[ بود، بنابراین زمانی که او با متام مواد دستگیر شد، 

رضر زیادی متحمل شدم.

از  یک  هر  به  باید  نفر،  پنج  تا  دو  از  متشکل  از حامالن  گروه  یک 

با مواد مخدر، ولسوال و  مامورین ریاست امنیت ملی، وزارت مبارزه 

قوماندان امنیه ماهانه تا سقف 80 هزار تومان ]20 دالر امریکایی[ 

مقامات  همکاری  بدون  رسحد  در  مخدر  مواد  ]انتقال  کنند  پرداخت 

به  باید  می کنید،  استفاده  منجنیق  از  اگر  نیست[.  ممکن  محلی 

را  آن  که  شخصی  می کنید،  پرتاب  او  حیاط  از  را  مواد  که  شخصی 

برای شام  را  آن  مقصد  به  رسیدن  تا  که  و شخصی  می کند  دریافت 

ذخیره می کند، پول پرداخت کنید. نرخ پول مالک زمین بین 2000 

تا 3000 تومان ]0.5 تا 0.7 دالر امریکایی[ در هر کیلوگرم است و 

شخصی که آن را ذخیره می کند برای هر کیلوگرم 5000 تومان ]1.25 

دالر امریکایی[ دریافت می کند.

هزینه حامل هم هست. کرایه از بکوه در والیت فراه تا ولسوالی کنگ 

در والیت نیمروز 200 روپیه پاکستانی ]1.20 دالر امریکایی[ است. 

برای بردن تریاک از کنگ در افغانستان به زاهدان در ایران، حامالن 

امریکایی[  دالر   107-83[ ایرانی  تومان   450000 تا   350000 بین 

 1.5 مت  کریستال  و  هیروئین  کیلوگرم  هر  قیمت  می کنند.  دریافت 

میلیون تومان ]357 دالر امریکایی[ است.

سه سال پیش یک تاجر ایرانی از ما درخواست مواد کرد. او گفت باید 

2000 کیلوگرم تریاک را به ایران قاچاق کند. او توانست این مقدار را 

از طریق دروازه هایی که به نام برجک  شناخته می شوند و در فاصله هر 

یک کیلومرت دیوار ساخته شده است، قاچاق کند. او یک نفر نفوذی 

داشت. من 30 کیلوگرم مواد به او دادم اما حامل در دروازه متوقف 

شد و پلیس رسحدی ایران همه مواد را ضبط کرد. خوشبختانه همه 

افراد دخیل موفق به فرار شدند. به باور من نفر نفوذی ما را بازی داده 

بود. رضر بزرگی متحمل شدم.

بعد از آن ماجرا من بی رسمایه ماندم. از تامین کنندگان خود در بکوه 

فراه )محل بازارهای تریاک( خواستم که به من اجازه دهند ]قیمت 

مواد را[ به صورت قسطی پرداخت کنم تا بتوانم تجارت را ادامه دهم. 

دارم  نگه  رسپا  را  خودم  توانستم  تنها  نه  من  و  کردند  موافقت  آنها 

که  پیش می رفت  آنقدر خوب  اوضاع  آوردم.  به دست  بلکه سود هم 

روی زمینم چهار اتاق ساختم و شش موتر خریدم. سه موتر آن برای 

جابجایی مسافران بود. یکی از موترها عمدتًا برای قریه و مردمم بود. 

من مسئول تیل و نگهداری آن بودم، اما اهالی قریه و مردم هر زمان 

که نیاز بود از آن استفاده می کردند.

خیانت

من یک زندگی شاد داشتم. یک روز یکی از همکاران من از دوران 

تجارت سوخت که در ایران مستقر بود با من متاس گرفت. او گفت 

امرار  به  چون  بفروشد،  ایران  در  پرسش  تا  بفرستم  مخدر  مواد  باید 

معاش نیاز دارد. درخواست اش را پذیرفتم. قرار گذاشتیم که هر ماه 

بفرستم. وارد رشاکت شدیم.  برای پرسش تریاک  بار  تا هفت  شش 

من مواد را تهیه می کردم، پرسش آن را میفروخت و سهم پول من را 

برایم می فرستاد.

در عرض چند ماه رشاکت، من به ارزش 90 میلیون تومان ]18000 دالر 

امریکایی[ مواد مخدر برای او فرستادم. او آن را فروخت اما سهم من از 

سود را برایم نفرستاد. از دوستم در مورد پرسش و سهم سود خودم جویا 

شدم، اما به من گفت که او خانه را ترک کرده و جایش معلوم نیست.

من موسفیدان را گرد هم جمع کردم تا پدرش را متقاعد کنند که پومل 

را بدهد، اما پرسش حارض به همکاری یا حضور در جمع موسفیدان 

نبود و پدرش گفت که چیزی ندارد تا به من بدهد. مشکل من این بود 

که در یک کشور خارجی با او معامله کرده بودم. منی توانستم پیش 

مقامات دولتی ایران شکایت رسمی درج کنم، زیرا در این صورت من 

هم دستگیر می شدم. بنابراین، قضیه هنوز حل نشده است و من هنوز 

پومل را پس نگرفته ام.

فعال 5 لک ]3000 دالر امریکایی[ قرضدار هستم. این مبلغ را باید 

به تامین کنندگان در بکوه فراه بدهم. وقتی پول را به موقع پرداخت 

نکردم، به طالبان شکایت کردند و آنها مرا به محکمه شان در ولسوالی 

بکوه فراخواندند. آنها از من پرسیدند که چرا پول تامین کنندگان را 

منی دهم و وقتی دلیل را توضیح دادم، مرا پنج روز در زندان انداختند.

ن دو سال پیش تجارت تریاک را متوقف کردم، زیرا رسمایه ای ندارم 

و محدودیت هایی در رسحد ایران وجود دارد، بنابراین حمل و نقل آن 

دشوار است. مقامات افغانستان هم مبارزه علیه مواد مخدر را افزایش 

مواد  دادن  مورد قرض  در  بکوه  در  تاجران  این،  بر  اند. عالوه  داده 

سخت گیرتر شده اند چون دیگر به مردم اعتامد ندارند. مسئله دیگر 

این است که می ترسم بیشرت قرضدار شوم و خسارت بیشرتی ببینم. 

نوسانات اسعار یکی دیگر از مشکالت عمده بسیاری از ما برای ادامه 

تومان  به  اما  می خریدیم  پاکستان  روپیه  به  را  تریاک  بود.  تجارت 

ایران می فروختیم که روز به روز ارزش خود را از دست می دهد.

خانواده ام می دانستند

مواد  تجارت  درگیر  من  که  می دانستند  پدرم همه  و  برادران  همرس، 

مخدر هستم. هر چند به دخرتان و پرسانم نگفتم.

 همرس، برادران و پدرم همه می دانستند که من درگیر 

تجارت مواد مخدر هستم. هر چند به دخرتان و پرسانم 

نگفتم.

وجود  دیگری  کار  که  کردم  رشوع  دلیل  این  به  را  تریاک  تجارت 

نداشت. این کار به یک شغل رایج برای مردم منطقه ما تبدیل شد.

قاچاق مواد  به  نیاز  ندرت  به  بود، مردم  باز  ایران  با  زمانی که رسحد 

از  را  معیشت خود  مردم  که  زمانی  تنها  احساس می کردند.  را  مخدر 

مواد  تجارت  به  بیشرتی  افراد  شدند،  کشانده  فقر  به  و  دادند  دست 

روی آوردند.

از زمانی که دیوار ساخته شد، حتی تجارت قاچاق انسان متوقف شد. 

هر ماه حدود 300 تا 400 جوان افغان از ولسوالی ما تردد می کردند. 
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بنابراین، توقف تجارت قاچاق انسان تأثیرات منفی بر سایر کسب و 

کارها داشت.

زندگی و معیشت مردم تحت تأثیر فساد، کنرتل رسحدی سخت گیرانه 

است.  گرفته  قرار  امنیت شخصی  و  ایمنی  روزافزون  کاهش  ایران، 

بسیاری از مردم محلی برای یافنت راه حل به طالبان مراجعه کردند.

 زندگی من و بسیاری از هم روستایی هایم به تجارت 

به  چیز  همه  دیوار  ساخنت  با  اما  بود  وابسته  فرامرزی 

پایان رسید. 

زندگی من و بسیاری از هم روستایی هایم به تجارت فرامرزی وابسته 

بود اما با ساخنت دیوار همه چیز به پایان رسید. من اکنون 52 ساله و 

پدر 11 فرزند هستم. من باید از آنها حامیت کنم. قاچاق مواد مخدر 

خطرات زیادی از جمله حبس و مرگ را به همراه دارد، اما امتیازات 

باالیی نیز دارد.

OSDR دیوار رسحدی در ولسوالی کنگ و ایست بازرسی پلیس رسحدی ایران. عکس توسط
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من همیشه در سیرا نوادا زندگی کرده ام. پدر و مادر من مهاجرانی 

بودند که در دهه 50 و در زمان خشونت دو حزبی اینجا آمدند28. پدرم 

نییو، یکی  از سانتاندر آمد و در ویستا  بود  یا 14 ساله  زمانی که 13 

به  مشغول  می کرد،  تقویت  را  سیرا  اقتصاد  که  قهوه  بزرگ  مزارع  از 

به  اینکه شخصی  تا  کار کرد  آن مزرعه  در  او چندین سال  کار شد. 

دور  سیناگا  می کنند.  توزیع  رایگان  زمین  سیناگا  در  که  داد  خرب  او 

بود. تا رسیدن به آنجا 11 ساعت پیاده روی الزم بود. پدرم به آنجا 

می کند،  کار  که چشم  جایی  »تا  گفتند:  او  به  منطقه  اهالی  و  رفت 

زمینی  کوه،  لبه  در  رفنت  راه  از  پدرم پس  توست«.  مال  زمین ها  آن 

را که می خواست عالمت گذاری کرد. مساحت آن به حدود 150 آکر 

می رسید. زمین متعلق به او بود، زیرا در آن زمان هر قطعه زمینی که 

شام انتخاب می کردید مردم احرتام می گذاشتند.

در این سوی سیرا، چیزی وجود نداشت. همه اش کوه های بکر بود. 

در  بیشرت  کمی  مزرعه ،  ساخنت  و  اش  زمین  پاک سازی  برای  پدرم 

و  کیله  شاخه های  مختلف  انواع  آنجا  از  کرد.  کار  نییو  ویستا  مزارع 

برای کاشت می آوردند. اگرچه مزارع منی خواستند  را  دانه های قهوه 

دانه های قهوه شان را بدهند، اما زمین حاصلخیز بود و دانه های قهوه 

روی زمین می افتادند، بنابراین عماًل بسرتی برای بذر در زیر محصول 

وجود داشت. پدرم به ما می گفت که او و دوستانش شبانه به مزارع 

خود  مزارع  در  تا  می کردند  آوری  جمع  را  قهوه  دانه های  و  می رفتند 

بکارند. دانه های قهوه را روی شانه های شان به خانه می بردند - در 

آن زمان حتی یک مسیر درست وجود نداشت، فقط یک کوره راه بود.

بود  از مهاجرین  او هم دخرت یکی  با مادرم که  در هامن زمان پدرم 

آشنا شد. بعد از مدتی تصمیم گرفتند اینجا مبانند و ساخت مزرعه را 

متام کنند. ابتدا یک خانه کوچک در بلندای مزرعه ساختند، اما آنجا 

خیلی باد می وزید و خانه فرو ریخت. بنابراین، تصمیم گرفتند خانه ای 

آنجا  در  برادرم  و  نه خواهر  و  بسازند. من  پایین مزرعه  را در قسمت 

نزدیکی  نیز در هامن  آمدیم. رسانجام، خانواده های دیگری  دنیا  به 

ساکن شدند. هر روز همسایه های بیشرتی به ما محلق می شد. آنها 

تصمیم گرفتند دهکده را کانتا رانا نام گذاری کنند، زیرا قورباغه های 

زیادی در آنجا وجود داشت و با آواز خواندن شان اجازه منی دادند ما 

شب ها بخوابیم. 

قهوه  بوته های  میان  در  را  زندگی ام  اول  سال های   

گذراندم. به همین دلیل است که می گویم من از بدو 

قهوه  زارع  یک  گهواره  از  بگویم،  است  بهرت  یا،  تولد 

هستم.

سال های اول زندگی ام را در میان بوته های قهوه گذراندم. به همین 

دلیل است که می گویم من از بدو تولد یا، بهرت است بگویم، از گهواره 

یک زارع قهوه هستم. به یاد دارم که تنها یک نوع قهوه در سیرا وجود 

بلند داشت و دانه های بزرگ تولید  داشت، قهوه عربی، که درختان 

می کرد. این نوع قهوه سال ها ادامه داشت، اما بازده خوب نداشت. از 

آنجایی که بعضی سال ها خوب بود و بعضی سال ها چندان خوب نبود، 

غیرقانونی.  محصوالت  نابودی  دنبال  به  مارتا  سانتا  در  نوادا  سیرا  در  گیاهی  پوشش  احیای 

Wikimedia Commons به نقل از ،CC BY-SA 4.0 ،Lilo2111  عکس توسط

زندگی در میانه قهوه، کوکا، ماری جوانا و جنگ

داستانی با روایت گری سزار مارینو۲6 و تدوین لوئیس کاستیلو۲7

سیرا نوادا د سانتا مارتا - در سواحل کارائیب کلمبیا - مرتفع ترین رشته کوهستانی ساحلی جهان است. این منطقه بخش های )مشابه والیت ها( 

ماگدالنا، سزار و گواجیرا را در بر می گیرد و محل زندگی جوامع متنوع بومی و خرده دهقانی است. »استعامر« سیرا نوادا توسط مردم غیر بومی 

در پایان قرن نوزدهم آغاز شد، زمانی که خانواده هایی از سایر مناطق کلمبیا مزارع قهوه را در این منطقه ایجاد کردند. با ورود هزاران خانواده 

دهقانی که با خشونت دو حزبی از منطقه آند کشور اخراج شده بودند، روند سکنی گزینی در اواسط قرن بیستم تثبیت شد. این خانواده ها منطقه 

کاشت قهوه را در امتداد سیرا گسرتش دادند. بعدها، موج های استعامرگری عمدتًا با انگیزه گسرتش محصوالت غیرقانونی، در ابتدا ماری جوانا 

و سپس کوکا، شکل گرفت. این منطقه سال ها محل رویارویی گروه های چریکی و شبه نظامی بود.



صداهایی از رسزمین های رسحدی 38۲۰۲۲

بسیاری از مردم در مورد ادامه کشت قهوه تردید داشتند. پدرم هرگز 

متوقف نشد: او هر سال قهوه می کاشت. اما دیگران وقتی رشوع به 

کشت ماری جوانا کردند، از محصوالت قهوه دست کشیدند.

با گیاه ماری جوانا گرفتار می شد،  ابتدای دهه 70، هر کسی که  در 

بسته می شد و به پلیس تحویل داده می شد. اما چند سال بعد زمانی 

که من از این موضوع آگاه شدم، زمان وفور ماری جوانا بود و عماًل 

همه در این کار دست داشتند. حاصل خیز ترین منطقه در آن زمان 

نگاه می کردی گیاه ماری جوانا  به هر کجا که  بود:  ریزروا  منطقه ال 

را می دیدی. ال ریزروا یک منطقه کم جمعیت بود و رسیدن به آنجا 

آسان نبود. رفنت پیاده از مزرعه ما چهار یا پنج ساعت طول می کشید. 

حتی قاطرها هم منی توانستند از آن مسیر عبور کنند. بنابراین تربها، 

قمه ها، غذا و همه چیز باید روی دوش مردم حمل می شد. فقط چند 

خانواده در آنجا زندگی می کردند که قهوه می کاشتند. از آنجایی که 

آنها مالک زمین بودند، رشوع کردند به اجاره دادن زمین به افرادی که 

برای کشت ماری جوانا به سیرا می آمدند. آنها به مردم می گفتند: "من 

زمین را به شام قرض می دهم و شام بابت هر هکتار زمین چهارصد 

پاوند ماری جوانا به من می دهید."

با گیاه ماری جوانا   در ابتدای دهه 70، هر کسی که 

داده  تحویل  پلیس  به  و  می شد  بسته  می شد،  گرفتار 

می شد. اما چند سال بعد زمانی که من از این موضوع 

آگاه شدم، زمان وفور ماری جوانا بود و عماًل همه در این 

کار دست داشتند.

بوته قهوه: عکس از کاترین ستشل

چهار نفر از برادرانم ماری جوانا می کاشتند. آنها توانستند در مجموع 

مانند مزارعه  بکارند. بیشرت مزارع  به هفت هکتار ماری جوانا  نزدیک 

برخالف  بودند.  مستقل تر  کمی  من  برادران  اما  بود.  کوچک  آنها 

مجبور  و  می شدند  وارد  چیز  هیچ  تقریبًا  داشنت  بدون  که  مهاجرینی 

بودند "حامی" پیدا کنند زیرا نگهداری محصول برای چندین ماه گران 

بود، برادران من از قبل منطقه را می شناختند و ابزار و قاطر داشتند. 

به طور خالصه، آنها آنچه را که برای پاک سازی چند هکتار زمین و 

کاشت محصول الزم بود، در اختیار داشتند. و از آنجایی که چندین 

نفر آنها روی آن زمین کار می کردند، نیازی به استخدام افراد دیگر 

نداشتند.

همه چیز با پاک سازی کمی زمین رشوع می شد. مردم مجبور بودند 

این کار را با ترب انجام دهند زیرا در آن زمان هنوز اره برقی در منطقه 

و  اکنون،  مثل  نه  بود،  منظم  هوا  و  آب  موقع  آن  نداشت.  وجود 

می دانستیم که در ماه اپریل باران می بارد. بنابراین، برادرانم زمین را 

می سوزاندند و از اوایل اپریل رشوع به کاشت می کردند. از آنجایی که 

خاک بسیار حاصل خیز بود، مراقبت از محصول آسان بود. نیازی به 

کود یا چیز دیگری نداشت، فقط هر از گاهی باید پاک کاری می شد. 

برای 10 یا 15 روز به آنجا می رفتند و بعد به مزرعه برمی گشتند. پس 

از چند ماه، محصول آماده برداشت شد. برای جمع آوری جوانه ها همه 

بوته ها را می بریدند. بعد، همه چیز را در نزدیکی یک نهر در جنگل 

ذخیره می کردند، جایی که هیچ کس نتواند آن را ببیند. ماری جوانا را 

در اتاقکی که ساخته بودند انبار می کردند.

برادرانم منتظر می ماندند تا قیمت ها باال برود، و زمانی که روی مبلغ 

به  از مخفیگاه  را  ماری جوانا  بوته های  توافق می رسیدند،  به  مناسب 

آنها  به  بود که من  مراکز جمع آوری مافیا منتقل می کردند. آن وقت 

کمک می کردم. من پرسی هفت یا هشت ساله بودم و قاطرهایشان را 

می چراندم. آنها به من پول می دادند تا از آنها مراقبت کنم. من خیلی 

کارها شبیه این را انجام دادم.

دهقانان به مراکز جمع آوری که در آن ماری جوانا وزن کشی می شد 

می رفتند و بر اساس مقدار آن به آنها پول پرداخت می شد. اعضای 

مافیا پول همه را فورا می دادند: حامل، کارگر، آشپز. سپس بسته های 

 (fique( بوری  کیسه های  در  بودند  آورده  دهقانان  که  را  ماری جوانا 

بسته بندی می کردند و با استفاده از پرس هایدرولیک به بسته )کپه( 

های کوچک تبدیل می کردند.

 در آن زمان جریان پول آزاد بود. ماری جوانا بیشرت از 

قهوه سود داشت.

نگه  آوری  جمع  مرکز  در  مدتی  برای  را  ماری جوانا  مافیا  اعضای 

برای  مناسبی  زمان  که  نتیجه می رسیدند  این  به  وقتی  تا  می داشتند 

انتقال آن فرا رسیده است. چون قاطر داشتیم آنجا می رفتیم و منتظر 

موترها  در  تا  می بردیم  جاده  پایین  به  را  آن  گاهی  می ماندیم.  کار 

میدان  یا  نوار ساحل  به  مستقیاًم  را  آن  دیگر  مواقع  بارگذاری شود. 

هوایی می بردیم. این سفر ممکن بود تا سه یا چهار روز طول بکشد. 

سخت بود چون منطقه خشک است و من همیشه احساس تشنگی 

می کردم. وقتی خریداران می آمدند، به هر کسی به تعداد قاطرهایی 

که داشتند پول می دادند: "چند قاطر؟ این پول شامست".

در آن زمان جریان پول آزاد بود. ماری جوانا بیشرت از قهوه سود داشت. 

برای  کسی  از  رسعت  به  می توانستند  نداشتند  نقد  پول  که  کسانی 

کاشت محصول ماری جوانا پول قرض بگیرند. برخی از دوستانم که 

به عنوان قهوه چین به منطقه آمده بودند، کشت ماری جوانا راه اندازی 

کردند و تا ده میلیون پزو درآمد داشتند که در آن زمان پول زیادی بود. 

اما همه آن را خرج کردند. بسیاری از دهقانان به این همه پول عادت 

نداشتند، و از آنجایی که همه بر این باور بودند که دوران وفور هرگز 
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متام منی شود، پول را هدر دادند. فقط تعداد کمی تصمیم گرفتند پول 

را در مزارع خود رسمایه گذاری کنند، خانه بخرند یا beneficiadero خود 

را تعمیر کنند - مکانی برای پروسس محصول قهوه. البته، آن دسته از 

خانواده های ثرومتندی که وارد این تجارت بودند، از قبل می دانستند 

و  حیوانات  زمین،  روی  آنها  کنند.  مدیریت  را  شان  پول  چگونه  که 

مزارع کیله در زمین های هموار رسمایه گذاری کردند.

بار  فقط دو  توانستند  من  برادران  نیاورد.  دوام  زیاد  وفور  دوران 

شد.  پیچیده  چیز  همه   ،80 دهه  اوایل  در  کنند.  محصول  برداشت 

بسیاری  منی خرید.  ماری جوانا  اصاًل  هیچ کس  که  بود  سال هایی 

را  نهایت همه چیز  در  و  به قرض فروختند  را  از مردم محصول خود 

بعد،  نکردند.  پرداخت  را  آنها  پول  هرگز  خریداران  دادند؛  دست  از 

دولت تصمیم گرفت مزارع را با گالیفوسیت سم پاشی کند. عالوه بر 

بود که برخی  این دلیل دیگری  بار شد.  این، اوضاع بسیار خشونت 

بود،  رایج  امری  دزدی  کردند.  متوقف  را  ماری جوانا  کشت  مردم  از 

بنابراین مافیا »کامبو« یا گروه های مسلح کوچکی را تشکیل  داد تا 

در بدل پول از مخفیگاه ها و مسیرهای حمل ونقل محافظت کنند. اما 

کامبوهای مختلف در نهایت با یکدیگر درگیر شدند و هرکسی ممکن 

بود به خاطر محصول، پول، و حتی قاطرهای آنها کشته شود. همه 

جا خشونت بود. همه مسلح بودند. برای اینکه در تجارت ماری جوانا 

حضور می داشتید، باید اسلحه می داشتید.

بنابراین، عرص وفور ماری جوانا به پایان رسید و همه ما مجبور شدیم 

به کاشت قهوه برگردیم. تعداد کمی از مردم مزارع قهوه شان را برای 

کاشت ماری جوانا از بین برده بودند، اما ما مجبور شدیم مزارع را دوباره 

بسازیم زیرا در زمان وفور ماری جوانا مورد غفلت قرار گرفته بود. و در 

آن زمان رشایط حتی سخت تر شده بود. آسیب های زیست محیطی 

از محصوالت زراعتی و سم پاشی ها محسوس بود. همچنین،  ناشی 

گروه های مسلح در این منطقه مستقر شده بودند.

 بنابراین، عرص وفور ماری جوانا به پایان رسید و همه 

ما مجبور شدیم به کاشت قهوه برگردیم.

اولین باری که چریک ها را دیدم، هشت ساله بودم. دو پرس مسلح و 

یک زن جوان برای گفتگو با پدرم آمدند. پدرم مرا داخل فرستاد چون 

زودی  به  کنند.  بزرگ ترها صحبت  با  نداشتند  اجازه  اطفال  روزها  آن 

مردم محلی رشوع کردند به رفت و آمد با آنها. با گذشت زمان، آنها 

دیگر چهار یا ده شورشی نبودند، بلکه یک ارتش کامل بودند. و به 

تدریج به دیدن آنها در اطراف مان عادت کردیم. بسیاری از افراد هم 

سن و سال من درگیر آن ماجرا شدند. از من دعوت کردند که به آنها 

ملحق شوم، اما خدا را شکر هرگز آن دیوانگی را نداشتم. بسیاری از 

دوستان و همسایگانم به شورشیان پیوستند و به زودی کشته شدند.

وقتی چریک ها وارد شدند، اولین کاری که انجام دادند این بود که 

کامبوها را نابود کردند و کشت ماری جوانا را در منطقه ممنوع کردند. به 

یاد دارم که در یک روز، دو کامبو را از بین بردند، یکی در نیووا گرانادا 

خریدند.  اسلحه  مردم  از  همچنین  آنها  سیکا.  پاراندا  در  دیگری  و 

بسیاری از دهقانان مسلح بودند. اعتبار آنها به مرور افزایش یافت زیرا 

امنیت منطقه بهبود یافت. آنها همچنین در مورد تغییرات اجتامعی در 

کشور صحبت می کردند و ما را تشویق می کردند که کمیته های اقدام 

اجتامعی تشکیل دهیم و خود را - به گونه دسته جمعی - در روستاها 

بهبود  منطقه  در  موارد  سایر  و  جاده ها  نتیجه  در  کنیم.  سازماندهی 

یافت. به یاد دارم که رهربان اجتامعی تشویق شدند و برای درخواست 

منابع به شاروالی رفتند. آن زمان به اندازه دهه 90 خطرناک نبود.

 چریک ها قواعد را تعیین می کردند: شام منی توانستید 

در  می بود؛  متیز  باید  جاده ها  بروید؛  بیرون  شب  در 

جلساتی که آنها ترتیب می دادند باید رشکت می کردید. 

چریک ها قواعد را تعیین می کردند: شام منی توانستید در شب بیرون 

بروید؛ جاده ها باید متیز می بود؛ در جلساتی که آنها ترتیب می دادند 

می کردیم،  اطاعت  آنها  دستورات  از  باید  ما  می کردید.  رشکت  باید 

می توانستند  نیز  دولتی  نهادهای  و  کنیم  کار  می توانستیم  هنوز  اما 

قهوه  تولیدکنندگان  کمیته  مثال،  عنوان  به  کنند.  بازدید  منطقه  از 

به  به مردم محل کمک کند. وضعیت  و  بیاید  منطقه  به  می توانست 

همین صورت ادامه داشت تا اینکه چریک ها یکی از کارگرانشان را 

که به قهوه کاران کمک فنی می کرد، کشتند. پس از آن، آنها زیاد به 

محل منی آمدند.

با گذشت زمان، اقتدار چریک ها قوی تر شد. هر کاری که آنها دستور 

می دادند ما باید انجام می دادیم. آنها هر روز قدرمتندتر می شدند تا 

اینکه ارباب و صاحبان کل قلمرو شدند. در ابتدا، وقتی چریک ها را 

می دیدی، از آنها منی ترسیدی. به خانه مردم می آمدند، طبیعی بود. 

اگر چیزی برای شان می دادید، استقبال می کردند. اگر نه، مشکلی 

نبود. بعدًا، رشوع کردند به مخالفت با کسانی که می خواستند از کار 

مزرعه خود درآمد بیشرتی کسب کنند؛ آنها را مجبور می کردند سهم 

بپردازند یا محل را ترک کنند. آنها رشوع کردند به درخواست به اصطالح 

"واکسن"، یعنی دریافت هزینه ای که باید با پول نقد، حیوانات یا چیز 

و  – محصول ضعیف  بر همه چیز  بنابراین، عالوه  بپردازید.  دیگری 

که  را  اندکی  مبلغ  بودند  مجبور  قهوه کار  خانواده های   - پایین  قیمت 

به دست می آوردند به چریک ها بدهند. بعدًا چریک های دیگری وارد 

شدند و هر گروه قوانین خاص خود را داشت. و البته اگر به یک گروه 

پول می دادید باید به دیگری هم پرداخت می کردید!

در مناطق دیگر، برخی از کامبوها قوی تر شدند و به گروه های شبه 

را  زندگی  مختلف  گروه های  بین  قلمرو  تقسیم  شدند.  تبدیل  نظامی 

نفرت  خورد.  به هم  دوستان  و  خانواده ها  روابط  ساخت.  دشوار  واقعًا 

در میان مردم مناطق مختلف سیرا افزایش یافت. آن هایی که اینجا 

بودند می گفتند افراد آنجا شبه نظامی هستند و آن هایی که آنجا بودند 

می گفتند مردم اینجا چریک هستند. قباًل می توانستیم به دیدار اقوام 

خود در شهرهای دیگر برویم، اما وقتی درگیری رشوع شد، مردم آنجا 

را از آمدن به اینجا و مردم اینجا را از رفنت به آنجا منع کردند. زمانی 

به  بودیم  مجبور  برویم،  به شهر  کاری  انجام  برای  بودیم  مجبور  که 

حالت ناشناس برویم، بدون اینکه دیده شویم.

وقتی نیروهای شبه نظامی به منطقه ما رسیدند همه چیز حتی بدتر از 

قبل شد. این زمان بود که مصیبت ما واقعًا رشوع شد. یک روز آنها 

دزدیدند.  ما  از  را  ماندند. همه چیز  و یک شب  آمدند  مزرعه من  به 

هیچ چیزی برای خوردن ما باقی نگذاشتند، وقتی چیزی مناند حتی 

قاشق های ما را گرفتند! گفتند تا یک ماه دیگر برمی گردند، بنابراین 

ما عماًل منتظر برگشت دوباره آنها بودیم. اولین افراد یک روز صبح 

رسیدند و ما را در خانه حبس کردند. تا ظهر تعداد شان به چهار صد 

پانصد نفر رسیدند. تقریبًا برای یک هفته اختطاف شده بودیم و فقط 

می توانستیم چیزی را که آنها به ما می دادند بخوریم.
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 وقتی نیروهای شبه نظامی به منطقه ما رسیدند همه 

چیز حتی بدتر از قبل شد. این زمان بود که مصیبت ما 

واقعًا رشوع شد.

صدای  روز  هر  کردند.  جنگ  به  رشوع  چریک ها  و  نظامیان  شبه 

تیراندازی می شنیدیم. سپس اردو از راه رسید و ما بین شبه نظامیان، 

هرگز  بودیم.  کرده  وحشت  ما  شدیم.  گرفتار  چریک ها  و  نظامیان 

چه  است  قرار  تان  همسایه  یا  خویشاوندتان  خودتان،  منی دانستید 

زمانی کشته شوند.

دیگر  که  کردم  احساس   ،2002 سال  در  کردم.  فکر  رفنت  به  بارها 

منی توانم تحمل کنم، اما آنها اجازه نداند برویم. اگر من از کوه پایین 

می رفتم، همرسم و فرزندانم باید می ماندند. قانون شان این بود که 

فقط یکی از اعضای خانواده می تواند از کوه پایین برود. برای تقریبًا 

بیاید.  باال  نداشت  اجازه  کس  هیچ  کنیم.  کار  نتوانستیم  سال  یک 

محصوالت قهوه تقریبًا از بین رفتند. و آن چند حیوانی را که داشتیم 

خوردند یا بردند.

گرفتند  دست  به  را  منطقه  کنرتل  نظامی  شبه  نیروهای  نهایت  در 

چریکی  منطقه  یک  از  ما  شبه  یک  راندند.  بیرون  را  چریک ها  و 

قوانین  با  نظامیان  شبه  شدیم.  تبدیل  شبه نظامی  منطقه  یک  به 

باید آنها را رعایت می کردید. آنها هم مثل  خودشان آمدند و شام 

اساس  بر  که  بود  این  بدتر  اما  می گرفتند  پول  ما  از  چریک ها 

یک  از  آنها  که  آنجایی  از  همچنین،  می گرفتند.  پول  هکتار  هر 

تکرار  اینجا  در  را  آن  می خواستند  بودند،  آمده  کوکا  منطقه کشت 

. کنند

مردم از زمان پایان عرص وفور ماری جوانا در تجارت مواد مخدر درگیر 

نشده بودند. یک بار، گروهی سعی کردند در ارتفاعات بوته های کوکنار 

بکارند، اما چهار نفر در یک سال کشته شدند و چریک ها کاشت آن 

را ممنوع کردند، چنانچه ماری جوانا را ممنوع ساخته بودند. اما پس از 

آن شبه نظامیان به قدرت رسیدند. آنها نزد مردم می آمدند و می گفتند: 

"ببین، شام زمین خوبی برای کشت کوکا دارید و ما می توانیم به شام 

به کاشت  بگیرید و رشوع  را  میلیون  دو سه  این  کنیم.  مالی  کمک 

کنید". به دلیل بحران اقتصادی و به دلیل فرمان آنها، بسیاری از ما 

رشوع به کاشت کوکا کردیم.

محصول  می خواستند  چون  بعدًا  اما  آوردند.  بذر  نظامیان  شبه  اول، 

رسیع تر رشد کند، شاخه ها را آوردند. و از آنجایی که کوکا بسیار مقاوم 

به باالی کوه می بردیم - سه  است، ما نهالچه ها را روی دوش خود 

سایه  در  را  آنها  برسیم.  آنجا  به  تا  می رفتیم  پیاده  روز  چهار  حتی  یا 

می کاشتیم و گیاه به رسعت رشوع به رشد می کرد. وقتی برگ ها آماده 

می فرستادند  را  متخصص  نفر  چند  نظامیان  شبه  می شدند،  برداشت 

تا به ما آموزش دهند، زیرا هیچ کس از منطقه ما روش چیدن آن را 

منی دانست29. این افراد مانند ماشین بودند و برگ های کوکا را بسیار 

می نامیم،  برگ ها«  »پخنت  ما  که  را  چیزی  می کردند.  جمع  رسیع 

یعنی مخلوط کردن برگ ها با مواد کیمیاوی برای تهیه خمیر کوکا، 

بعدها معرفی شد. شبه نظامیان یک متخصص کیمیا را فرستادند و او 

نحوه استفاده از مواد را توضیح داد.

شبه  بود،  گرفته  رونق  تازه  کوکا  کشت  که  زمانی   

نظامیان خلع سالح شدند.

منایی از منطقه کم ارتفاع مزارع کیله از کوه های سیرا نوادا. عکس توسط لوئیس کاستیلو / پوهنتون ملی کلمبیا
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کردند.  اندازی  راه  تاگوا  ال  در  آوری  جمع  مرکز  یک  نظامیان  شبه 

متام خمیر کوکای تولید شده در منطقه را آنجا جمع آوری می کردند و 

همه چیز را برای ما تولیدکنندگان فراهم می کردند: غذا، ابزار و مواد 

مواد  فروش  اجازه  ما  که  بود  جایی  تنها  مکان  این  البته  کیمیاوی. 

را داشتیم. قانون این بود که ما فقط می توانستیم به آنها بفروشیم. 

بنابراین ما خمیر کوکا را آنجا می بردیم و خریدار به ما پول می داد و 

آنچه را که به صورت مواد غذایی، مواد کیمیاوی و مانند آن خواسته 

بودیم، کرس می کردند.

ما تجربه  کشت کوکا نداشتیم، بنابراین من تصمیم گرفتم یک هکتار 

کوکا بکارم، و یک هکتار قهوه. فکر کردم، "خوب، اگر کوکا نشد، 

قهوه را که دارم". و همینطور هم شد، چون رونق کوکا کوتاه مدت 

شدم.  کوکا  برداشت  به  موفق  بار  دو  فقط  من  سال.  دو  حدود  بود، 

زمانی که کشت کوکا تازه رونق گرفته بود، شبه نظامیان خلع سالح 

شدند. و از آنجایی که هیچ گروه مسلح غیرقانونی در اینجا باقی منانده 

بود، مقامات و ارتش دولتی وارد شدند و گفتند هر کسی که محصول 

کوکا دارد باید فورًا آنها را نابود کند. به خاطری که بیشرت مزارع تازه 

جوان بود، نابودی آن آسان بود و ما به آن ماجرا نقطه پایان گذاشتیم.

در آن زمان، مردم منطقه مشتاق قهوه ارگانیک و خاص بودند. این 

راکد  برای حدود هفت سال  اما  منازعات شکل گرفت،  اوج  در  ایده 

ماند. ما نیاز داشتیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم تا این طرح به نتیجه 

برسد، و انجمن های تولیدکنندگان قهوه را تشکیل دهیم. اما درست 

زمانی که پروژه در حال شکل گیری بود، شبه نظامیان رشوع کردند 

به کشنت رهربان انجمن. بنابراین همه ترسیدیم. با راه افتادن خلع 

را  اکولسیرا  شبکه  فقط  ما  زمان  آن  در  کردیم.  دوباره رشوع  سالح، 

داشتیم. امروزه بیش از 12 انجمن وجود دارد.

 هنوز در منطقه کارهای زیادی برای انجام دادن وجود 

روند  اما  یافت،  بهبود  امنیت  از خلع سالح،  دارد. پس 

انکشاف حدود 15 سال به تاخیر افتاد.

هنوز در منطقه کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. پس از 

خلع سالح، امنیت بهبود یافت، اما روند انکشاف حدود 15 سال به 

قهوه  تولیدکنندگان  زندگی  کیفیت  ارتقای  به  انجمن ها  افتاد.  تاخیر 

کمک کرده اند زیرا پول اضافی حاصل از قهوه ارگانیک را می توان 

در مزارع، مسکن و برنامه های اجتامعی رسمایه گذاری کرد. اما برای 

تامین نیازهای منطقه کافی نیست. جاده های ما باید اکنون آسفالت 

می بود، اما در وضعیت بدی قرار دارند و در نتیجه در زمان برداشت 

محصول، تاوان زیادی می دهیم. ما نیازمند حامیت بیشرت مسئوالن 

هستیم. قباًل شاروال ها و والی ها به منطقه منی آمدند، ظاهرًا به این 

شبه نظامیان  که  دلیل  این  به  بعدًا  بودند،  اینجا  چریک ها  که  دلیل 

اینجا بودند. در حال حارض، هیچ یک از این گروه ها وجود ندارند، اما 

اما  اینجا ظرفیت باالیی دارد،  مسئولین هنوز هم منی آیند. قهوه در 

منازعه رسعت ما را کند کرد. اکرث کسانی که منردند منطقه را ترک 

کردند. آنهایی که ماندیم هنوز درگیر مشکالتیم.
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من در ریو بالنکو، تولیام متولد شدم. من در سال 1986 به همراه 

خانواده ام به پوتومایو رسیدم و مانند اکرث مردم در آن زمان، به دنبال 

فرصت ها بودم. من به دنبال مادرم، در دوران کودکی ام خیلی جابجا 

 شدم. در ابتدا، به واله دل کوکا رسیدیم، جایی که مادربزرگم زندگی 

می کرد. او در آنتیوکویا در خانه یک کاتولیک متولد شد، عضو حزب 

با فرزندانش در واله دل کوکا ساکن  از چند دهه قبل  بود، و  لیربال 

لوبیا کشت می کردند، در جنگل های  و  او جواری  بود. خانواده  شده 

اطراف شکار می کردند و مرغ پرورش می دادند. آنها همچنین درختان 

را برای چوب می بریدند و آن را برای فروش در سویال یا تولوآ با قاطر 

می بردند. مادربزرگ من هسته اصلی خانواده بود. در طول انتخابات، 

بارها و بارها این داستان را برای ما تعریف می کرد که چطور مجبور 

بود کاکاهای مرا از لوس پاجاروس، گروه های مسلح متحد با حزب 

محافظه کار که دهقانان لیربال را می کشتند، پنهان کند. در حالی که 

مادرم برای کسب درآمد به مزارع مجاور می رفت، مادربزرگم به من 

و خواهرانم خواندن و انجام کارهای مزرعه را یاد می داد: مراقبت از 

باغچه سبزیجات، نگهداری از مرغ ها و جارو کردن حیاط.

پوتومایو  به  ام  به همراه خانواده  در سال 1986   من 

رسیدم و مانند اکرث مردم در آن زمان، به دنبال فرصت ها 

بودم.

پس از چند سال، مادرم ازدواج کرد و ما به پرادرا، که روستای دیگری 

در واله دل کوکا است، به یک گاوداری متعلق به خانواده پدر اندر من 

نقل مکان کردیم. سال های سختی بود. پدر اندر من با من و مادرم 

به  بودند.  او و خانواده اش شوونیست  بدرفتاری می کرد.  و خواهرانم 

گفته آنها زنان تنها به درد آشپزی و بچه زاییدن می خورند. چیزهای 

وحشتناکی به ما می گفتند، بر رس ما فریاد می زدند و مادرم را به گریه 

همه  غذایی.  هیچ  بدون  اغلب  می کردند،  حبس  را  ما  می انداختند. 

از  دارم  وظیفه  می کردم  احساس  بودن!  دخرت  خاطر  به  فقط  اینها 

خواهران کوچک ترم دفاع کنم و در برابر خشونت پدر اندر ام ایستادم. 

این باعث شد در نوجوانی خانه را ترک کنم و از خواهرانم جدا شوم. 

یکی از آنها بالفاصله پس از رفنت من خودکشی کرد. 

من در نهایت برای زندگی پیش عمه ام در پاملیرا، یک شهر مجاور، 

رفتم. روزها به عنوان پرستار کودک مشغول به کار شدم و شب ها در 

یک مکتب ابتدائیه درس می خواندم. هرچند سخت بود، اما توانستم 

استاندارد زندگی خوبی داشته باشم، و مهمرت از همه، به خودم اعتامد 

پیدا کردم و متقاعد شدم که پدر اندر ام اشتباه می کند و من می توانم 

بلوغ  به  زمان  که  دوره  این  دهم.  انجام  می خواهم  که  را  کاری  هر 

رسیدن من بود در زندگیم تعیین کننده بود. این برهه شخصیت قوی 

و طبیعت رسکش مرا در برابر کسانی که با دیگران بدرفتاری می کنند، 

شکل داد.

من ابتدائیه را در 15 سالگی متام کردم و قرار بود دوره لیسه را ادامه 

دهم، اما اولین دوست پرسم را پیدا کردم و باردار شدم. این وضعیت 

از نظر عاطفی مرا زیاد تحت تأثیر قرار نداد. با مسئولیت کامل مادر 

لنگرگاهی در رودخانه پوتومایو. عکس از فرانسس تامسن

مبارزه برای رفاه دیگران: زندگی به عنوان یک رهرب اجتامعی

داستانی به روایت کارمن۳۰ و تدوین کامیلو آسیرو۳1

بخش پوتومایو، در جنوب کلمبیا، در مرز با اکوادور، از اکوسیستم آند در ناحیه باال تا جنگل های بارانی آمازون در نواحی پایین امتداد 

دارد. این منطقه که مدت ها محل سکونت چندین دسته مردم بومی بود، با ورود افرادی از بخش های دیگر کشور در جستجوی فرصت های 

اقتصادی، به ویژه فرصت های به وجود آمده توسط صنعت نفت )از دهه 1960 به بعد( و کشت کوکا )از دهه 1980 به بعد( در قرن بیستم 

تحت فرآیند شدید »استعامر« قرار گرفت. در دهه های بعد، منطقه درگیر خشونت هایی بود که توسط سازمان های قاچاق مواد مخدر، 

گروه های چریکی، گروه های شبه نظامی و ارتش کلمبیا ایجاد شد. در حال حارض، پوتومایو یکی از مناطق دارای اولویت  برای اجرای 

توافق نامه صلح با چریک های فارک است، اما ناراحتی های ناشی از جنگ متوقف نشده است.
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با خودکشی خواهرم رخ داد.  شدن را پذیرفتم. تولد دخرتم همزمان 

احساس مادر بودن، و همچنین احساس گناه ناشی از تنها گذاشنت 

خواهرم و سپس از دست دادن او - این احساسات باعث شد که به 

خانه پدر اندر ام برگردم و با مادرم و خواهران کوچک ترم باشم. این 

کار تا حدی به مادرم کمک کرد تا دردی که پس از از دست دادن 

با پدر اندر ام با احرتام  دخرتش احساس می کرد، تسکین یابد. من 

دوست  هم  با  هرگز  ما  اتفاقات،  آن  همه  از  بعد  اما  می کردم،  رفتار 

نشدیم. او فهمید که منی تواند مرا کنرتل کند.

آنکه به خانه مادرم برگشتم، درگیری بین چریک های  از  بعد  درست 

ام-19 و ارتش دولتی آغاز شد. ما در میانه جنگ گرفتار شدیم. برای 

دو روز نتوانستیم هیچ جایی برویم. این اولین باری بود که درگیری 

مسلحانه بین دولت و برخی گروه های انقالبی یا غیرقانونی در کلمبیا 

را به چشم خودم دیدم. متأسفانه، این آخرین بار نبود. وقتی درگیری 

متام شد، مجبور شدیم به قریه برویم و چاره ای نداشتیم جز اینکه چند 

ماه در آنجا مبانیم. اگرچه می توانستم در رستورانتی در آنجا شغلی پیدا 

کنم، اما نه پدر اندر ام و نه مادرم با این کار کنار آمد. بنابراین، با یکی 

از بستگان ما که در پوتومایو زندگی می کرد، متاس گرفتیم و او گفت 

دارد  کار وجود  برای  است. گفت فرصت هایی  آنجا خوب  اوضاع  که 

و مکان خوبی برای زندگی است. پدر اندر ام اولین کسی بود که به 

پوتومایو رفت تا مطمنئ شود که اوضاع خوب است. دو هفته بعد، او 

برگشت و من و مادرم، خواهرانم، و دخرتم با بس از فلوریدا، واله دل 

کوکا، به سمت اوریتو، پوتومایو رفتیم. ما از طریق کالی، پوپایان، 

و سپس در جاده ای که به آن »ترامپولین مرگ« می گویند به موکوآ 

رفتیم. بیش از 30 ساعت سفر بود.

 ما در میانه جنگ گرفتار شدیم. برای دو روز نتوانستیم 

هیچ جایی برویم.

سفر به پوتومایو - از طریق چشم اندازهای زیبای وحشی - طاقت فرسا 

بود. خوشبختانه، خستگی جسامنی به رسعت با رضایت از یافنت یک 

محیط دوستانه، از بین رفت. با وجود اینکه بدون داشنت هیچ چیزی 

وارد شدیم و بیگانه بودیم، بسیاری از مردم به ما کمک کردند: آنها 

به ما مواد غذایی و حصیر دادند تا روی آن بخوابیم، و شاروالی یک 

قطعه زمین برای ساخنت خانه به ما داد. اولین خانه خانواده ما بود. 

من عاشق پوتومایو بودم! این منطقه پر از مهاجران بود و کسانی که 

تازه واردان کمک می کردند.  به  بودند همیشه  آنجا ساکن شده  قباًل 

می توانستی گرما را حس کنی. همه آماده کمک بودند. آن استقبال 

دوستانه تأثیر ماندگاری بر من گذاشت.

 آن زمان دوران فراوانی نعمت بود! خانواده ام از نظر 

مزرعه  یک  روی  من  اندر  پدر  بودند.  خوب  اقتصادی 

کوکا کار می کرد، مادرم خواهرانم را در مکتب ثبت نام 

تکت  شهر  در  من  و  می کرد  مراقبت  دخرتم  از  و  کرد 

التری می فروختم.

در اوریتو به رسعت اقتصاد نفت و کوکا در حال رشد بود. به صورت 

عموم، انجنیران و کارگران ماهر برای صنعت نفت کار می کردند. همه 

آنها در شهرکی زندگی می کردند که مخصوص کارمندان رشکت نفت 

ساخته شده بود، با خانه های بسیار خوش ساخت، با طراحی معامری 

و دارای همه چیز بود. دهقانان از کوکا امرار معاش می کردند. بقیه 

مردم مثل من از راه تجارت نان به دست می آورد. زمین پشت شهرک 

رشکت نفت متعلق به شاروالی بود و به خانواده های آواره ای مثل ما 

واگذار شده بود. هامنجا ما خانه خود را با چوب و مصالح دیگری که 

مردم به ما دادند ساختیم. شهرک ما فقط دارای یک رسک اصلی، 

تاالر شهر، میدان بازار، کلیسا و خانه هایی بود که همه ما به رسعت 

در حال ساخنت آن بودیم.

آن زمان دوران فراوانی نعمت بود! خانواده ام از نظر اقتصادی خوب 

بودند. پدر اندر من روی یک مزرعه کوکا کار می کرد، مادرم خواهرانم 

از دخرتم مراقبت می کرد و من در شهر  نام کرد و  را در مکتب ثبت 

جدید  خانه  در  را  نداشتیم  چه  هر  کم  کم  می فروختم.  التری  تکت 

خریدیم و زندگی جدید ما پا گرفت.

زندگی  با  سازگاری  و  خانه  ساخنت  کردن،  کار  رصف  را  اول  سال 

جدیدم کردم. اما دیری نگذشت که کیک فعالیت سیاسی مرا گزید. 

در واله دل کوکا، چیزی در مورد سیاست منی دانستم. متام وقتم را 

رصف تالش برای حل مشکالت شخصی خودم می کردم. در پوتومایو 

اینکه سیاست چیست و   - در مورد سیاست  یادگیری  به  رشوع کردم 

چگونه اجرا می شود. من با حزب لیربال متاس گرفتم و به لطف اعتبار 

آنها  با  همکاری  به  رشوع  کهنه کار،  لیربال های  عنوان  به  بستگانم 

کردم. از همین طریق بود که در خانه التری اوریتو کار گرفتم. بعدًا، 

تأسیس کردم. من خیلی جوان  را  اقدام اجتامعی محله خود  هیات 

بودم، فقط 21 سال داشتم و هیچکس مرا خوب منی شناخت، اما باز 

هم همسایه ها رای دادند و مرا به عنوان منشی هیات انتخاب کردند. 

در آن زمان زنان بسیار کمی در هیئت ها رشکت می کردند. اکرث اعضا 

مرد بودند. و اینگونه بود که زندگی من در سیاست آغاز شد.

هیات اقدام اجتامعی همسایگان را گرد هم می آورد تا خواستار آسفالت 

شوند.  عمومی  خدمات  سایر  به  دسرتسی  و  کاریز  ساخت  رسک ها، 

یکی از اولین وظایف من به عنوان منشی هیات، اجرای رسشامری از 

خانواده های رشکت کننده در یک برنامه دولتی برای ساخت و ساز و 

به سازی خانه ها بود. یادم می آید خانه به خانه می رفتم و با همسایه ها 

در  من  شدند.  آشنا  من  با  مردم  که  بود  اینگونه  می کردم.  صحبت 

داشتم.  زیادی  امالیی  اشتباهات  و  نداشتم  زیادی  مهارت  نوشنت 

خوشبختانه، این مساله مشکلی نبود زیرا من هرگز دوست نداشتم به 

تنهایی کار کنم و همیشه از افراد با تجربه تر کمک گرفته ام. در این 

مورد، من یک تیم خوب با تعدادی از رهربان اجتامعی تشکیل دادم 

که به من مشورت می دادند. استفاده از ماشین تحریر و نوشنت اسناد 

را به من یاد دادند و حتی امالی مرا تصحیح می کردند. جدا از اینکه 

بسیاری از مهارت های فنی و نحوه تعامل با کارکنان دولتی را به من 

آموخت، یکی از آنها »پدر سیاسی« من نیز شد.

و  نتیجه سیاست  فقر  که  فهمیدم  پوتومایو  در  بعدها   

اقتصاد است.

هامنطور که قباًل گفتم، زمانی که در واله دل کوکا زندگی می کردم، 

حتی منی دانستم سیاست چیست. مثاًل در رستورانت هایی که من کار 

می کردم، گه گاه افراد بی خامنان برای درخواست غذا می آمدند. برخی 

از مردم به آنها کمک کردند و برخی دیگر نه. نفهمیدم چرا باید مردمی 

در چنین رشایط بدی زندگی کنند. بعدها در پوتومایو فهمیدم که فقر 

نتیجه سیاست و اقتصاد است. من این درک را مدیون کسی هستم 

که آن را اولین راهنامی سیاسی خود می دانم: یکی از اعضای حزب 

کمونیست که سال ها قبل از من وارد منطقه شده بود و در سال 2004 
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توسط شبه نظامیان ترور شد. من برداشت خود از سیاست و دانشی 

که در مورد این موضوع دارم را مدیون او هستم. به یاد دارم که او به 

من کتاب قرض می داد و درباره تاریخ سیاسی کشور، ایدئولوژی های 

جهان و تفاوت های احزاب سنتی و جناح چپ به من آموزش داد. من 

از متام چیزهایی که او به من یاد داد آنقدر خوشم آمد که احساس 

کردم باید به مکتب برگردم و رشوع کردم به درس خواندن شبانه.

بعدًا از حزب لیربال خارج شدم زیرا وقت کار کردن، تحصیل و مراقبت 

از خانواده ام را نداشتم. اما استعفای من بیشرت یک تصمیم وجدانی 

بود. بحث و گفتگو با دوستم، رهرب کمونیست، مرا وادار به تأمل در 

از حزب  عنوان عضوی  به  من  کرد.  سنتی  احزاب  کاستی های  مورد 

لیربال، برای حقوق مردم مبارزه می کردم، اما حزب فقط به کسانی که 

در لیست عضویتش بودند کمک می کرد. کسانی که جزو شبکه های 

آن نبودند حتی در نظر گرفته منی شدند. وقتی متوجه فاصله ای شدم 

که احزاب سنتی بین مردم ایجاد می کند، حزب لیربال را ترک کردم و 

در حزب کمونیست رشوع به کار کردم.

من به رسعت از منشی هیات اقدام محلی خود ما به منشی انجمن کل 

هیات های اوریتو رسیدم. زمانی که مرا انتخاب کردند، من تنها زنی 

بودم که در یک موقف آمرانه کار می کردم. من تنها بودم، زیرا برخالف 

بقیه زنان روستایی، خواندن و نوشنت بلد بودم که الزمه این موقعیت 

بود. نقش منشی اساسی است زیرا وی مسئولیت پیگیری مکاتبات، 

دوسیه ها و روابط عمومی را بر عهده دارد. مثل یک وزارتخانه است 

این موقعیت جدید به خوبی با ویژگی های من مطابقت داشت زیرا من 

همیشه بسیار منظم بوده ام و در این نوع موقعیت شام باید به رسعت 

یاد بگیرید و عالقمند باشید که به شام آموزش داده شود.

من تا سال 1996 منشی انجمن هیات ها بودم. در آن سال ها وقتم 

به عنوان سازمان دهنده مردمی و رهرب اجتامعی، شغلم  بین کارم  را 

یعنی فروش تکت التری و خانواده ام تقسیم می کردم. هیچ وقت برای 

رخصتی یا مهامنی یا چیز دیگری نداشتم. در آن زمان، رشیک زندگی 

همیشه  که  نبود  سنتی  شوونیست  مرد  یک  خوشبختانه  که  داشتم 

او  می کرد.  از من حامیت  او همیشه  بخواهد.  خانه  در  را  همرسش 

مجری رادیو بود و من عاشق حساسیت اجتامعی و متایل او به کمک 

به نیازمندان شدم. ما سه فرزند داشتیم و خانه ای در شهر ساختیم. 

آن زمان بود که تجمعات معروف کوکا در جنوب کشور آغاز شد. اگرچه 

در آن زمان در باره آن اطالعی نداشتم، اما در نهایت زندگی مرا تغییر 

داد.

 پاسخ دهقانان سازماندهی تجامت و تقاضای توقف 

سم پاشی و گفتگو برای جستجوی بدیل برای محصوالت 

غیرقانونی به شمول رسمایه گذاری اجتامعی بود.

سایر  و  پوتومایو  در  کوکا  محصوالت  سم پاشی  دولت   ،90 دهه  ر 

سازماندهی  دهقانان  پاسخ  کرد.  رشوع  را  کلمبیا  جنوب  در  بخش ها 

بدیل  جستجوی  برای  گفتگو  و  سم پاشی  توقف  تقاضای  و  تجامت 

بود.  به شمول رسمایه گذاری اجتامعی  برای محصوالت غیرقانونی 

این اعرتاضات ابتدا در سال 1992 رخ داد، اما بسیج زارعین کوکا در 

سال های بعد قوی تر شد. هیات های اقدام اجتامعی قهرمانان اصلی 

بودند که تظاهرات را فرا می خواندند و سازماندهی می کردند.

بودم.  باردار  را  تجمعات بزرگ زمانی رشوع شد که من دخرت سومم 

من وظایفی را که خطری برای سالمتی من باشد بر عهده منی گرفتم، 

بلکه خودم را وقف جلب حامیت از رشکت کنندگان در اعرتاض کردم. 

نزدیک  مقصد شهرهای  به  را  روستاهای خود  و  قریه جات  دهقانان 

رسم  به  تا  کردند  برپا  پارک ها و رسک ها خیمه  در  آنها  کردند.  ترک 

نوعی اعرتاض ترافیک را مختل کنند. هیات های اقدام اجتامعی و 

سازمان های دهقانی قباًل تصمیم گرفته بودند که کار روی موضوعات 

هر  برای  کمیسیون  ایجاد  و  امنیتی  و  صحی  لجستیکی،  سیاسی، 

مذاکره  دولت  با  باید  سیاسی  کمیسیون  است.  رضوری  موضوع 

و  همه  سالمت  وضعیت  بررسی  مسئول  صحت  کمیسیون  می کرد. 

ایمنی  بود. کمیسیون  از مریض ها  برای مراقبت  با شفاخانه  صحبت 

مسئول انسداد جاده ها بود. و به همین ترتیب، هر کمیسیون وظیفه 

ای به عهده داشت. من گروهی را برای کمیسیون تدارکات در شهر 

رهربی می کردم. ما وظیفه داشتیم به دوکان ها، بازار و محله ها برویم 

رضورت  خیمه  در  ماندن  برای  مردم  که  را  چیزهایی  سایر  و  غذا  تا 

در  به کمک دوستانی که  را  ما همه چیزها  داشتند جمع آوری کنیم. 

اهمیت  لحظه  آن  در  کردیم.  توزیع  می کردند  کار  ترانسپورت  بخش 

تجمعات را متوجه نشدم. فقط احساس می کردم نقش کوچکی ایفا 

می کنم.

 وقتی حکومت گفت چریک ها پشت رس تجمعات اند، 

بود،  چالش  پر  روند  این یک  آمد.  درد  به  روحم  و  دل 

مملو از زحمت، و مرشوع بود.

آسیس  پورتو  در  کوکا  محصول  یک  در  برداشت  آسیس کار  پورتو  در  کوکا  محصول  یک  در  برداشت  کار 

و  و    SOASSOAS/تامسون فرانسیس  از  عکس  تامسون/.  فرانسیس  از  عکس   .PutumayoPutumayo  ، ،

..UniversidadUniversidad  NacionalNacional  dede  ColombiaColombia

روحم  و  دل  اند،  تجمعات  پشت رس  چریک ها  گفت  وقتی حکومت 

از زحمت، و مرشوع  بود، مملو  این یک روند پر چالش  آمد.  به درد 

اتفاق در  از اعضای فارک بودند. این  بود. شاید برخی از معرتضان 

پوتومایو، جایی که سال ها چریک ها در آنجا حضور داشتند، و با توجه 

به اینکه فارک یک سازمان سیاسی و نظامی است، غیرعادی نیست، 

اما این ادعا که چریک ها اعرتاضات را سازماندهی کردند، ظاملانه بود. 

دهقانان کاماًل از مبارزات خود آگاه بودند؛ آله دست کسی نبودند. و 

بدتر از همه این بود که این اتهام با کشتار همراه شد.

یک ماه گذشت و معرتضان نتوانسته بودند با دولت به توافق برسند 

در  انفجار شنیدیم. معمواًل  نه، صدای  که یک شب، حوالی ساعت 

مردم  می شد.  برگزار  فرهنگی  برنامه های  شب ها  تجمعات،  طول 

موسیقی زهی )string( می نواختند و جوک و داستان های قبل از خواب 
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می گفتند. آن شب وقتی مردم به سمت خیمه های شان می رفتند، چند 

نفر بین جمعیت مواد منفجره پرتاب کردند! سه نفر کشته و بیش از 

80 نفر زخمی شدند. عین اتفاق در چندین شهر در پوتومایو رخ داد. 

در آن زمان، ما فکر می کردیم که این یک حمله هامهنگ شده بود 

اعرتاضات  دادن  پایان  و  ترس  ایجاد  برای  دولتی  ارتش  توسط  که 

سازماندهی شده بود. هنوز مشخص نیست چه اتفاقی افتاد. ما چیزی 

منی دانیم. به هر حال، خشونت علیه تولیدکنندگان کوکا و رهربان آنها 

در سال های آینده بدتر می شد.

معرتضان پس از توافق بر رس یک برنامه کاری با دولت برای بحث 

زیربناها  و  خدمات  به  دسرتسی  اجتامعی،  گذاری  رسمایه  مورد  در 

بازگشتند.  خود  خانه های  به  کوکا،  برای  اقتصادی  جایگزین های  و 

داشتند.  رشکت  مذاکره  روند  در  اجتامعی  اقدام  هیات های  عمدتا 

چندین رهرب اجتامعی به این باور بودند که ما به یک سازمان دهقانی 

بیان کند.  را  پوتومایو  نیازهای مردم در  تا  داریم  نیاز  منطقه ای هم 

با توجه  ارائه کردیم.  ایده ایجاد یک اتحادیه دهقانی را  بنابراین ما 

به تجربه ای که من در انجمن هیات ها داشتم و شاید کم تجربگی 

امثال آن، من  رفقای روستایی مان در تنظیم دوسیه ها، مکاتبات و 

من  برای  انتخاب شدم.  پوتومایو  دهقانان  اتحادیه  منشی  عنوان  به 

کالن تر  پلتفرم های  به  محلی  اجتامعی  سازمان  از  جهش  یک  این 

سازمان دهی دهقانان بود.

آن زمان، دوران فعالیت قوی اجتامعی بود. زمانی که در حال مذاکره 

می ساختیم.  دیگر  پی  یکی  را  شاروالیها  اتحادیه  بودیم،  دولت  با 

این یک تجربه بسیار غنی بود زیرا من با رهربان دهقانان از مناطق 

مختلف کشور در متاس بودم. متوجه شدیم که مشکالتی که ما در 

بود.  دیگر  جاهای  در  مردم  مشکالت  شبیه  بسیار  داشتیم  پوتومایو 

به خاطر زمین  مبارزه  برای  پلتفرم کالن تر  به یک  بنابراین، پیوسنت 

و حقوق اجتامعی و سیاسی دهقانان منطقی به نظر می رسید. در ماه 

اپریل 1997، ما یک شعبه محلی اتحادیه را در اوریتو ایجاد کردیم 

و در بقیه شهرها نیز همین کار را انجام می دادیم اما شبه نظامیان به 

پوتومایو آمدند.

عملیات خشونت آمیز شبه نظامی ها یک هدف روشن داشت: مامنعت 

از پیرشفت روند سازماندهی دهقانان. و در آن حمله گزینشی، اولین 

ابتدا  در  بودند.  کوکا  اعرتاضات  رهربان  قربانی می شدند  که  کسانی 

یک رهرب را در شهر مجاور سان میگل کشتند. سپس، به یک رهرب 

از پورتو کایسیدو حمله کردند که به طور معجزه آسایی نجات یافت. 

برخی از همکاران برای طرح شکایت به بوگوتا سفر کردند، در حالی 

با حضور  تا در یک هامیش  - ماندیم  از جمله من   - که برخی دیگر 

وزیر داخله رشکت کنیم و در مورد نقض حقوق برش صحبت کنیم. در 

برگشتیم،  و وقتی  نان چاشت وقفه گرفتیم  برای رصف  آن هامیش 

بروشورهای تهدیدآمیزی را روی کرسی ها پیدا کردیم. دوره وحشتناکی 

دهقانان  سازمان  حامیت  با  که  را  آسیس  پورتو  شاروال  بعدًا  بود. 

انتخاب شده بود و یکی از رهربان اوریتو را که زبانش بریده شده بود، 

کشتند. کسانی که بیجا نشده بودند، در چنین رشایطی مجبور شدند 

نجات  برای  دیگر  برخی  کنند.  متوقف  را  سیاسی  فعالیت های  متام 

جان خود به چریک ها پیوستند.

 عملیات خشونت آمیز شبه نظامی ها یک هدف روشن 

داشت: مامنعت از پیرشفت روند سازماندهی دهقانان. و 

در آن حمله گزینشی، اولین کسانی که قربانی می شدند 

رهربان اعرتاضات کوکا بودند.

من یک یا دو سال مقاومت کردم، اما در سال 2000 ما آواره شدیم. 

دیگر  من  که  خاطری  به  می کردیم،  پیدا  زندگی  برای  جایی  باید 

از  قبل  کنم.من  تحمل  را  شبه نظامی ها  دامئی  نظارت  منی توانستم 

آن از رشیک زندگیم جدا شده بودم، بنابراین، به ناچار خانه ام را در 

شهر به بهایی ناچیز فروختم و با چهار فرزندم به منطقه روستایی پورتو 

زندگی  از  آنجا مرحله دیگری  در  رفتم.  اکوادور  با  آسیس، در رسحد 

من آغاز شد.

از کارهای اجتامعی  از زندگی خود  من قصد داشتم برای محافظت 

منرصف شوم. می خواستم جایی بروم که در امنیت باشم و فرزندانم 

بتوانند درس بخوانند. این جابجایی برای آنها دردناک بود زیرا آنها در 

اوریتو دوستانی داشتند و بزرگ ترین شان دوست پرس داشت. با این 

حال، خوشبختانه توانستیم در منطقه ای مستقر شویم که چریک ها 

بنابراین از رش شبه نظامی هایی که مرا تعقیب می کردند  بودند،  قوی 

بودم. مکتب خوبی وجود داشت و رشایط تجارت هم خوب  مصون 

از  عکس  پوتومایو.  رودخانه  در  از سفری  عکس  پوتومایو.  رودخانه  در  سفری 

فرانسیس تامسون فرانسیس تامسون 
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و  خریدم  جدیدی  خانه  کارم  انداز  پس  و  خانه  فروش  پول  با  بود. 

رستورانت راه اندازی کردم.

مناظر  با  و  بزرگ  رودخانه  یک  کنار  در  قریهای  در  ما  جدید  خانه 

اما  زیاد کوکا در اطراف وجود داشت،  انگیز قرار داشت. مزارع  دل 

آناناس،  شفتالویی(،  )خرمای   chontaduro همچون  محصوالتی 

نیشکر و محصوالت معیشتی هم وجود داشت. من تخمین می زنم که 

40 درصد تولیدات مزرعه کوکا و بقیه محصوالت دیگر بود. بسیاری از 

افراد بومی هم آنجا زندگی می کردند و دارای سازمان های قوی بودند. 

انجمن های  اجتامعی،  اقدام  هیات های  قالب  در  منطقه  این  مردم 

تولیدکننده، و مردم بومی، در قالب شورای شهر )cabildo( سازماندهی 

شده بودند32. این مردم توانسته بودند بر اثر تالش های جمعی و توافق 

با دولت پس از اعتصاب های زارعین کوکا در دهه 90، دولت را وادار 

بود.  منطقه  آن  مکتب  تنها  که  کند  روستایی  مکتب  به ساخنت یک 

اطفال من دوره ابتدائیه و متوسطه را در آنجا خواندند. هرچند تصمیم 

من برای نقل مکان به این منطقه اجباری بود، اما معتقدم این بهرتین 

تصمیمی بود که در زندگی ام گرفتم. این منطقه در زمان سختی از 

به  با خوشحالی  و  بزرگ شدند  آنجا  در  فرزندانم  و  کرد  استقبال  من 

بلوغ رسیدند.

 در آن زمان، ما معتقد بودیم که منی توانیم در مقابل 

خون  می ماندیم،  ساکت  اگر  مبانیم،  ساکت  خشونت 

همه همکاران مان به هدر می رفت.

با این حال، همه چیز بی نقص نبود. من منی توانستم به شهر بروم. 

من مجبور بودم در روستا مبانم زیرا منطقه شهری تحت کنرتل شبه 

نظامیان بود. برای رسیدن به شهر، باید از رودخانه ای عبور می کردید 

و نیروهای شبه نظامی فهرستی در دست داشتند و به جایی که دهقانان 

از کشتی پیاده می شدند می رفتند. کسانی که در لیست بودند بالفاصله 

کشته می شدند و در رودخانه انداخته می شدند. بنابراین، مجبور بودم 

از اکوادور مواد غذایی بخرم یا دخرت بزرگم را به شهر بفرستم تا برای 

رستورانتم مواد تهیه کند.

در سال 2002، زمانی که در رستورانتم کار می کردم و متوجه حامیت 

از فرزندانم بودم، شبه نظامیان با حامیت ارتش دولتی، رئیس اتحادیه 

دهقانان پوتومایو را ترور کردند. از آنجایی که من آرشیف سازمان را 

متاس  من  با  املللی  بین  رسخ  صلیب  و  او  بستگان  می داشتم،  نگه 

تا در جستجوی جسد او کمک کنم. هشت روز بعد جسد او  گرفتند 

را پیدا کردیم که در قربستانی به عنوان "بدون نام" دفن شده بود. 

تا آن لحظه از هر چیزی که مربوط به کارهای اجتامعی بود فاصله 

به کار  اما احساس می کردم رشایط می طلبد که دوباره  بودم،  گرفته 

رشایط  به  دستیابی  برای  و  اید  رهرب  شام  وقتی  برگردم.  اجتامعی 

انجام  کاری  اگر  می کنید  احساس  می کنید،  مبارزه  مردم  برای  بهرت 

باد شام را رسگردان و بدون مقصد در  ندهید مانند برگی هستید که 

امنیت  به خاطر  آرام نشسنت غیر ممکن است. من  هوا می چرخاند. 

فرزندانم چنین کردم، اما پس از قتل همکارم، به آینده آنها و اینکه 

چه اتفاقی ممکن است برای آنها بیفتد فکر کردم. این اندیشیدن ها، 

با دیگر رهربان دهقانی هم در میان گذاشتم، سبب شد فعالیت  که 

اجتامعی را مجددا از رس بگیریم. در آن زمان، ما معتقد بودیم که 

اگر ساکت می ماندیم،  منی توانیم در مقابل خشونت ساکت مبانیم، 

خون همه همکاران مان به هدر می رفت.

اولین کاری که انجام دادیم این بود که سازمان ها را در همه شاروالیها 

دوباره فعال کردیم. پالن شامل برگزاری جلساتی با هیات های اقدام 

اگرچه  بود.  مردم  نظرات  بررسی  برای  بومی  شوراهای  و  اجتامعی 

بسیاری می ترسیدند، بسیاری دیگر از ایده سازماندهی مجدد استقبال 

عنوان  به  من  و  کردیم  ایجاد  جدید  دهقانی  سازمان  ما یک  کردند. 

معاون رئیس انتخاب شدم. ما یک طرح زندگی33 را برای منطقه مورد 

بحث قرار دادیم که نیازها و اولویت های مردم را مشخص می ساخت. 

یک رشکت رشوع به بهره برداری از چاه های نفت در این منطقه کرده 

بود، بنابراین، ایده ما این بود که مسئولین رشکت و مقامات محلی و 

ملی را وادار کنیم از طرح زندگی ما حامیت کنند. این طرح از جمله 

حفاظت  و  دهقانان  اراضی  حق  قانونی  شناخنت  رسمیت  به  شامل 

نیز حفظ  و  بود  نفت  تهدید رشکت  مورد  دو  هر  که  بود  آبی  منابع  از 

جاده هایی که ما ساخته بودیم و رشکت نفت آن را تخریب کرد بدون 

اینکه به ما خسارت پرداخت کند.

ما چند سالی را رصف سازماندهی طرح زندگی کردیم و سپس با رشکت 

نفت و والی پوتومایو متاس گرفتیم تا در تطبیق آن به ما کمک کنند. 

با این حال، خشونت متوقف نشد. در سال 2004، با شاروال، والی 

اگر دولت ملی در جلسات  آنها گفتیم  به  و رشکت مالقات داشتیم. 

به  منی توانید  شام  نکند،  کمک  ما  به  طرح  این  در  و  نکند  رشکت 

استخراج نفت از منطقه ادامه دهید. رشکت نفت عالقه ای به توافق 

در  کرد.  خودداری  گو  و  گفت  برای  ملی  دولت  دعوت  از  و  نداشت 

عوض، آنها از متام مشکالتی که چریک ها برای عملیات آنها ایجاد 

کرده بودند، شکایت کردند. به هر حال، ما با خوشحالی جلسه را ترک 

کردیم، زیرا اگرچه نتوانستیم به توافق برسیم، اما قدرت سیاسی خود 

را به آنها نشان دادیم و پیشنهادات خود را ارائه کردیم. اما پنج روز 

بعد رئیس سازمان تازه تأسیس با شلیک چند گلوله از پشت بی رحامنه 

ترور شد.

از آنجایی که من معاون ریاست سازمان بودم، قرار بود پست او را به 

عهده بگیرم. با این حال، شبه نظامی ها هنوز در شهر بودند، بنابراین 

من منی توانستم برای انجام هر کاری که رهرب یک سازمان باید انجام 

دهد، به آنجا بروم. ما مجبور شدیم پروژه طرح زندگی خود را به طور 

موقت متوقف کنیم و بر محکوم کردن نقض حقوق برش مترکز کنیم.

 خلع سالح قسمی نیروهای شبه نظامی در سال 2006 

بخشید.  پوتومایو  در  اجتامعی  جنبش  به  ای  تازه  دم 

آن لحظه فرصت مناسب برای فعال سازی مجدد پروژه 

و  زیست محیطی  آسیب های  به  اعرتاض  زندگی،  طرح 

نقض  محکومیت  نفتی،  رشکت های  فعالیت   اجتامعی 

حقوق برش و مخالفت با سم پاشی هوایی بود.

وضعیت مالی من خوب نبود زیرا رستورانتم را رها کرده بودم تا خودم را 

وقف کارهای اجتامعی کنم. عالوه بر این، یکی از پرسانم به شدت 

زندگی  فعلی  رشیک  حامیت  از  زمان،  آن  خوشبختانه،  شد.  بیامر 

برای  و  بود  اجتامعی  اقدام  هیات  یک  رئیس  او  بودم.  برخوردار  ام 

کار در مزارع کوکا به پوتومایو آمده بود تا اینکه توانست با پول پس 

اندازش یک قطعه زمین بخرد. زندگی با او یک نعمت است زیرا او 

مردی سخت کوش، متواضع و صبور است. یافنت مردی که قبول کند 

می کند  جلسات رشکت  در  می رود،  بیرون  خانه  از  همیشه  همرسش 

او همیشه  نیست.  آسان  نیست،  خانه  در  یا شستشو  آشپزی  برای  و 
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انجام  خانه  در  را  وظایف  این  و  می کرد  درک  مرا  رهربی  مسئولیت 

می داد. بنابراین، برای حل وضعیت اقتصادی ما، همرای او در مزرعه 

برای  اما  نکردم،  کار  کوکا  محصول  خود  روی  هرگز  من  کردم.  کار 

کارگران آشپزی می کردم، بر آنها نظارت می کردم، جای بذر کوکا را 

آماده می ساختم و از آنها مراقبت می کردم. درآمد مزرعه برای حامیت 

از فرزندانم کافی بود. 

ای  تازه  دم   2006 سال  در  شبه نظامی  نیروهای  قسمی  سالح  خلع 

مناسب  فرصت  لحظه  آن  بخشید.  پوتومایو  در  اجتامعی  جنبش  به 

آسیب های  به  اعرتاض  زندگی،  طرح  پروژه  مجدد  فعال سازی  برای 

زیست محیطی و اجتامعی فعالیت  رشکت های نفتی، محکومیت نقض 

حقوق برش و مخالفت با سم پاشی هوایی بود. در آن مرحله، تقاضاها 

بسیار شبیه به خواسته های تولیدکنندگان کوکا در دهه 90 بود؛ مثال، 

توقف سم پاشی، اما جنبش اجتامعی قوی تر و آموزش دیده تر بود. در 

آن زمان، ما پیشنهادات قابل اعتنایی برای مذاکره با دولت داشتیم و 

سازمان های دهقانی جدیدی شکل گرفته بود که قباًل نداشتیم.

با وجود خلع سالح، خشونت های شبه نظامی متوقف نشد و در سال 

2007 متاسفانه یکی از فرزندانم را از دست دادم. او 19 ساله بود و 

به عنوان دستیار چیواس ]نوع خاص موتر بس که کاال و مسافران را 

در مناطق روستایی حمل می کند[ کار می کرد. یک روز صبح که او در 

راه قریه به پورتو آسیس بود، شبه نظامیان او را از موتر پیاده کردند، 

داخل یک موتر باری بردند و کشتند. پرسم با هیچکس دعوا منی کرد، 

پوشیدن  او  تنها "جرم"  نداشت.  فعالیت های سیاسی هم رشکت  در 

یک تی رشت و شلوار سیاه و موزه های پالستیکی بود. همین کافی 

بود تا شبه نظامیان او را بکشند. به گفته آنها، هرکسی که چنین لباسی 

بپوشد، عضو چریک ها است. این بی رحامنه ترین رضبه ای بود که 

تا به حال خورده ام. اما به جای در هم شکسنت، چیزی که مردم از 

من انتظار داشتند، تصمیم گرفتم به فعالیت سیاسی خود ادامه دهم.

همزمان با تحمل تراژدی های شخصی و تهدید خشونت، کم کم با 

محلی  رهربی  از  گرفتم.  ارتباط  ملی  سطح  در  دهقانی  سازمان های 

در  وسیع تری  اهداف  که  شدم  جنبش هایی  از  بخشی  و  رفتم  فراتر 

از  دیگری  درس های  که  بود  زیبایی  تجربه  داشتند.  کشور  رسارس 

زندگی به من داد.

کشور  مختلف  مناطق  رهربان  با  مالقات  فرصت  هرگز  آن،  از  قبل 

از  دارم یکی  یاد  به  بودم.  متمرکز  پوتومایو  نداشتم. همیشه روی  را 

رهربان دهقانی که می شناختم، همیشه به من می گفت که باید منطقه 

زیرا مشکالت  کنم،  کار  املللی  بین  و  ملی  در سطوح  و  کنم  ترک  را 

محلی ناشی از پالیسی هایی است که در این سطوح شکل می گیرد. 

اولین بار که در جلسه ای با دهقانان نقاط مختلف کشور رشکت کردم، 

با وجود تفاوت بین مناطق،  متوجه شدم این حرف او درست است. 

مشکالت بسیار مشابه بود.

بلکه مرا به  تنها مرا به جلسات دعوت کردند،  نه  آنها  با مرور زمان، 

عنوان منشی زنان در سازمان دهقانی که در آن مشغول به کار بودم، 

منصوب کردند. من مسئول متام پالیسی های مشارکت و آموزش زنان 

در آن سازمان بودم. تجربه مهمی که من در آن موقعیت پیدا کردم 

سفر به جنوب کلمبیا برای سازماندهی ورکشاپ های رهربی محلی با 

حضور زنان دهقان بود که بعدها در سطح ملی کپی برداری شد. ایده 

این بود که زنان در موقعیت های باال قرار بگیرند تا اطمینان حاصل 

مردان  به  به طور سنتی  ایفا می کنند که  را  نقش هایی  زنان  شود که 

 Vía در مجمع جهانی سازمان  باعث شد من  روند  این  داده می شد. 

Campesina در آفریقا رشکت کنم. یک سفر بسیار طوالنی بود، بیش 

از 24 ساعت! من برای اولین بار با مردمی با فرهنگ ها و زبان های 

که  متوجه شدم  آشنا شدم.  قاره  این  تاریخ  با  و  دیدار کردم  مختلف 

آن  مردم  است،  فراوان  نابرابری های  با  منطقه ای  اینکه  علی رغم 

رسشار از عزت اند، زیرا در متام زندگی خود برای حقوق خود مبارزه 

کرده اند.

سازمان  عمومی  منشی  و  خزانه دار  دیگر،  موقف های  کنار  در  بعدًا 

شدم. این مسئولیت ها مرا مجبور کرد که پوتومایو را ترک کنم و به 

بوگوتا، مقر سازمان بروم. کار سختی بود زیرا مستلزم آن بود که از 

خانه ییالقی در پورتومایو، عکس توسط فرانسس تامسون/ SOAS پوهنتون ملی. 
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خانواده ام دور شوم، کارم در منطقه را رها کنم و به یک شهر بزرگ 

توانستم  اما  مریض شدم،  و حتی  بود  ابتدا سخت  در  اگرچه  بیایم. 

کاری را که به من سپرده شده بود انجام دهم.

و  صلح  زمینه  در  است  ممکن  آنچه  مورد  در  امروز،   

جنبش اجتامعی در کلمبیا اتفاق بیفتد، مطمنئ نیستم. 

ما معتقد بودیم که صلح تغییراتی را که سال ها برای آن 

اتفاق  این  هنوز  اما  می آورد،  ارمغان  به  بودیم  جنگیده 

نیفتاده است.

من خوش شانس بودم که از نزدیک در برخی از مهم ترین رویدادهای 

سیاسی سال های اخیر در کلمبیا رشکت کردم. اول، من به اعتصاب 

ملی دهقانان در سال 2013 کمک کردم، اعتصابی که هزاران دهقان 

را در رسارس کشور بسیج کرد تا خواستار رشایط زندگی بهرت، دسرتسی 

این  شوند.  اقتصادی  پالیسی های  در  تغییر  و  حقوق،  و  خدمات  به 

اعتصاب مشکالت دهقانان را دوباره در کانون گفتگو های ملی قرار 

داد. عالوه بر این، من با سازمانم در روند صلح با چریک های فارک 

رشکت کردم. ما می خواستیم به ایجاد صلح در کشورمان کمک کنیم. 

با  در گفتگو  زراعتی  به مشکالت  مربوط  نکته  آنجایی که چندین  از 

توافقنامه  به  پایبندی  بودیم  متعهد  ما  بود،  شده  گنجانده  چریک ها 

صلح را ترویج کنیم. امروز، در مورد آنچه ممکن است در زمینه صلح 

نیستم. ما معتقد  بیفتد، مطمنئ  اتفاق  و جنبش اجتامعی در کلمبیا 

به  بودیم  جنگیده  آن  برای  سال ها  که  را  تغییراتی  صلح  که  بودیم 

ارمغان می آورد، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

اگر به زندگی ام نگاه کنم، می توانم بگویم که با وجود همه سختی ها 

و رنج هایی که به خاطر از دست دادن عزیزانم کشیده ام، به آنچه که 

بوده ام و آنچه کرده ام افتخار می کنم. من تصمیم گرفتم راه کسانی 

را دنبال کنم که برای رفاه دیگران می جنگند. این کار مرا از زندگی 

معمولی یک زن خانواده دور ساخت. زندگی خوبی بوده است!
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اکرث افرادی که به توماکو آمدند برای کشت کوکا آمدند. کسانی که 

بعد از سال 2000 وارد شدند، برای کاشت بوته کوکا دست به جنگل 

زدایی زدند. انبوهی از مردم از پوتومایو و نیز سامانیگو و کاکوتا آمدند. 

پوتومایو  به  توماکو  مردم  بود:  برعکس  قباًل  است!  دار  خنده  خیلی 

می رفتند تا از طریق کوکا امرار معاش کنند. آنها به عنوان راسپاچین36 

و  پوتومایو  مردم  طریق  این  از  می کردند.  کار  کوکا(  برگ  )چیننده 

توماکو با هم دوست و حتی خویشاوند شدند.

به دلیل  آنها  از  آمدند. برخی  به توماکو  به دالیل زیادی  مهاجران 

وارد  چریک ها  با  دیگر  برخی  شدند.  آواره  کلمبیا  سم پاشی  طرح 

و  آمدند  اینجا  به  پوتومایو  نقاط مختلف  از  فارک  شدند: گروه های 

افراد خود را با خود آوردند. این اتفاق چگونه رخ داد؟ مردم آمدند، 

به  آمدند، سپس  یا همراه چریک ها  آواره  شدند37  به دلیل خشونت 

اعضای خانواده یا دوستان خود که در پوتومایو به دلیل سم پاشی 

اندازه ی  به  اینجا  "بیا،  می گفتند:  بودند،  گرسنگی  دچار  جنگ  یا 

برای  کشت،  برای  کوکا،  برای  زمین  دارد...  وجود  زمین  کافی 

با  گاهی  می آمد،  پرسش  با  دوست  یا  خویشاوند  بعد،  آن".  و  این 

بزرگ ترین پرس شان، و حتی زن شان. بعدًا کسی را می فرستادند 

بود  گونه  این  کاکا.  پرس  کاکا،  برادرزاده،  یا  خواهرزاده  دنبال 

اجتامعی38  شوراهای  به  مربوط  زمین های  حتی  زمین ها،  این  که 

از  کشتی  با  و  می شدند  باری  موتر های  سوار  مردم  شد.  ترصف 

می گذشتند. رودخانه 

بسیاری از کسانی که برای کاشت کوکا آمده بودند ناپدید شدند. ما 

منی دانیم ناپدید شدند یا کشته شدند. راستش باور منی کنم هنوز زنده 

دنبال  به  افراد  این  اند.  شده  مفقود  توماکو  در  زیادی  افراد  باشند. 

فرصت به اینجا آمدند، اما هیچ کارت هویتی نداشتند و به دلیل رشایط 

سخت منطقه، برخی مشکوک بودند که آنها عضو گروه های چریکی 

اند و برخی دیگر مشکوک بودند که آنها شبه نظامی اند. کوکا باعث 

از  بسیاری  برای  می انگیزاند.  بر  را  مردم  حسادت  و  می شود  جنگ 

مردم، رودخانه تبدیل به گور شان شد. برای من سال 2002 بدترین 

دوره بود. قایق های پر از جسد به طور مکرر روی رودخانه شناور بودند.

 کوکا فقط برای دهقانان نیست. کوکا زنجیره ای است 

که همه چیز را به هم گره می زند.

برای دهقانان نیست. کوکا زنجیره ای است که همه چیز  کوکا فقط 

را به هم گره می زند. به عنوان مثال، من یک زارع کوکا نیستم. من 

هرگز کوکا کشت نکردم، نه به این دلیل که آن را دوست نداشتم، بلکه 

به دلیل مشکالتی که به همراه داشت. جایی که کوکا وجود داشت، 

همیشه گروه های مسلح حضور داشت. اما، برای مثال، همرسم یک 

دوکان داشت، و کاالها را به طور قرض به کوکروها39 )پرورش دهنده 

کوکا( می فروخت. دیگران به کسانی که برگ کوکا را پروسس می کنند 

یا انتقال می دهند، تیل می فروخت. این یک زنجیره بسیار بلند است!

توماکو  یک شهرداری در بخش نارینو، در جنوب غرب کلمبیا است. این منطقه با اکوادور و اقیانوس آرام رسحد مشرتک دارد. در چند دهه 

گذشته، توماکو مرکز تولید کوکا و قاچاق کوکائین بوده است. این امر باعث تشدید درگیری های مسلحانه و اختالفات اجتامعی در این شاروالی 

شد و آن را به میدان جنگ چریک های فارک و گروه های مختلف شبه نظامی تبدیل کرد. امضای توافقنامه صلح بین دولت کلمبیا و فارک در 

سال 2016 امیدهای زیادی ایجاد کرد. اما برخی از گروه ها خلع سالح نشدند و سازمان های غیرقانونی جدیدی ظهور کردند. علی رغم تداوم 

خشونت، مردم برای بهبود وضعیت جوامع خود و ایجاد صلح به کار ادامه می دهند. یکی از مهم ترین مبارزات اجتامعی در توماکو، مبارزه جوامع 

سیاهپوست برای باقی ماندن در قلمروهای جمعی شان و به رسمیت شناخنت صالحیت شوراهای اجتامعی آنها بوده است.

جنگ باشد یا صلح، ما سیاه پوستان همیشه می بازیم

داستانی به روایت دون تیتو۳4 و تدوین دیانا ماچوچا۳5

ساکنان روستای توماکو. عکس توسط دیه گو الگوس/ پوهنتون ملی
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اگرچه من هرگز کوکا نکاشته ام، اما می دانم این تجارت چگونه کار 

می کند. بعضی ها آن را در کنار درختان خرمای من می کاشتند. مردی 

بود که حدود پنج هکتار داشت؛ او یک زارع کوچک کوکا بود. سخت 

کار می کرد تا از زمین حاصل به دست آورد، اما به نظر می رسید که هرگز 

سود کافی نداشت، زیرا وقتی رسانجام کوکا را فروخت، از همه قرضدار 

بود و منی توانست پرداخت کند. هر سه ماه یک بار برداشت می کرد. اما 

بین دو برداشت، مجبور بود خیلی زیاد کار کند. باید مواد کیمیاوی زیادی 

را به خاک اضافه می کرد، محصول را کود می داد و سم پاشی می کرد 

و مجبور بود تقریبًا هر روز این کار را انجام دهد. مهمرت از همه، این 

شخص ساعت ده یا یازده به خواب رفت زیرا موقع غروب باید با چراغ 

دستی می رفت تا بررسی کند که مورچه ها محصول او را منی خورند. او 

متام مدت کار می کرد. بنابراین، اگر بخواهم برای متام ساعت هایی که 

او کار می کرد قیمت بگذارم، فکر منی کنم او از کوکا درآمد زیادی کسب 

کرده باشد. کوکا برای تولیدکنندگان کوچک تجارت خوبی نیست. سود 

آن نصیب کسانی می شود که آن را می خرند یا بیش از ده هکتار کشت 

می کنند، به کسانی که خمیر اولیه را درست می کنند و آن را به کریستال 

تبدیل می کنند، به آزمایشگاه های بزرگ و صنعت گران. پول در نهایت 

به کسانی می رسد که حتی اینجا زندگی منی کنند.

برخی می گویند هامن منطقه ای که من مزرعه خرما داشتم، زمانی 

شاهد سود رسشار کوکا بود. زارعین می گویند آن زمان خوب بود به 

خود  خانه های  در  و  بخرند،  آبجو  جعبه  سه  می توانستند  که  خاطری 

از بوتل بود. اما روز بعد پول  آنها پر  انبار می کردند. اتاق غذاخوری 

آنها متام می شد و بار دیگر مجبور می شدند بروند و برگ های کوکا را 

بچینند. این یک معضل کالن است: زارعین کوچک متام پول خود 

را رصف مرشوب می کنند، رسمایه گذاری یا پس انداز منی کنند. کوکا 

فقط زندگی چند نفر را بهرت ساخته است، حداقل در منطقه ای که من 

زندگی می کنم. من از برخی روستاهای رسحدی بازدید کردم که مردم 

آن که کوکا می کارند حتی خانه ندارند و فقط در تقالی زنده ماندن 

اند. دوست دارم از آنها بپرسم که با پول کوکا چه کار کردند، اگر پولی 

به  پولی  چنان  هرگز  آنها  که  فکر منی کنم  من  اگرچه  داشته،  وجود 

دست آورده باشد.

تا  است  آورده  بار  به  اندوه  و  غم  بیشرت  کوکا  سیاه پوستان،  ما  برای 

شادی. فرهنگ ما را نابود کرد. قریه جات عضو شوراهای اجتامعی 

تنها چیزی که در آن می شنیدی، آهنگ   بود که  از می خانه هایی  پر 

)corridos( های ممنوعه بود40. کوکا و گروه های مسلح و مهاجرین 

آن بسیاری از جوامع بومی را آواره کردند. در یک مرحله، آنقدر مردم 

از توماکو به سان لورنزو، یک شهرداری اکوادور نزدیک به رسحد، نقل 

مکان کردند، که محله های کاملی را در آنجا تشکیل دادند. مهاجرین 

قابل فروش  اینجا  اما زمین  اند،  بومیان خریده  از  را  می گویند زمین 

سیاه پوستان  است.  جمعی  مالکیت  تحت  ما  رسزمین های  نیست! 

این مناطق بسیار با پیشانی باز برخورد می کردند. همیشه یک غذای 

اضافی برای مهامنان غیرمنتظره وجود داشت. اما این رسم در حال 

از بین رفنت است و روزی به کلی از بین خواهد رفت. کوکا صدمات 

زیادی به فرهنگ سیاه پوستان ما وارد کرده است!

بار   برای ما سیاه پوستان، کوکا بیشرت غم و اندوه به 

آورده است تا شادی. فرهنگ ما را نابود کرد.

کوکا سم پاشی را هم به قلمرو ما آورد. در سال 2003، دولت رشوع 

به سمپاشی در توماکو کرد. همه می دانستند: هر وقت فریاد می زدند 

همیشه  می کردیم.  دویدن  به  رشوع  رسعت  به  ما  »طیاره ها!« 

نشانه  را  مردم  ماشیندار  با  که  ببینیم  در طیاره  را  مردی  می توانستیم 

گرفته است. یک بار پرسی به قصد شوخی تفنگش را به سمت طیاره 

نشانه گرفت. طیاره به دنبال او پایین آمد، تقریبًا روی زمین. پرس به 

مردم همه چیز،  آن  آنها گم شد.  دید  از  و خوشبختانه  دوید  رسعت 

حتی جنگل های حرا )mangroves( را سم پاشی کردند. ظاهرًا به آنها 

بعدها،  بریزند.  بیرون  را  گالیفوسیت  ُتن  چندین  تا  شده  داده  پول 

نخلستان ها به بیامری به نام پوسیدگی جوانه مبتال شدند. این مشکل 

ویرانگر بود؛ هزاران هکتار نخل را از بین برد. ما مطمنئ بودیم که 

سم پاشی نخل ها را آلوده کرده است زیرا هر دو اتفاق تقریبًا همزمان 

رخ داد: ابتدا سم پاشی و سپس بیامری پوسیدگی جوانه.

از سم پاشی در اینجا تقریبا خسته شدند. هیچ چیز نتوانست محصوالت 

نابود کند. دهقانان ترفندهایی را برای نجات بوته های کوکا  کوکا را 

آموختند. آنها از پنیال41 و چیزهای دیگر استفاده می کردند. این مواد 

گیاهانی را که تازه سم پاشی شده بودند می شستند. بعضی افراد دیگر 

قبل از اینکه سم از برگ ها به شاخه ها و ریشه ها برسد، آن را از نزدیکی 

ساقه می بریدند. با این شیوه، خسارت را مهار می کردند. محصول آن 

دوره را از دست می دادند، اما سه ماه دیگر دوباره محصول برداشت 

می کردند.

کوکا تنها یکی از مشکالتی است که ما را در توماکو عذاب می دهد. 

داشته  ادامه  و دهه ها  و سال ها  است  زمین وسیع تر  بر رس  اختالف 

است. و اگر منصفانه قضاوت کنیم، این اختالفات با آمدن مهاجران 

مناطق  از  دیگری  افراد  کوکا،  کشت  از  قبل  نشد.  رشوع  پوتومایو 

مختلف کشور - پاستوسو، رولوس، کالنو، و پائیسا42 - زمین ما را برای 

پرورش درختان خرما ترصف کردند.

 کوکا تنها یکی از مشکالتی است که ما را در توماکو 

و  است  وسیع تر  زمین  رس  بر  اختالف  می دهد.  عذاب 

سال ها و دهه ها ادامه داشته است.

حتی  کلمبیا،  نقاط  سایر  از  کاران  کسبه   ،70 و   60 دهه های  در 

به  روغن خرما  تصفیه خانه های  و  مزارع  اندازی  راه  برای  خارجی ها، 

توماکو آمدند. برخی از آنها از سوی مافیا تامین مالی می شد. پس از 

آن بود که استثامر آغاز شد. نگرانی ما این بود که هیچ زمینی برای ما 

باقی منی ماند. در سال 1979، مردم محلی انجمن هایی ایجاد کردند 

و به صاحبان نخل ها گفتند: وضعیت به این صورت قابل دوام نیست! 

از انباشت زمین دست بردارید، حریص نباشید!

 مبارزه برای دفاع از رسزمین های مان ما را مدام درگیر 

کرده  کوکا  زارعین  و  مهاجرین  نخل کاران،  با  منازعه 

چریک های  با  نیست،  کافی  این ها  که  گویی  و  است 

فارک هم در جنگ نگه داشته است. 

قانون  این  کرد.  تغییر   70 قانون  با   1993 سال  در  بازی  قواعد 

ایجاد  را  به رسمیت شناخت و شوراهای محل  را  ما  حقوق رسزمینی 

سیاه پوست  جوامع  ما  که  است  کاری  و  ساز  محل  شوراهای  کرد. 

کار  آن  از  خود  رسزمین های  بر  خودمختاری  و  اقتدار  اعامل  برای 

آرام دور هم جمع  آرام  قانون، سیاه پوستان  این  به لطف  می گیریم. 

شدند و سازمان دهی کردند تا کارهای الزم برای تثبیت حقوق قانونی 

بر زمین های شان را بررسی کنند. بیشرت اسناد مالکیت زمین در دهه 
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2000 اعطا شد. زمین های ما اشرتاکی است و قانون 70 به رصاحت 

بیان می کند که این حق سلب نشدنی، غیر قابل ضبط است و شامل 

مرور زمان منی شود43. هیچ کس منی تواند زمین را از ما بگیرد.

مبارزه برای رسزمین های مان برای ما گران متام شده است. بسیاری 

از منایندگان قانونی شوراهای محل ترور شده اند. هیچ کس منی داند 

کار چه کسی بوده است: نخل کاران، گروه های مسلح یا هر دو. اسناد 

رشکت های  از  برخی  نداد.  پایان  درگیری ها  این  به  جمعی  مالکیت 

پرورش نخل هنوز می گویند که مناطقی در داخل اراضی شورا متعلق 

به آنهاست و به حمله به قلمروهای ما ادامه می دهند. همین قضیه 

از سوی مهاجران و زارعین کوکا نیز اتفاق می افتد. آنها ارصار دارند 

بر زمین هایی در مناطق شورا مالکیت فردی دارند. به محض یادآوری 

منی شود!  فروخته  ما  زمین  می شود.  آغاز  بی پایانی  بحث  موضوع، 

می دهند  انجام  که  کاری  تنها  وضعیت،  این  حل  جای  به  مسئوالن 

این است که می گویند بین خودمان مذاکره کنیم. صادقانه بگویم، 

دهیم.  ادامه  زمین  بر رس  به جنگ  ما  دولت می خواهد  آیا  منی دانم 

ما تالش کرده ایم که همزیستی مساملت آمیز داشته باشیم، اما قلمرو 

شورا برای ما قابل بحث نیست.

با  منازعه  درگیر  مدام  را  ما  رسزمین های مان  از  دفاع  برای  مبارزه 

این ها  و گویی که  زارعین کوکا کرده است  و  نخل کاران، مهاجرین 

است.  داشته  نگه  جنگ  در  هم  فارک  چریک های  با  نیست،  کافی 

به شخصیت  بستگی  بود.  پیچیده  بسیار  آنها  به  قانون 70  فهامندن 

فرمانده داشت. اما از آنجایی که فارک مرتبًا فرماندهان خود را تبدیل 

اتفاق می افتد،  ارتش  در  آنچه  مانند  دقیقا  تغییر می دهد،  یا  می کند 

آنچه مردم برای یک فرمانده توضیح می داد بالفاصله از بین می رفت 

و مردم مجبور بودند با فرمانده جدید از صفر رشوع کنند. بحث کردن با 

افراد رشکت نخل یا با مهاجران یک چیز است، اما اینکه مستقیاًم آن 

را به کسی که مسلح است بگویید، چیز دیگری است. زمانی که مردم 

را که  یا هر کاری  را  از دستورات فارک اطاعت منی کردند، فعالیتی 

می گفتند باید انجام شود، تکمیل منی کردند، سه روز به آنها فرصت 

کشته  یا  کنند،  ترک  را  منطقه  مجبورا  یا  کنند،  اجرا  تا  می شد  داده 

اند آسیب روانی  شوند. برای افرادی که در این رشایط زندگی کرده 

بزرگی وارد شده است. مردم بوگوتا مثال مشکالت دیگری دارند، شاید 

رفت و آمد، رسیدن به موتر بس، یک جنایت معمولی یا دزدی. برای 

گروه های  با  صلح  است،  ما  قلمرو  در  صلح  تامین  اصلی  مسئله  ما 

مسلح، با فارک، مخالفان، با همه. من تاکید می کنم که زندگی با یک 

گروه مسلح، تحت فرمان آنها - و در کشوری که ظاهرًا قانونیت در آن 

حاکم است، دردناک است.

بنابراین ما سعی کردیم نقش شوراها و قانون 70 را برای فارک توضیح 

دهیم. برخی از فرماندهان به ما اجازه دادند که در قلمرو مبانیم. بعضی 

دیگر، وقتی آمدند ما را تهدید کردند. یادم می آید یک بار در یک جلسه، 

فرمانده زیاد صحبت کرده بود، از او پرسیدم "فرمانده، می توانم صحبت 

کنم؟" گفت: "چه می خواهی؟ ساکت شو!" و به صحبت کردن ادامه 

هر  کشتند،  گفت  کرد.  نظامی شان صحبت  اسرتاتژی  مورد  در  داد. 

کاری کردند. بعد به من اشاره کرد و فریاد زد: "چه می خواستی بگویی؟" 

بعد، منشی ما، منشی شورا، پرسی واقعًا آرام - منی دانم چطور جرات 

کرد - بروشور قانون 70 را بیرون آورد و به فرمانده داد و گفت: "فرمانده، 

وقتی وقت داشتی، این را بخوان!" جلسه متام شد و ما به خانه رفتیم. 

در جلسه بعدی، فرمانده رفتار کاماًل متفاوتی داشت. گفت: "چه کسی 

می خواهد این چرندیات قانون 70 را برای من توضیح دهد؟" من حتی 

آن را به عنوان یک شوخی در نظر گرفتم. مرد جوان آگاهي به او گفت: 

"مي بيني قانون 70 درباره اين و آن است. به همین دلیل است که ما 

به شام می گوییم که این ها قلمروهای جمعی هست." خوب، حداقل به 

حرف ما گوش داد.

زندگی در بحبوحه جنگ هامنند احساس مرگ است که از گلوی کسی 

پایین برود، به ویژه برای کسانی از ما که از رفاه مردم و رسزمین خود 

احرتام  آن  به  همه  داریم  دوست  سیاه پوستان  ما  که  می کنیم  دفاع 

بگذارند. اینجا در توماکو، سیاه پوستان با این ذهنیت متولد نشدند. کار 

زیادی الزم است تا مردم بفهمند که ما باید برای آنچه متعلق به ماست، 

شده  حاصل  پیرشفت هایی  خوشبختانه،  بجنگیم.  مان  حقوق   برای 

است: قانون 70، رهربانی که در شوراها و قریه جات ظهور می کنند.

Diego Lagos/Universidad Nacional مسیرهای پیاده روی گل آلود بخشی از زندگی روزمره در روستای توماکو است. عکس از
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 زندگی در بحبوحه جنگ هامنند احساس مرگ است 

که از گلوی کسی پایین برود، به ویژه برای کسانی از ما 

که از رفاه مردم و رسزمین خود دفاع می کنیم ...

قبال فرق داشت، سیاه پوستان معتقد بودند آنها مجبورند فقیر باشند. 

زندگی  الی  و  گل  در  که  می دیدم  را  مردم  بودم،  طفل  من  وقتی 

می کردند و تقریبًا از بدبختی خود خوش بودند. دوست دارم باور کنم 

که به افزایش آگاهی جمعیت سیاه پوست توماکو کمک کردم. آهسته 

مقامات محلی مطالبه کنیم.  از  ما می توانیم  آهسته درک کردند که 

فکر می کنم میل به آزادی را از پدرکالن و مادرکالن مادری ام به ارث 

برای جستجوی  آنها  که  اما شنیدم  ندیدم،  را  آنها  برده ام. من هرگز 

دریا یا اینکه می خواستند به آفریقا برگردند به اینجا آمده اند. از معادن 

فرار  آرام  اقیانوس  سواحل  شاروالیهای  از  دیگر  یکی  بارباکواس، 

کردند. من شنیدم که آنها به دریا رسیدند و با قایق رانی از رودخانه 

باال رفتند - آن زمان هیچ جاده ای نبود. پدرکالن و مادرکالنم زمین را 

بررسی کردند تا ببینند آیا برای کاشت مناسب است یا نه، و در نهایت 

جایی برای سکونت پیدا کردند.

برای کسب تحصیالت مدیون پدرم هستم. او مرا به مکتب کشیش ها 

برد و بعد برای تکمیل دوره لیسه مرا به منطقه شهری توماکو آورد. من 

بهرتین روابط را با کشیش ها داشتم، هرچند من یک شورشی بودم - 

من همیشه یک شورشی بوده ام - و منی پذیرفتم که آنها چیزی را به 

من تحمیل کنند. دوست داشتم از افرادی دفاع کنم که منی توانستند 

از خود محافظت کنند، به خاطر آنها می جنگیدم. من به خاطر غذایی 

لطف  به  و  کردم  اعتصاب  می دادند  ما  به  شبانه روزی  مکتب  در  که 

هامن اعرتاض، دیگر هیچ گاهی ماهی گندیده به ما ندادند.

در سال 1975 مرا به عنوان معلم در مکتب کوچکی در توماکو تعیین 

منصوب  مرا  توماکو،  سیاسی  بزرگ  رئیس  اسکرورِسیا،  ِبتو  کردند. 

کرد. با به قدرت رسیدن اسکرورِسیاها توماکو کاماًل تغییر کرد. آنها 

در  همینجا،  در  اما  دارند،  اسپانیایی  نسب  و  اصل  اند،  سفیدپوست 

همین قلمرو، همراه با سیاه پوستان بزرگ شده اند. ِبتو یک سیاستمدار 

متعهد بود، دوسیه سیاست با او و مردمش بسته شد. آنها ارباب و آقای 

توماکو بودند. شاروالی هم مثل ملک شان بود و به هامن شیوه آن را 

مدیریت می کردند. به دوستان خود کمک می کردند، به هر کسی که 

بتیستا بودند، نه کس دیگر. ِبتو سیاستمدار مورد عالقه پدرم بود، اما 

مورد عالقه من نه.

در واقع من تقریبا حریف او بودم. به هر حال او مسئولیت مکتب را به 

من داد و من چند بار با او صحبت کردم. منی دانم او متوجه مشکالتی 

بود که من برای او ایجاد می کردم یا نه. یک بار، زمانی که من در میز 

رای گیری برای انتخابات شاروالی عضو هیئت منصفه بودم، به یک 

بتیستا اجازه رأی دادن ندادم به خاطری که عکس روی تذکره اش به 

اندازه کافی واضح نبود. ماجرا بسیار کالن شد، حتی پلیس آمد. من 

بلند شدم و به همه گفتم: "ببخشید، اما او منی تواند اینجا رای دهد، 

رس این میز نه. تا زمانی که من اینجا هستم، او رای نخواهد داد". 

هیچ کسی حتی یک کلمه نگفت و نفر هم رای نداد. من دیگر هرگز 

عضو هیئت منصفه نبودم.

در دهه 70، ما در مورد اتفاقاتی که در چین کمونیستی رخ می داد، 

می آموختیم. ما جزوه های مائو و فیدل را مطالعه می کردیم – اصال 

مبارزه  هدف  هامن  برای  ما  آمدند.  کجا  از  جزوه ها  آن  منی دانم 

مستقل  جنبش  یعنی   ،MOIR نام  به  حزبی  از  افرادی  می کردیم. 

کارگران انقالبی، برای بازدید آمدند. وکیلی به نام لوپز بود که به چین 

و روسیه سفر کرده بود. او از پوهنتون نارینو بود و به اینجا آمد تا برای 

ما کالس و سخرنانی برگزار کند. بعدًا او را کشتند.

اجتامعی.  تغییرات  مورد  در  به صحبت  کردیم  ما رشوع  توماکو،  در 

در  می کردیم.  مقایسه   - نیکاراگوئه  دیکتاتور   - سوموزا  با  را  ِبتو  ما 

ِبتو  تبلیغات  با  را  خانه ها  از  برخی  دیوارهای  سیاسی،  مبارزات  طول 

می پوشاندند. ما شب ها همه پوسرتهایش را پاره می کردیم حتی اگر 

ِبتو خوشم  تا سحر بیدار می ماندیم. من هرگز از سبک حکومتداری 

نیامد، هرچند او مرا به عنوان معلم منصوب کرد.

درس  می کردم  کار  آن  در  من  که  مکتبی  در  ماهی گیران  بچه های 

می خواندند. در آن زمان، ماهی گیران توماکو رشور پنداشته می شدند 

و مقابله با آنها چالش برانگیز بود. یادم می آید با پدر ]یکی از اطفال[ 

که یک مرد بدرسشت و ماهیگیر بود، مالقات داشتم. از او پرسیدم که 

چرا پرسش را به مکتب فرستاده  است، گفت: "برای اینکه یاد بگیرد، 

به پرسش  کافی  اندازه  به  گفتم  نشود."  بزرگ  من  مثل  اینکه  برای 

کمک منی کند، اگر بخواهد برایش کمک کند باید این کارها را انجام 

دهد، چند نکته برایش گفتم. مرد نگاهی به من کرد و پرسید: "اسمت 

چیست؟" گفتم: "من فالنی هستم." بعد گفت: "این اولین بار است 

را  دستم  است."  بار  اولین  می گوید،  من  به  را  حرف  این  کسی  که 

فرشد. گفت بیا با هم دوست باشیم. تا روزی که ُمرد مرا دوست خود 

می دانست. 

من معتقدم که تغییراتی را در ذهن جوانان آن مکتب ایجاد کردم. آنها 

هنوز مرا به یاد دارند. گاهی اوقات در محله قدم می زنم و با پرسانی 

روبرو می شوم که شاگردم بودند. برخی از آنها حاال تکنسین هستند و 

مرا "استاد" می گویند و حتی به من تعظیم می کنند.

 در دهه 70، ما در مورد اتفاقاتی که در چین کمونیستی 

را  فیدل  و  مائو  جزوه های  ما  می آموختیم.  می داد،  رخ 

مطالعه می کردیم ...

من تا دهه 80 معلم بودم. بعد از آن به روستای خود برگشتم و دیدم 

که وضعیت مناسب نیست. خیلی چیزها کمبود بود. زندگی مردم خوب 

نبود. اولین کاری که انجام دادم این بود که ارصار کنم همه ما باید 

به ساخنت خانه ام،  را بهسازی کنیم. من رشوع کردم  خانه های مان 

افراد دیگر هم ایده مرا عملی کردند. متوجه شدند که خانه ها بخشی 

از محیط زیست ما هست و باید در برابر هوا و باران از خود محافظت 

بودند. من در سال  از کارتن ساخته شده  قباًل خانه ها  ببینید،  کنیم. 

زمان هم یک  دادم که هامن  انجام  قریه  از  1986 یک رسشامری 

روستای بزرگ بود و سقف همه خانه ها از کارتن ساخته شده بود. در 

جاهای دیگر، سقف خانه ها از حصیر، یک ماده محلی، ساخته شده 

بود. خوب بود به خاطری که گرما را جذب می کرد، اما موش ها آن 

سقف ها را در 15 روز خراب می کردند. به همه گفتم خانه ها باید راحت 

باشند و یک عمر دوام داشته باشند.

پس از جنجال با مردم در باره خانه های شان، من به تالش دیگری 

دست زدم. قریه آب و برق نداشت. ما – من و یکی از دوستان پایسایی 

من – برای خانه های مان یک دستگاه برق خریدیم، اما مردم مشکوک 

همه  که  کنیم  کاری  "بیا  گفتم:  دوستم  به  بنابراین  بودند.  حسود  و 

بتوانند برق داشته باشند. انتخابات نزدیک است و می دانی کاندیدای 
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را گرد  از 180 خانواده  بیش  ما  ِبتو اسکرورِسیا."  انتخابات کیست؟ 

هم آوردیم. ما ایده خود را با آنها در میان گذاشتیم. گفتیم که برای 

قریه دستگاه می خواهیم و می توانیم تا زمانی که در فصل انتخابات 

هستیم، آن را از ِبتو   بخواهیم. ِبتو به محض اینکه از شورش احتاملی 

باخرب شد، به ما گفت که آن را دنبال نکنیم، و یک رشکت روغن خرما 

بیشرت  برخالف وعده های  این وعده،  ما می دهد.  به  را  این دستگاه 

سیاستمداران، عملی شد. مردم این دستگاه را به دست آورد. دستگاه 

قبل از انتخابات از بوگوتا وارد شد. بعد، ما به خطوط برق نیاز داشتیم. 

با شخصی صحبت کردم و از او خواستم کیبل و ترانسفرمر کمک کند. 

مردم پایه ها را ساخت. با اره برقی و ترب درختان را برای شان بریدیم. 

یک شخص فنی از یک رشکت در نصب آن به ما کمک کرد. به این 

ترتیب، با پایه هایی که از درختان گوایاکان ساخته شده بودند برای 

اولین بار برق به روستای من آمد.

همین  به  است.  نبوده  آسان  هرگز  پوستان  سیاه  حقوق  برای  مبارزه 

فضای  در  بودم.  زده  هیجان  هاوانا  صلح  توافق  خاطر  به  من  دلیل 

یافت.  بهبود خواهد  آموزش  و  برق، آب، صحت  به  صلح، دسرتسی 

حداقل  اما  نکنیم،  دریافت  رایگان  صورت  به  را  امکانات  این  شاید 

سود  آنها  از  جامعه  و  کرد  اجرا  و  درخواست  را  پروژه هایی  می توان 

یک  صلح  نه،  اما  می کند.  ایجاد  را  تفاوت  مساله  همین  می برد. 

کالهربداری بوده است. شورا و اعضای آن به برنامه جایگزین سازی 

محصوالت غیرقانونی پیوستند و معتقد بودند که همه چیز تغییر خواهد 

کرد. و همه چیز واقعًا تغییر کرده است: چریک های فارک رفته اند، 

اما مخالفان حضور دارند، کسانی که اسلحه خود را به زمین نگذاشتند 

یا دوباره مسلح شدند. ما برای جایگزین سازی محصوالت غیرقانونی، 

عملی،  مولد  پروژه  یک  بدیل،  یک  مقابل  در  کوکا،  داوطلبانه  محو 

در ازای جاده ها، و برای کمک به بازاریابی، کار می کنیم. اما افراد 

مسلح به منطقه بازگشته اند که مایل به دفاع از کوکا هستند. خیلی 

فریبکارانه است! 

نبوده  آسان  هرگز  پوستان  سیاه  حقوق  برای  مبارزه   

توافق صلح هاوانا  به خاطر  به همین دلیل من  است. 

برق،  به  فضای صلح، دسرتسی  در  بودم.  زده  هیجان 

آب، صحت و آموزش بهبود خواهد یافت.

جایگزین سازی به خطر افتاده است. من معتقدم برنامه از ابتدا ضعیف 

و شش  می کرد،  زندگی  کوکا  درآمد  با  کسی  مثاًل  بود.  شده  طراحی 

دو  فقط  دولت  اما  کرد،  ریشه کن  را  پیش، محصولش  ماه  یا هشت 

این  می پردازد.  بود،  داده  قول  که  را  میلیونی  دوازده  از  پزو  میلیون 

دادند:  آنها  به  نابودی محصوالت شان  بدل  در  که  بود  هامن چیزی 

فکر  آن  به  من  نیست!  پایدار  این  می رود.  و  می آید  پول  اما  پول! 

می کنم و می گویم: "چرا اول منی نشینیم و برنامه را با هم طرح ریزی 

منی کنیم؟ شام آقای دهقان، چه چیزی را می خواهید کشت کنید و 

چگونه باید آن را به یک محصول تجارتی تبدیل کنیم؟ بیایید دیگر 

کاکائوی بیشرت در اختیار رشکت لوکر44 قرار ندهیم تا آنها هر قیمتی 

دل شان خواست پرداخت کند." فرض کنید ما مقدار زیادی کاکائو 

تولید می کنیم، بعد آنها قیمت را به 3000 یا 4000 پزو در هر کیلو 

پایدار ثابت نگه  با قیمتی  باید این زنجیره را  کاهش می دهند. یکی 

دارد! بیایید قیمت کاکائو را 10000 پزو در هر کیلو ثابت نگه داریم. 

اگر قیمت این گونه بود، همه عجله می کردند که کاکائو بکارند و کوکا 

را ترک کنند و دولت مجبور نبود دو میلیون به آنها بپردازد، مطمئنًا! 

به خاطری که وقتی از کاکائو به خوبی مراقبت شود، در صورتی که 

قیمت ها مناسب باشد، می تواند سودآور باشد. اما هیچ کدام از اینها 

انجام نشده است. هیچ اتفاقی نیافتاده. کوکا را از مردم گرفتند و مردم 

حاال دیگر ابزاری برای زندگی ندارند.

بر  را  برنامه  مسئولیت  که  شورا  رهربان  برای  جایگزین سازی  برنامه 

عهده دارند و به دولت باور داشتند، یک مساله جنجال برانگیز شده 

است. ما در قلمرو خود ما انگشت نشان و بدنام شده ایم. این برنامه 

dalagossph(/Universidad Nacional@( یک روز بارانی در قریه روستایی توماکو. عکس از دیگو الگوس
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شکست خورده است، و ما مجبورا با مردمی روبرو می شویم که معیشت 

خود، کوکای خود را فدا کردند تا به خواسته های دولت عمل کنند. به 

همین دلیل است که رهربان را می کشند، به خاطری که وقتی همه 

طرز  به  چیز  همه  جایگزین سازی،  برنامه  با  و   - می شود  اشتباه  چیز 

وحشتناکی اشتباه پیش می رود - این ما هستیم که رسزنش می شویم.

 صلح در توماکو در حال مرگ است. هر روز گروه های 

جدید وارد می شوند. آنقدر زیاد اند که دیگر هیچ کس 

منی داند کی کیست. صلح سازی در این مناطق، بدون 

هیچ تضمینی از سوی دولت، ممکن نیست.

وارد  جدید  گروه های  روز  هر  است.  مرگ  حال  در  توماکو  در  صلح 

کیست.  کی  منی داند  کس  هیچ  دیگر  که  اند  زیاد  آنقدر  می شوند. 

دولت،  سوی  از  تضمینی  هیچ  بدون  مناطق،  این  در  صلح سازی 

ممکن نیست. دولت فرصتی را که برای اجرای متفاوت کارها داشت، 

است  شان  نفع  به  و  منی بیند  رضر  هرگز  دولت  شاید  داد.  دست  از 

روند  این  میان، شکست  این  در  بینجامد.  به شکست  چیز  همه  که 

برای ما بهای دیگری دارد: بهای جان ما. به نظر می رسد که جوامع 

سیاه پوست همیشه می بازد، خواه در جنگ باشد یا در صلح.

Diego Lagos/Universidad Nacional بوته کوکا. عکس از
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من از مواد مخدر خیلی خسته ام. حتی منی خواهم بشنوم که مردم در 

مورد آن صحبت کنند. این را به این دلیل می گویم که خانواده من به 

شدت تحت تأثیر اعتیاد به مواد مخدر قرار گرفته اند. 

من خواهر بزرگ تر چهار برادرم هستم که از من کوچکرت اند. سه نفر 

در حال حارض، منی دانیم  اند.  کرده  مواد مخدر مرصف  برادرانم  از 

اولین برادر کوچکم کجاست. از مردم دزدی کرد و رفت چون راهی 

اچ آی وی  به  برادر کوچکم  نداشت. دومین  دادن قرض  برای پس 

نه  اما  برادر کوچکم مواد مرصف می کرد،  مبتال شده است. سومین 

در  زندگی  برای  را  برادرم  و کوچکرتین  او  بنابراین،  به شکل جدی. 

آنها هم  تاونگگی فرستادم. می ترسیدیم که اگر در محله ما مبانند، 

معتاد مواد مخدر شوند.

من  از  که  هستم  برادرم  چهار  بزرگ تر  خواهر  من   

کوچکرت اند. سه نفر از برادرانم مواد مخدر مرصف کرده 

اند.

ایالت شاملی  در  در سیپاو  دورافتاده  قریه  در یک  ام  خانواده  و  من 

شان زندگی می کنیم. ما مثل بقیه افراد جامعه خود به زراعت فصلی 

متکی هستیم. در گذشته، زمانی که پدرمان هنوز قوی و سامل بود، 

وضعیت خانواده ما خوب بود. همه خواهر و برادرهای ما می توانستند 

به مکتب بروند. اما سه تا از برادران کوچکرتم مکتب را رها کردند. 

آنها هرگز عالقه ای به درس خواندن نداشتند. می گفتند که حتی اگر 

مکتب را متام کنند، فایده ای ندارد. من تنها کسی بودم که مکتب را 

(SHAN(  شهر الشیو، ایالت شاملی شان. عکس از خربگزاری شان هرالد

زندگی به عنوان تنها نان آور خانواده ای  که در اثر مواد مخدر 

به کام فقر افتاده است

داستانی به روایت نانگ کونگ45 و تدوین سای آنگ هال46

این داستان نانگ کونگ است، زنی که چاره ای ندارد جز اینکه نان آور خانواده ای باشد که شدیدا گرفتار مواد مخدر است. او اهل ایالت 

شان در شامل میامنار است. ایالت شان با چین، تایلند و الئوس رسحد مشرتک دارد. بر اساس برآوردها، جمعیت این ایالت شش میلیون 

نفر است که از اقوام مختلف تشکیل می شود و اکرثیت آنها در مناطق روستایی زندگی می کنند. در دهه 1950، دولت تازه استقالل یافته 

میامنار به عنوان بخشی از تالش های خود برای متمرکز سازی کنرتل ]قدرت[ ساختارهای قدرت محلی را در ایالت شان برچید، اما نتوانست 

برای جایگزینی نهادهایی که حذف کرده بود، نهادهای کارآمد ایجاد کند. این امر باعث نارضایتی های اجتامعی، سیاسی و اقتصادی شد. 

نارضایتی ها پس از کودتای نظامی 1962 که یک دولت استبدادی ایجاد کرد، افزایش یافت و به درگیری های مسلحانه با چندین گروه  

مسلح و تشدید اختالفات دامن زد. از دهه 1990 به بعد، دولت مرکزی ترتیبات آتش بس را با گروه های مسلح در شامل و رشق ایالت شان 

به وجود آورد، در حالی که مبارزه ضد شورش را در مرکز و جنوب ایالت شان علیه گروه های خارج از غیر آتش بس، تشدید کرد. حتی در 

مناطق و مقاطع زمانی شامل »آتش بس موثر«، مردم مناطق رسحدی از اشکال متعدد خشونت و بدتر شدن ناامنی معیشتی رنج می بردند 

که ناشی از درگیری های محلی، نظامی سازی وضعیت و سلب مالکیت زمین بود. تجارت مواد مخدر، که از دهه 1950 در اقتصاد جنگی 

در ایالت شان نقش محوری داشته است، در دوران آتش بس به رشد خود ادامه داد. ایالت شان بیش از 90 درصد تریاک میامنار را تولید 

می کند و در چند دهه گذشته به یکی از تولیدکنندگان عمده مت آمفتامین نیز تبدیل شده است. اگرچه مدت هاست تریاک برای مقاصد 

طبی، فرهنگی و تفریحی استفاده می شده است، جوامع محلی در ایالت شان عمیقًا تحت تأثیر الگوهای تغییر مرصف مواد مخدر قرار 

گرفته اند. افزایش مرصف مواد مخدر - به ویژه در بین جوانان - فشارهای شدیدی بر خانواده ها و جوامع وارد کرده است و به عنوان یک 

تهدید وجودی تلقی می شود. امید می رفت که روند صلح ملی که در سال 2011 راه اندازی شد، فرصتی برای تغییر فراهم کند. در عوض، 

درگیری های مسلحانه و آسیب های ناشی از مواد مخدر در بسیاری از مناطق ایالت شان در دهه گذشته افزایش یافته است و احتاماًل پس 

از بحران سیاسی جاری که بر اثر کودتای نظامی فربوری 2021 شکل گرفت، بدتر می شود. 
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متام کردم. برای تأمین مخارج خود در پوهنتون با مشکالت مواجه 

برادرم هنوز در  التحصیل شدم. کوچک ترین  نهایت فارغ  بودم و در 

حال تحصیل است.

من در مانداالی )در یک منطقه دیگر( به پوهنتون رفتم. در آن زمان، 

فرصت زیادی برای بازگشت به خانه نداشتم و از آنچه در آنجا اتفاق 

می افتاد زیاد اطالع نداشتم. برادران کوچک ترم با پدر و مادرم زندگی 

می کردند و برای تامین مخارج شان کارهای فصلی انجام می دادند.

برادران کوچک ترم  از  نفر  دو  برگشتم.  به خانه  پوهنتون  از دوره  بعد 

شغل انتقال مواشی به چین را انتخاب کردند. این اتفاق در سال های 

کار  و  آن سوی رسحد کسب  در  مواشی  تجارت  و  بود   2013-2012

بسیار خوبی بود. هر سفر حدود 10 تا 20 روز و گاهی اوقات تا دو 

ماه طول می کشید. با این حال، هیچ وقت ندیدم که آنها پولی را که 

به دست آورده بودند به خانه بیاورند. به گامنم همه آن را رصف مواد 

متام  پول ها  کل  که  می آمدند  خانه  به  زمانی  فقط  می کردند.  مخدر 

شده باشد. در هامن زمان اولین برادر کوچکم با زنی ازدواج کرد که از 

مادرمان بزرگ تر بود! کامال حیران شده بودم.

رسنج های دور ریخته شده در شامل ایالت شان. عکس 

(NAHS( از خربگزاری شان هرالد

مواد  به  معتاد  نفر  چند  یا  یک  خانوار  هر  در  تقریبًا  ما،  روستای  در 

مخدر هستند )فقط حدود پنج خانه وجود دارد که عضو خانواده شان 

راحتی  به  مخدر  مواد  ما  منطقه  در  منی کند(.  مرصف  مخدر  مواد 

کیات   200 تبلت حدود  دانه  قیمت سه  است.  در دسرتس  ارزان  و 

میامنار ]کمرت از 50 سنت امریکایی[ است. بعد از اینکه از پوهنتون 

نوع  هر  از  است.  جدی  چقدر  برادرانم  اعتیاد  شدم  متوجه  برگشتم 

و  پدر  استفاده می کردند.  آمفتامین  و  از جمله هیروئین  مواد مخدر 

مادرم از قضیه اطالع داشت، اما منی توانستند برای جلوگیری از آن 

دخالت کنند.

از برادرانم کامال ناامید هستم. فکر منی کنم می خواستند قربانی مواد 

مخدر شوند، اما حدس می زنم که نتوانستند در برابر فشار همساالن 

شان مقاومت کنند. من فکر می کنم دلیل دیگری که باعث می شود 

جوانان به مرصف مواد مخدر روی بیاورند، تأثیر بدی است که مرصف 

مواد توسط سایر اعضای خانواده شان بر آنها می گذارد. این آدم ها در 

همه جای جامعه ما هستند. من دیده ام که والدین یا بزرگساالن از 

اعضای زیر سن خانواده شان خواسته اند برای آنها سیگرت بخرند. 

این کار باعث می شود جوانان تصور خوبی از سیگار و مواد مخدر پیدا 

کنند. به طور سنتی ما فکر می کنیم که هر آنچه والدین، بزرگساالن 

و افراد مسن می گویند درست و خوب است. به ما آموزش داده شده 

اولین  را  آنها  ما  به ویژه والدین خود که  و  افراد مسن تر  از  است که 

معلامن خود می دانیم، پیروی کنیم و به حرف آنها گوش دهیم. این 

طرز تفکر جامعه ما ممکن است به معتاد شدن برادرانم به مواد مخدر 

کمک کرده باشد.

برادرانم در ابتدا می توانستند مرصف مواد مخدر را با درآمدشان تامین 

کنند. بعدها دیگر حارض نبودند مثل قبل کار کنند. بعد از مرحله ای، 

دست از کار کشیدند و برای تامین مصارف مواد مخدر رشوع به دزدی 

کردند.

 برادرانم در ابتدا می توانستند مرصف مواد مخدر را با 

مثل  نبودند  حارض  دیگر  بعدها  کنند.  تامین  درآمدشان 

قبل کار کنند. بعد از مرحله ای، دست از کار کشیدند و 

برای تامین مصارف مواد مخدر رشوع به دزدی کردند.

به  زیادی  پول  دیگر منی توانست  و  پیرتر می شد  روز  هر  ما هم  پدر 

بر دوش من  از کل خانواده  بنابراین، مسئولیت حامیت  آورد.  دست 

افتاد. من با یک سازمان غیردولتی محلی در منطقه خود کار می کردم، 

لذا درآمدم چندان خوب نبود. اما به هر حال مجبور بودم برای حامیت 

از خانواده ام تالش کنم. چاره دیگری نبود.

می دزدیدند  را  چیزی  هر  آنها  شد.  بدتر  کم  کم  برادرانم  وضعیت 

حتی  موتر.  و  سیکلت  موتور  جمله  از  مردم،  اموال  خانه،  اثاثیه   –

موتورسیکلت های پلیس و رسبازان را می دزدیدند. برای برادرانم مهم 

پول  مقدار  برابر هر  در  دارد،  ارزش  أقالم دزدی شده چقدر  نبود که 

که ممکن بود می فروختند تا مواد مخدر بخرند. در بسیاری از موارد 

افرادی که برادرانم از آنها دزدی می کردند به خانه ما می آمدند و از ما 

می خواستند که قیمت آنچه را که دزدیده اند پرداخت کنیم. وقتی این 

اتفاق می افتاد، من بودم که باید عذرخواهی می کردم، پول شان را 

می دادم و گاهی پیش آنها التامس می کردم که موضوع را به پلیس یا 

مقامات محلی نرسانند.

مجبور شدم متام اقالم و وسایل با ارزشم از جمله تلفن هوشمندم را 

بفروشم تا پول چیزهایی را که برادرم دزدیده بود به مردم پس بدهم. 

فروش  مانند  می کردم،  پیدا  درآمد  کسب  برای  جایگزین  راه های 

ممپلی. حتی گاهی مجبور می شدم لباس هایم را بفروشم. از دوستانم 

وقتی  که  می دادم  قول  و  می کردم  التامس  باید  کردم.  قرض  پول 

آخر ماه معاشم را گرفتم پول شان را پس خواهم داد. حتی برخی از 

دوستانم می گفتند که تنها کاری که انجام نداده ام تن فروشی است و 

خیلی خوشبختم که این کار را انجام نداده ام. درست می گفتند. من 

خوش شانس هستم که توانسته ام جایگزین های بهرتی برای کسب 

برادرانم  اوقات  گاهی  می شد.  خراب  زندگیم  وگرنه  کنم.  پیدا  درآمد 
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آمیز  توهین  نداشتم حرف های  پول  وقتی  و  پول می خواستند  از من 

بار میگفتند. گاهی اوقات، قرضداری ها باعث می شد که  و خشونت 

باشند. در طول  نداشته  برنج  برای خرید  پول کافی  ما حتی  خانواده 

سال های 2013-2016 وضعیت بسیار دشوار بود. هرچقدر هم درآمد 

داشتم و هرچقدر زحمت می کشیدم، هیچ وقت پول کافی نداشتیم.

بد  سخنان  ما  خانواده  باره  در  مردم  شدیم.  تحقیر  و  رشمسار  بسیار 

از  یکی  اگر  مثاًل  نداشتند.  اعتامد  اصال  ما  خانواده  به  می گفتند. 

همسایه های مان چیزی را گم می کرد، برادرم را متهم می کرد و برای 

جستجوی آن مستقیاًم به خانه ما می آمد.

باره خانواده   بسیار رشمسار و تحقیر شدیم. مردم در 

اعتامد  اصال  ما  خانواده  به  می گفتند.  بد  سخنان  ما 

نداشتند.

خود  کنیم.  تکیه  کسی  چه  به  یا  بگیریم  کمک  کجا  از  منی دانیم 

این  برای حل  سازمانی  یا  دولت  هیچ  کنیم.  پیدا  را  راه حل  باید  ما 

مشکل کمک نخواهد کرد. موسفیدان قریه و ارباب ده هستند، اما 

با خرید و فروش مواد مخدر و  برای مقابله  بتوانند  آنها  سخت است 

از  مشخصی  موارد  مردم  که  زمانی  حتی  دهند.  انجام  کاری  اعتیاد 

فروشندگان مواد مخدر یا مرصف کنندگان مواد مخدر را مطرح کرده 

اند، موسفیدان نتوانستند هیچ اقدامی انجام دهند.

 منی دانیم از کجا کمک بگیریم یا به چه کسی تکیه 

باید راه حل را پیدا کنیم. هیچ دولت یا  کنیم. خود ما 

سازمانی برای حل این مشکل کمک نخواهد کرد.

تالش هایی از سوی مردم برای کمک به مقابله و پیشگیری از مرصف 

مواد مخدر انجام شده است. دوست من قباًل کارهای کمپاین اجتامعی 

از  و  می کرد  دستگیر  را  مخدر  مواد  کنندگان  مرصف  می داد،  انجام 

مقامات محلی و پلیس می خواست که به موضوع رسیدگی کنند )مثاًل 

با فرستادن آنها به مراکز تدوای(. اما پلیس و مقامات محلی گفتند 

که آنها هیچ کاری منی توانند انجام دهند، بنابراین دوستم مجبور شد 

آنها را رها کند.

مقامات محلی و پلیس فقط به دنبال دستگیری جوانان معتاد مربوط 

برای  می توانند  ثرومتند  والدین  فقط  ثرومتند هستند؛  خانواده های  به 

آزاد پرسان/دخرتانشان به پلیس رشوه بدهند. ما هیچ گاه منی توانیم از 

مقامات محلی و پلیس انتظار داشته باشیم که به طور فعال مرصف 

کنندگان یا فروشندگان مواد مخدر را در محالت دستگیر کنند. مقامات 

محلی و سیاستمداران عالقه ای به یافنت راهی برای کمک به حل 

مشکل و کمک به ما ندارند. بنابراین، ما باید به چه کسی تکیه کنیم؟ 

باید به خودمان تکیه کنیم و خودمان راهی برای حل مساله پیدا کنیم.

در سال 2017، اطالع یافتم که یک سازمان مسلح قومی وجود دارد 

با  همکاری  خاطر  به  من  می کند.  کمک  مخدر  مواد  تداوی  به  که 

سازمان های محلی مختلف در مورد آن گروه اطالع پیدا کردم، اکرث 

مردم در مورد آن چیزی نشنیده بودند. گفتند در الشیو یک مرکز تداوی 

معتادین مواد مخدر است. قباًل در مورد آن مکان چیزی نشنیده بودم. 

این یک مرکز بازپروری مواد مخدر نبود، بلکه یک مرکز رسپایی برای 

مردم منی دانند چنین  اکرث  بود.  مواد مخدر  کنندگان  تداوی مرصف 

امکاناتی وجود دارد.

(SHAN(  سفرهای روستایی و حمل و نقل در شهرک الشیو، ایالت شاملی شان. عکس از خربگزاری شان هرالد
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 با مرکز متاس گرفتم تا برادرم را برای تداوی به آنجا 

بفرستم. وقتی رسید، از او آزمایش گرفتند و متوجه شدند 

که اچ آی وی دارد. او نیاز به تداوی اچ آی وی داشت. 

ما این گزینه را داشتیم که او را برای معالجه به تایلند 

بسیار  و دواها  نداشت  او کارت شناسایی  اما  بفرستیم. 

گران بود، بنابراین ما نتوانستیم این کار را بکنیم.

با مرکز متاس گرفتم تا برادرم را برای تداوی به آنجا بفرستم. وقتی 

رسید، از او آزمایش گرفتند و متوجه شدند که اچ آی وی دارد. او نیاز 

به تداوی اچ آی وی داشت. ما این گزینه را داشتیم که او را برای 

معالجه به تایلند بفرستیم. اما او کارت شناسایی نداشت و دواها بسیار 

مستاصل  بسیار  بکنیم.  را  کار  این  نتوانستیم  ما  بنابراین  بود،  گران 

از سازمان های جوانان  یکی  از  ای جز کمک خواسنت  بودیم، چاره 

در شان جنوبی نداشتم. پیش شان التامس کردم که برادرم را جای 

دهند و قول دادم متام هزینه ها از جمله هزینه دوا را بپردازم. سازمان 

به خوبی وضعیت برادرم را درک  کرد و او را پذیرفت. او امروز هنوز در 

آنجا تحت تداوی است.

به  و  دستگیر   2014 سال  در  کوچکم،  برادر  اولین   

آن  از  شد.  فرستاده  تاونگگی  در  لون  لی  تانگ  زندان 

مرده  منی دانیم  نداریم.  خربی  او  از  ما  بعد،  به  زمان 

است یا زنده.

اولین برادر کوچکم، در سال 2014 دستگیر و به زندان تانگ لی لون 

در تاونگگی فرستاده شد. از آن زمان به بعد، ما از او خربی نداریم. 

منی دانیم مرده است یا زنده. وقتی او در زندان بود، ما منی توانستیم 

با او مالقات کنیم، چون هزینه های سفر بسیار زیاد بود. ما حتی پول 

کافی برای تهیه غذای خانواده خود را نداشتیم، لذا منی توانستیم به 

دیدار او برویم. به هر حال او باید تاوان کار اشتباهش را می داد.

در  اکنون  که  جایی  آوردم،  تاونگگی  به  خودم  با  را  دیگرم  برادر  دو 

آنجا کار می کنم. اگر به برادرانم اجازه می دادم در روستا مبانند معتاد 

در  من  که  سازمانی  به  کوچکم  برادر  سومین  می شدند.  مخدر  مواد 

منی کند.  مرصف  مخدر  مواد  دیگر  می کند.  کمک  می کنم  کار  آن 

کوچک ترین برادرم را اجازه دادیم در خوابگاه مباند و به مکتب برود. 

یک بار از برادرم که مبتال به اچ آی وی بود پرسیدم که آیا دوست دارد 

بازگردد، گفت: »از دیدن آن مردم حامل به هم می خورد«.  به خانه 

آنها  یا  می خورد،  هم  به  حالت  آنها  دیدن  از  »تو  گفتم:   شوخی  به 

منی خواهند تو را ببینند؟"

 من می خواهم مشکالت خانواده  خودم را به اشرتاک 

بگذارم تا دیگران بتوانند از آنچه که ما گرفتارش شدیم 

اجتناب کنند. دعا می کنم و آرزو می کنم که دیگر مجبور 

نشوم آن مصیبت ها و بدبختی ها را تجربه کنم.

خانه ما در روستا خالی است. مواد مخدر خانواده ام را از هم پاشاند. 

پیش  رفتند  مادرم  و  پدر  مختلف هستیم.  در یک جای  ما  کدام  هر 

بستگان ما در منطقه دیگری زندگی کنند. پدر و مادر مان فقط گاهی 

به روستا برمی گردند.

سختی ها و مشکالت ناشی از اعتیاد به مواد مخدر هنوز بر زندگی ما 

با آن  تأثیر می گذارد. اعتیاد یک مشکل بسیار بزرگ است و مقابله 

انجام دهم جز  بنابراین، من هیچ کاری منی توانم  بسیار پر چالش. 

اینکه با دارما ]یک آموزه دین بودایی[ خود را دلداری بدهم و به خودم 

بگویم که من تنها کسی نیستم که گرفتار این سختی و این مشکالت 

شده است.

من می خواهم مشکالت خانواده  خودم را به اشرتاک بگذارم تا دیگران 

بتوانند از آنچه که ما گرفتارش شدیم اجتناب کنند. دعا می کنم و آرزو 

تجربه  را  بدبختی ها  و  مصیبت ها  آن  نشوم  مجبور  دیگر  که  می کنم 

کنم.

توزیع سیرنج توسط سازمان محلی جامعه مدنی 

توسط  عکس  شان.  شاملی  ایالت  سینوی،  در 

(SHAN( خربگزاری شان هرالد



صداهایی از رسزمین های رسحدی 60۲۰۲۲

مواد  داشنت  و همراه  استفاده  دلیل  به  و  است  سارم  من سای  اسم 

در  را  زندان محکوم شدم. من یک چهارم عمرم  به 12 سال  مخدر 

زندان گذرانده ام. آن 12 سال بدترین بخش زندگی من بود. مجبور 

بودم از کسانی که دوست شان دارم، دخرتم، همرسم و بستگانم، دور 

باشم.

در متام مدتی که در زندان بودم، احساس می کردم در تاریکی زندگی 

به  را  ذهنم  مرگ  فکر  گاهی  گشت.  نخواهم  باز  خانه  به  و  می کنم 

اما مقاومت کردم، تحمل کردم و زنده ماندم.  خود مشغول می کرد، 

هر وقت افرسده می شدم و احساس می کردم متام امیدم را از دست 

داده ام، به عکس دخرتم نگاه می کردم و به خودم می گفتم که روزی 

از زندان بیرون می آیم و دوباره چهره او و همرسم را می بینم.

 اسم من سای سارم است و به دلیل استفاده و همراه 

داشنت مواد مخدر به 12 سال زندان محکوم شدم. من 

یک چهارم عمرم را در زندان گذرانده ام.

زندگی من به عنوان یک مرد جوان

ایالت  در  و چین  میامنار  در رسحد  بنابراین  میوز هستم،  باشنده  من 

شاملی شان بزرگ شدم. 21 ساله بودم که ازدواج کردم و دو سال بعد 

از ازدواج دخرتمان متولد شد. چون من رسپرست خانوار بودم مجبور 

بودم پول دربیاورم و از همرس و دخرتم مراقبت کنم. کسب درآمد در 

(SHAN(  دروازه ورودی شهرک میوز. عکس از خربگزاری شان هرالد

دوازده سال زندان بهایی بود که برای مرصف مواد  مخدر 

پرداختم

داستانی به روایت سای سارم47 و تدوین سای خام فو48

این داستان مردی است که مرصف مواد مخدر او را 12 سال در زندان انداخت. او اهل ایالت شان در شامل میامنار است. ایالت شان با 

چین، تایلند و الئوس رسحد مشرتک دارد. بر اساس برآوردها، جمعیت این ایالت شش میلیون نفر است که از اقوام مختلف تشکیل می شود 

و اکرثیت آنها در مناطق روستایی زندگی می کنند. در دهه 1950، دولت تازه استقالل یافته میامنار به عنوان بخشی از تالش های خود برای 

متمرکز سازی کنرتل ]قدرت[ ساختارهای قدرت محلی را در ایالت شان برچید، اما نتوانست برای جایگزینی نهادهایی که حذف کرده بود، 

نهادهای کارآمد ایجاد کند. این امر باعث نارضایتی های اجتامعی، سیاسی و اقتصادی شد. نارضایتی ها پس از کودتای نظامی 1962 که 

یک دولت استبدادی ایجاد کرد، افزایش یافت و به درگیری های مسلحانه با چندین گروه  مسلح و تشدید اختالفات دامن زد. از دهه 1990 

به بعد، دولت مرکزی ترتیبات آتش بس را با گروه های مسلح در شامل و رشق ایالت شان به وجود آورد، در حالی که مبارزه ضد شورش را 

در مرکز و جنوب ایالت شان علیه گروه های خارج از غیر آتش بس، تشدید کرد. حتی در مناطق و مقاطع زمانی شامل آتش بس »موثر«، 

مردم مناطق رسحدی از اشکال متعدد خشونت و بدتر شدن ناامنی معیشتی رنج می بردند که ناشی از درگیری های محلی، نظامی سازی 

وضعیت و سلب مالکیت زمین بود. تجارت مواد مخدر، که از دهه 1950 در اقتصاد جنگی در ایالت شان نقش محوری داشته است، در 

دوران آتش بس به رشد خود ادامه داد. ایالت شان بیش از 90 درصد تریاک میامنار را تولید می کند و در چند دهه گذشته به یکی از 

تولیدکنندگان عمده مت آمفتامین نیز تبدیل شده است. اگرچه مدت هاست تریاک برای مقاصد طبی، فرهنگی و تفریحی استفاده می شده 

است، جوامع محلی در ایالت شان عمیقًا تحت تأثیر الگوهای تغییر مرصف مواد مخدر قرار گرفته اند. افزایش مرصف مواد مخدر - به ویژه 

در بین جوانان - فشارهای شدیدی بر خانواده ها و جوامع وارد کرده است و به عنوان یک تهدید وجودی تلقی می شود. امید می رفت که روند 

صلح ملی که در سال 2011 راه اندازی شد، فرصتی برای تغییر فراهم کند. در عوض، درگیری های مسلحانه و آسیب های ناشی از مواد 

مخدر در بسیاری از مناطق ایالت شان در دهه گذشته افزایش یافته است و احتاماًل پس از بحران سیاسی جاری که بر اثر کودتای نظامی 

فربوری 2021 شکل گرفت، بدتر می شود. 
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آن زمان به این راحتی نبود. لذا، در حدود سال 1994 یا 1995، برای 

مردی کار می کردم که صاحب یک قامر خانه بود. وظیفه من این بود 

که به رئیس کمک کنم تا به مشرتیان رسیدگی کند. مشخص است، 

جایی که قامر وجود دارد مواد مخدر هم هست. وقتی مردم پول خود 

را از دست می دادند، برخی از آنها به فروش مواد مخدر روی می آوردند 

تا پول بیشرتی برای قامر به دست آورند. برخی دیگر از مواد مخدر به 

عنوان راه برون رفت ]از نظر ذهنی[ استفاده می کردند.

پول  بودم  مجبور  بودم  خانوار  رسپرست  من  چون   

دربیاورم و از همرس و دخرتم مراقبت کنم. کسب درآمد 

سال  حدود  در  لذا،  نبود.  راحتی  این  به  زمان  آن  در 

برای مردی کار می کردم که صاحب  یا 1995،   1994

یک قامر خانه بود.

به دلیل نوع کارم، متام وقت من در آنجا سپری می شد - حتی خواب 

و خوراک. باید هر جا که مرا می فرستادند می رفتم و هر کاری که از 

من می خواستند انجام می دادم. در نتیجه با افزایش درآمد و داشنت 

ماهیت مردانه، رشوع کردم به مرصف مواد مخدر و رابطه با زنان.

بعدًا برای خودم یک معشوقه پیدا کردم. سپس درآمدم کاهش یافت 

و آنچه به دست می آوردم دیگر برای خرج خانواده ام کافی نبود. دولت 

دلیل  به  و بسنت قامر خانه ها. من  به رسکوب قامر  بود  رشوع کرده 

کاهش درآمد و مسایل خانوادگی به شدت دچار اضطراب شدم. برای 

تسکین ذهن آشفته ام به مواد مخدر متوسل شدم.

بود به رسکوب قامر و بسنت قامر   دولت رشوع کرده 

خانه ها. من به دلیل کاهش درآمد و مسایل خانوادگی 

به شدت دچار اضطراب شدم. برای تسکین ذهن آشفته 

ام به مواد مخدر متوسل شدم.

اما مواد مخدر فقط می توانند به طور موقت اسرتس را کاهش دهد. 

کم کم متوجه شدم معتاد شده ام. اگرچه واقعًا می خواستم ترک کنم، 

نتوانستم و کسی نبود که بتوانم از او مشاوره بگیرم. کامال خودم را 

گم کرده بودم. از یک طرف، سخت در چنگال اعتیاد بودم و از طرف 

دیگر مسئولیت حامیت از خانواده ام را بر عهده داشتم. می دانستم که 

هیچ کسی جز خودم مقرص نیست. هیچ کس به من فشار منی آورد که 

مبلغ مشخص پول به دست بیاورم، نه پدر و مادرم، نه حتی همرسم. 

با این حال نتوانستم خودم را از اعتیاد نجات دهم. اگر مواد مخدر 

مرصف منی کردم اصال منی توانستم کار کنم.

مواد مرصف  من  که  متوجه شدند  اطرافیانم  و  خانواده  اعضای  بعدًا 

می کنم. می خواستند من از اعتیاد خالص شوم. برادر بزرگرتم چندین 

بار مرا برای معالجه برد، اما هیچ وقت نتیجه نداد.

 بعدًا اعضای خانواده و اطرافیانم متوجه شدند که من 

مواد مرصف می کنم. می خواستند من از اعتیاد خالص 

شوم. برادر بزرگرتم چندین بار مرا برای معالجه برد، اما 

هیچ وقت نتیجه نداد.

در ابتدا فقط خاکو ]تریاک سیاه مخلوط با گوتوکال خشک، گیاهی 

یافنت  بعدًا  می کردم.  می شود[ مرصف  استفاده  طبابت  در  که  علفی 

خاکو دشوارتر شد، بنابراین به هیروئین روی آوردم. در اوایل، دوستم 

تنباکو را با هیروئین مخلوط می کرد. متوجه شدم که بعد از کشیدن 

به  ابتدا،  در  می کنم.  ذهنی  آسودگی  و  آرامش  احساس  سیگرت 

عوارض جانبی و عواقب ناگوار آن فکر منی کردم. به تدریج از آن آگاه 

شدم. بعد از دو ماه فهمیدم که به شدت معتاد شده ام. قیمت خاکو 

500 کیات در هر بسته بود، در حالی که همین مقدار هیروئین فقط 

200 کیات ارزش داشت. بنابراین، به جای خاکو به مرصف هیروئین 

ادامه دادم.

پول  والدینم  و  خانواده  از  هرگز  می کردم،  مرصف  مواد  اینکه  با 

نخواستم. هرگز از کسی دزدی هم نکرده بودم. راهایی را برای تهیه 

اینکه شغلم را در قامرخانه ترک کردم،  از  بلد بودم. بعد  مواد مخدر 

کار  به  کردم  رشوع  اعتیادم(  )و  فرزندانم  و  همرس  از  حامیت  برای 

من  به  رئیسم  ابتدا  در  می کرد.  قاچاق  مخدر  مواد  که  تاجری  برای 

اجازه می داد مقداری مواد مخدر را بردارم. اما به مرور مقدار مرصف 

موادم زیاد شد. در ابتدا هر بار حدود یک قاشق چای خوری هیروئین 

استفاده می کردم، اما بعدا این مقدار به دو قاشق چای خوری افزایش 

یافت. باالخره رئیسم مرا اخراج کرد.

دستگیری و بازداشت من

در سال 2002، یک شب دیر وقت، مقداری مواد مخدر با خودم آوردم 

نتوانستم هامن  که  بودم  بی حال  و  آنقدر مست  بکشم.  دوستم  با  تا 

به مکان  از یک مکان  برای رفنت  برگردم )در آن زمان  به خانه  روز 

با  متاسفانه  داشت(.  وجود  جاده دسرتسی محدودی  از طریق  دیگر 

پلیس مبارزه با مواد مخدر برخوردیم. آنها مرا جستجو کردند و مقداری 

هیروئین پیدا کردند. از من آزمایش هم گرفتند و در ادرارم مواد مخدر 

یافتند.

من هم به استفاده و هم نگهداری ماده مخدر غیرقانونی متهم شدم. 

مرا به محکمه میوز فرستادند. به محکمه گفتم که فقط مواد مخدر 

مرصف می کنم و در فروش و قاچاق آن دخالتی ندارم. باید از مسئول 

بخش ]رئیس اداره محلی[ توصیه نامه می گرفتم که تأیید می کرد من 

توصیه  گرفنت  از  ندارم. پس  دخالتی  مخدر  مواد  فروش  و  خرید  در 

نامه، محکمه مرا به 12 سال حبس محکوم کرد.

بعد از اینکه به زندان رفتم یکی از خواهران بزرگ ترم به مالقاتم آمد. 

را  تو  دوباره  و  برمی گردم  من  نکن،  گریه  و  نباش  من  نگران  گفتم 

می بینم. حق با من بود؛ من این فرصت را پیدا کردم که دوباره پیش 

بستگانم بروم و یک بار دیگر خواهرم را ببینم.

افرسده  بسیار  زندان،  دوره  بودن  طوالنی  خاطر  به   

دست  از  را  امیدم  متام  می کردم  احساس  و  بودم 

به شدت  دمل  بکنم.  کاری منی توانستم  هیچ  داده ام. 

نبودم  بود. مطمنئ  تنگ شده  خانه ام  و  خانواده  برای 

بیرون  زنده  زندان  از  اینکه  یا  برمی گردم  خانه  به  کی 

می شوم یا خیر.

احساس  و  بودم  افرسده  بسیار  زندان،  دوره  بودن  طوالنی  خاطر  به 

منی توانستم  کاری  هیچ  داده ام.  دست  از  را  امیدم  متام  می کردم 

بود. مطمنئ  برای خانواده و خانه ام تنگ شده  به شدت  بکنم. دمل 
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می شوم  بیرون  زنده  زندان  از  اینکه  یا  برمی گردم  خانه  به  کی  نبودم 

یا خیر. کاری از دستم برمنی آمد جز اینکه به خودم بگویم که کارما 

تصمیم خواهد گرفت.

زندگی من در زندان

در طی 12 سال به زندان های مختلف منتقل شدم. اول در میوز بودم 

به  نهایت  و در  مانداالی  به  از آن  به الشیو فرستاده شدم. پس  بعد 

زندان تاونگ لی لون در تاونگگی )پایتخت ایالت شان( منتقل شدم، 

جایی که بیش از هشت سال را در زندان گذراندم.

من  از  ام  زندانی  دوستان  از  یکی  بودم،  الشیو  زندان  در  که  زمانی 

خواست با او و برخی دیگر از زندان فرار کنیم. درست قبل از اینکه 

قصد فرار کنیم، او گفت: » باید برنج زیاد بخوری تا نیرو بگیری«. با 

این حال، ناکام شدیم. نگهبانان زندان مرا مجبور کردند زانو بزنم و 

دستم را روی رسم گرفتند و ما را لت کردند و یکی یکی از ما بازجویی 

کردند. در آن زمان منی توانستم زبان برمه ای را خوب صحبت کنم. 

بود، خواستند در  زندانی دیگر، که یک مرد اهل الشیو  از یک  لذا، 

ترجمه کمک کند. پرسیدند چرا سعی کردم فرار کنم و قصد داشتم به 

کجا بروم. گفتم منی دانم چرا یا به کجا قصد فرار داشتیم، فقط دنبال 

دوستم می رفتم. مسئول زندان مرا تنبیه نکرد.

 50 خواستند  و  آمدند  میامنار  اردوی  ماندالی،  زندان  در  روز  یک 

گذراندن  حال  در  آنها  اکرث  که  محکومانی  بربند،  خود  با  را  محکوم 

زندانی  از 50  بودند. من یکی  حبس طوالنی مدت حداقل 12 سال 

بودم که توسط اردو به عنوان باربر در خط مقدم استفاده می شد. ما 

مجبور بودیم مهامت و سالح های آنها را از خوالم تا کنگ تاونگ و 

کنگ خام در ایالت شان جنوبی حمل کنیم، سفری که حدود 20 روز 

به طول انجامید.

و  آمدند  میامنار  اردوی  ماندالی،  زندان  در  روز  یک   

خواستند 50 محکوم را با خود بربند، محکومانی که اکرث 

آنها در حال گذراندن حبس طوالنی مدت بودند ... من 

باربر  یکی از 50 زندانی بودم که توسط اردو به عنوان 

در خط مقدم استفاده می شد. ما مجبور بودیم مهامت و 

سالح های آنها را حمل کنیم.

وقتی در خط مقدم در کنگ تاونگ بودیم، یکی از دوستانم که یک 

مرد برمه ای است و فقط سه سال محکومیت داشت، از من خواست 

که با هم فرار کنیم. زمانی که ما دو نفر موظف شدیم از رودخانه واقع 

در دره آب بیاریم و رسبازی که مسئول نگهبانی ما بود روی تپه در 

فاصله دور بود، فرصت رفنت داشتیم. دوستم به من عالمت داد که 

با او فرار کنم، اما من حارض نشدم به او بپیوندم. حتی اگر موفق به 

مراقبت  ام  خانواده  از  و  کنم  کار  آزادانه  می شدم، منی توانستم  فرار 

کنم. اگر فرار با شکست مواجه می شد، باید مدت بیشرتی را در زندان 

می گذراندم.

تاونگگی[  ]در  لون  لی  تاونگ  زندان  در  را  زندانی  دوباره هامن  من 

دیدم. گفت باید به حرف من گوش می داد. تا آن زمان آزاد می شد، 

او  محکومیت  به  بیشرتی  سال های  فرار،  برای  تالش  دلیل  به  اما 

اضافه کردند.

آزادی از زندان

اکرث محکومانی که در تاونگ لی لون مالقات کردم، از ایالت شان 

بودند. زندانیانی از ملیت ها و قومیت های دیگر مانند هندی و چینی تبار 

نیز وجود داشتند. برخی مرتکب جنایات عمومی مانند دزدی، راهزنی و 

قتل شده بودند. اما اکرث محکومان اهل ایالت شان به جرایم مرتبط با 

مواد مخدر - استفاده، نگهداری یا قاچاق - متهم بودند.

زندانیان اغلب توسط مسئولین زندان )که سود آن را به جیب می زنند( 

اجاره داده می شوند تا به عنوان کارگران اجباری در مزارع یا شالی زارها 

کار کنند. کارکنان زندان از زندانیان می خواستند اگر قلبه کردن و کشت 

را بلد هستند، دستان خود را باال بربند. هرچند کار را بلد بودم، دستم 

را بلند نکردم. اما چند زندانی دیگر می دانستند که من دهقانی بلدم، 

کارکنان زندان پیشم آمدند و گفتند دروغ نگویم. بنابراین چاره ای جز 

کار در مزرعه نداشتم. ما چهار نفر در یک گروه بودیم. من مجبور شدم 

کار روی 200 آکر زمین شالیزاری را که متعلق به اردو بود، رهربی کنم.

 زندانیان اغلب توسط مسئولین زندان )که سود آن را به 

جیب می زنند( اجاره داده می شوند تا به عنوان کارگران 

اجباری در مزارع یا شالی زارها کار کنند.

شالیزارها محصول خوب داد لذا مسئولین زندان بعضی از آزادی ها را 

به من دادند. من در یک پناهگاه موقتی زندگی می کردم که خودما آن 

را ساخته بودیم و روزها در مزرعه کار می کردیم. من هنوز یک محکوم 

و تحت نظر اداره زندان بودم.

مجبور شدم پنج سال در مزرعه و شالیزار مجانی کار کنم. در طول این 

پنج سال، شانس زیادی برای فرار داشتم. اما فرار نکردم به خاطری 

که می دانستم آزادی واقعی نخواهد بود. می خواستم برگردم و پیش 

همرسم، فرزندانم و اقوامم آزادانه زندگی کنم. بنابراین، مجبور شدم 

در برابر متایل به فرار مقاومت کنم.

در طول 12 سال حبس، تجربیات مختلفی از هر نوع کار و کارگری 

اجباری داشتم. در اواخر دوره زندان، راهب ها مرا فراخواندند تا مبانم 

و در صومعه کمک کنم. برای جمع آوری صدقه، راهبان را همراهی 

می کردم. حدود شش ماه در صومعه ماندم. راهبان به من گفتند که 

تا  راهبان گفتم  به  آزاد هستم.  انسان  باشم، یک  نگران  نباید  دیگر 

زمانی که از اداره زندان تصدیقنامه ترخیص نگیرم احساس منی کنم 

که واقعًا یک انسان آزاد هستم.

روزی که 12 سال زندان را به پایان رساندم، راهبی برای گرفنت تصدیقنامه 

ترخیص به اداره زندان رفت. به محض این که تصدیقنامه را دیدم آنقدر 

خوشحال شدم که نتوانستم اشک هایم را کنرتل کنم. چند زندانی دیگر 

هم بودند که در هامن روز آزاد شدند. همدیگر را در آغوش گرفته بودیم 

و به هم نگاه می کردیم. آنقدر بی حس شده بودیم که حتی منی توانستیم 

شادی را احساس کنیم. منی دانستیم باید گریه کنیم یا بخندیم.

نشیب هایی  و  فراز  می کنم،  نگاه  زندان  دوره  در  ام  زندگی  به  وقتی 

داشت. مطمنئ نیستم که بگویم خوش شانس بودم یا بدشانس. ازین 

افتادم و در خط مقدم اسلحه و  به زندان  و  جهت که دستگیر شدم 

مهامت حمل کردم، بدشانس بودم. اما ازین جهت که فرصت یافتم 

آوری کنم، خوش  راهبان صدقه جمع  با  در صومعه مبانم و صبح  ها 

شانس بودم.
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بازگشت به خانه

بازگشت به خانه برای من یک سفر بسیار جالب بود. بیش از 10 سال 

گذشته بود. منی توانستم محیط را بشناسم، از جمله خانه ها یا افرادی 

که مالقات می کردم. مجبور بودم نام والدین آنها را بپرسم تا آنها را 

بشناسم.

برگردم.  زادگاهم  به  دوباره  یافتم  فرصت  که  بودم  خوشحال  خیلی 

برخورد کردند و  به گونه عادی  با من  افراد جامعه  هنوزم خوشحامل. 

با  و  تازه  به عنوان یک فرد کاماًل  نداشت. من  تبعیضی وجود  اصاًل 

بهبودی کامل به محله خود بازگشتم.

اوایل وقتی آمدم، زیاد بیرون منی رفتم، زیرا منی خواستم اقوام و افراد 

خانه  در  من  ام.  رفته  مخدر  مواد  دنبال  به  من  که  کنند  فکر  جامعه 

می ماندم و در خانه به خانواده ام کمک می کردم تا اعتامد آنها را به 

دست بیاورم.

منی خواستم  زیرا  منی رفتم،  بیرون  زیاد  آمدم،  وقتی  اول  روزهای 

بستگانم و افراد جامعه فکر کنند که من به دنبال مواد مخدر رفته ام. 

در خانه می ماندم و به خانواده ام کمک می کردم تا اعتامد آنها را به 

دست بیاورم.

ارتباط برقرار کردم و دوباره وارد جامعه  با مردم  بعد از مدتی کم کم 

به عنوان یک فرد عادی  با گذشت زمان، وضعیت کامل من  شدم. 

احیا شد. با کمک و ارتباط یکی از دوستانم که در بخش تجارتی یکی 

از گروه های شبه نظامی منطقه کار می کرد، در هامن اداره مشغول 

به کار شدم. تنها بعد از آن بود که توان جسمی و مالی و عزت نفسم 

را به دست آوردم. کار کردن در این بخش که به مردم رسویس ارائه 

می کند به من فرصت داد تا احیا شوم و بهبود پیدا کنم. برای دیدار 

دوباره دخرتم به آن شجاعت و قدرت نیاز داشتم.

دیدار دوباره با همرس و دخرتم

از روزی که دستگیر شدم چهره دخرتم را ندیده بودم. در متام مدتی 

که در زندان بودم، فقط یک عکس از کودکی او داشتم. منی دانستم 

زمانی که آزاد می شوم دخرتم چگونه خواهد بود.

 از روزی که دستگیر شدم چهره دخرتم را ندیده بودم. 

از  بودم، فقط یک عکس  زندان  در متام مدتی که در 

می شوم  آزاد  که  زمانی  منی دانستم  داشتم.  او  کودکی 

دخرتم چگونه خواهد بود.

فارغ  مراسم  در  که  یافتم  فرصت  ام،  آزادی  از  پس  کوتاهی  مدت 

التحصیلی دخرتم از پوهنتون رشکت کنم. لطفا تصور کنید که! بیش 

را در  بودم. من دخرتم  را در زندان تلف کرده  از عمرم  از 10 سال 

طفولیت رها کرده بودم و او حاال پوهنتون را متام کرده بود! روزی 

التحصیلی دخرتم رشکت کردم، شادترین لحظه  فارغ  که در جشن 

کردم  احساس  روز  آن  در  که  را  شادی  منی دانم  بود.  من  زندگی 

چگونه بیان کنم.

وقتی اولین بار چهره همرس و دخرتم را دیدم خیلی رشمنده شدم و 

آنها دروغ گفته بودم و برای  به  به نفس نداشتم. من  اصاًل اعتامد 

زیادی  اشتباهات  بودم.  کرده  ترک  را  آنها  طوالنی  مدت  همه  این 

با  و  بپذیرم  را  اشتباهاتم  که  بود  این  مهم  اما  بودم.  شده  مرتکب 

و  همرس  با  وقتی  شوم.  روبرو  بودم  داده  انجام  که  کاری  عواقب 

دخرتم عکس می گرفتم، احساس گناه در دمل پیدا شد. اما به خودم 

گفتم که سخت کار خواهم کرد، رفتارم را اصالح خواهم کرد و آدم 

جدیدی خواهم شد.

(SHAN(  مزرعه برنج در شهرک الشیو، ایالت شاملی شان. عکس از خربگزاری شان هرالد
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من  برای  زندگی  بزرگ  درس  یک  و  است  من  زندگی  داستان  این 

است. دوست دارم جوانان را تشویق کنم که از اشتباه و زندگی من 

درس بگیرند. من از شام می خواهم که از مواد مخدر دوری کنید. در 

پایان، می خواهم همه جوانان را تشویق کنم که سخت درس بخوانند 

و به دنبال تحصیل و زندگی عاقالنه باشند. 

(SHAN( قریه ای در ایالت شاملی شان. عکس از خربگزاری شان هرالد
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خانواده من همگی باشنده منطقه معادن یشم )jade( هستند. بسیاری 

از بستگان ما در شهرک هپاکانت نزدیک معادن یشم زندگی می کنند. 

هیچ یک از اعضای خانواده من تحصیالت باال ندارند. تا جایی که به 

یاد می آورم، از نسل پدر و مادرم، پدرم، خواندن و نوشنت بلد نبود و 

برادر و خواهرش فقط تا دوره ابتدایی درس خوانده بودند. همه شان 

نسبتًا  وضعیت  از  دیگران  با  مقایسه  در  پدرم  خانواده  بودند.  دهقان 

خوبی برخوردار بودند. پدرکالن من ارباب قریه بود. وقتی پدرکالنم 

فوت کرد، آنقدر ملک داشت که می توانست گاومیش ها و گاوهایش 

را بین دو پرسش تقسیم کند. ثروتشان زمین و مواشی بود، نه پول.

در حال حارض از خانواده پدرم فقط عمه ام باقی مانده است و با وجود 

اینکه دور نیست زیاد منی بینم. 

عمه ام هم تجارت می کرد و هم در مزرعه کار می کرد. در آن زمان 

اگر می خواستید جنسی را در هپاکانت بفروشید، برای رسیدن به آنجا 

از  قبل  می کردید.  می گذرد، طی  جنگل  میان  از  که  را  مسیری  باید 

کنده می شد،  با دست  فقط  یشم  معدن  که  زمانی  و  آمدن رشکت ها 

مزرعه  روی  فقط  کاکایم  و  پدر  می داد.  انجام  یشم  تجارت  ام  عمه 

متمرکز بودند و از این طریق امرار معاش می کردند؛ هرگز در معادن 

یشم دخیل نشدند.

مادرم چند ماه پیش فوت کرد. با مادرم رابطه صمیمی داشتم، با هیچ 

یک از بستگان دیگرم چنین رابطه ای ندارم. اعضای خانواده مادری 

ام اهل تانای هستند؛ آنها هم دهقان بودند. خانواده ای پرجمعیت و 

دارای هفت فرزند بود، اما تنها سه نفر از آنها فعال زنده هستند. به جز 

مادرم، هیچ کدام شان مکتب نرفتند. منی توانستند بخوانند یا بنویسند 

دخرت  کوچک ترین  که  مادرم،  اما  می کردند،  کار  مزرعه  در  فقط  و 

خانواده بود، به مکتب فرستاده شد و به عنوان پرستار آموزش دید. او 

در شفاخانه مییتکینا کار می کرد. خانواده مادرم به اندازه خانواده پدرم 

زمین  چون  داشتند  راحت  زندگی  عموم  به صورت  اما  نبودند،  پولدار 

داشتند و می توانستند روی آن زراعت کنند.

(KRC(  مرکز شهر هپاکانت، ایالت کاچین. عکس از مرکز تحقیقات کاچینلند

چرخه    تروما

داستانی به روایت ِسنگ راو4۹ و تدوین ماندی سادان5۰

ایالت کاچین میامنار با یوننان و منطقه خودمختار تبت چین و همچنین ایالت های آسام و آروناچال پرادش هند هم رسحد است. این منطقه 

از نظر قومی، زبانی و فرهنگی متنوع است، اگرچه مردمانی که به عنوان کاچین شناخته می شوند، این منطقه را به عنوان رسزمین اجدادی 

خود شان می دانند. مییتکینا، مرکز ایالت کاچین، نسبتًا مرفه است، اما مناطق روستایی هنوز گرفتار فقر اند. درگیری های مسلحانه هم علت 

و هم معلول به حاشیه رانده شدن این منطقه بوده است. تا دهه 1980، جدی ترین رویارویی ها به درگیری مثلثی بین ارتش میامنار، حزب 

کمونیست برمه که مورد حامیت چین بود و ارتش استقالل کاچین )KIA( که در سال 1961 تأسیس شد، مرتبط بود. سازمان های مسلح 

قومی و گروه های شبه نظامی کوچک تر دیگری نیز ظهور کردند. بسیاری از این سازمان های مسلح در اقتصاد تریاک دخیل بوده اند، اگرچه 

KIA بعدًا به رسکوب کشت کوکنار روی آورد. سازمان استقالل کاچین)KIO(  - که KIA شاخه نظامی آن است - و ارتش میامنار در سال 1994 

توافقنامه آتش بس امضا کردند. این توافقنامه منجر به 17 سال صلح مسلحانه و باعث ایجاد امید به آینده ای بهرت شد. اما همین توافقنامه 

همچنان قطع درختان و استخراج معادن را آسان ساخت که باعث تخریب زیست محیطی و انکشافات بزرگ در کسب و کار زراعتی شد 

که متکی بر سلب مالکیت زمین های روستایی ها بود. عالوه بر این، بسیاری از ساکنان معتقدند که آتش بس منجر به افزایش آسیب های 

ناشی از مرصف مواد مخدر شد. این مسایل به فروپاشی آتش بس KIO در سال 2011 کمک کرد. در دهه گذشته، جنگ در رسارس ایالت 

کاچین افزایش قابل توجهی یافته است و پس از کودتای نظامی فربوری 2021 بی ثباتی بدتر شده است.
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مثل اکرث کاچین های آن زمان، خانواده های پدر و مادرم ازدواج آنها 

با  بود  قرار  که  نبود  اصل کسی  در  مادرم  واقع،  در  کردند.  ترتیب  را 

در  و  بودند  کرده  تنظیم  را  جهیزیه  پدرم  خانواده  کند.  ازدواج  پدرم 

حال آماده شدن برای ازدواج پرسشان با خواهر بزرگ تر مادرم بودند، 

اما معلوم شد که او دوست پرس دارد، یک رسباز در ارتش استقالل 

با پدرم، فرار کرد. او شخصیت  از ازدواج  کاچین، و برای خودداری 

لذا  اما مادرم شخصیت ساده تری داشت،  بسیار شورانگیزی داشت! 

بنابراین،  ازدواج کند.  با پدرم  قرار شد که مادرم به عوض خواهرش 

پدرم و مادرم بر اثر ترتیبات بین خانواده ها ازدواج کردند، نه به دلیل 

عشق به یکدیگر.

فرزندانش  از  یک  هیچ  و  بود  نیرومند  بسیار  شخصیت  من  پدرکالن 

هم  پدرم  می رسد  نظر  به  کنند.  رد  را  او  خواسته های  منی توانستند 

دوستش  که  کسی  با  منی داد  اجازه  پدرکالنم  اما  بود،  کسی  عاشق 

داشت ازدواج کند. ازدواج پدر و مادرم همراه با خوشبختی نبود. فکر 

منی کنم پدرم مادرم را دوست می داشت، وقتی عصبانی بود او را به 

شدت لت و کوب می کرد. زمانی که من هشت ساله بودم از هم جدا 

شدند اما به صورت رسمی در ازدواج همدیگر ماندند تا وقتی با مرگ 

از هم جدا شدند.

خیلی  بود  نشه  وقتی  و  می نوشید  زیاد مرشوب  پدرم   

را،  ما  نبود،  نشه  وقتی  می شد.  خشن  و  پرخاشگر 

فرزندانش را، دوست داشت. 

پدرم زیاد مرشوب می نوشید و وقتی نشه بود خیلی پرخاشگر و خشن 

می شد. وقتی نشه نبود، ما را، فرزندانش را، دوست داشت. من پنج 

خواهر و برادر دارم اما یکی از خواهرانم و هر دو برادرم فوت کرده اند.

شنیده ام وقتی به دنیا آمدم خیلی ناز بودم. من خودم را به خاطر رضب 

و شتم های مادرم رسزنش می کردم زیرا یکی از مسایلی که باعث این 

خشونت می شد این بود که واقعًا شبیه پدرم نبودم. من و برادر کالنم 

رنگ پوست تیره  نداریم و من کمی قد بلند و کمی چاق هستم و پدرم 

می گفت من و برادرم فرزندان او نیستیم. می گفت مادرم به او وفادار 

نبوده است. به همین دلیل، مادرم را لت می کرد و من هم اغلب لت 

همسایه ها  اگر  بودم،  کوچک  وقتی  منی زد.  را  برادرم  اما  می خوردم 

می گفتند که من خیلی ناز هستم؛ از آنها می خواستم این حرف را نزنند 

به خاطری که مادرم لت می خورد. گاهی سعی می کردیم مداخله کنیم 

تا مادرم را نزند. به یاد دارم یک بار زمانی که هشت ساله بودم، با "دا" 

استفاده  زراعت  برای  آن  از  کاچین  مردم  که  خود،  سنتی[  ]شمشیر 

می کنند، به ران مادرم رضبه زد. پدرم خیلی نشه بود و فقط به خاطری 

ام،  زندگی  در  بعدًا  جلوگیری شد.  بدتر  اتفاق  از  بود  آنجا  برادرم  که 

مادرم نیز مکررًا به من می گفت که یکی از دالیل لت خوردن او من 

بودم. او خیلی ساده بود و فکر منی کنم واقعًا می فهمید چه می گوید. 

پدرم دنبال هر فرصتی می گشت تا از مادرم انتقاد کند و او را بزند.

به  ما  بعد خانواده  اما  اعتقاد داشت،  آنیمیست  ارواح  یا  نات  به  پدرم 

سایر  و  بودیم  کاتولیک  برادرم  و  خواهر  و  من  گرویدند.  مسیحیت 

می کنم،  فکر  من  اما  بودند.  )تعمیدی(  باپتیست  خانواده  اعضای 

اگرچه او از آنیمیسم تربی جسته بود، گاهی اوقات که او نشه بود، 

ارواح همچنان او را آزار می دادند، زیرا او به خواسته های آنها عمل 

منی کرد و هدیه تقدیم منی کرد.

را  خواهرم  و  من  مادرم  بود،  نشه  پدرم  که  روز  یک   

گرفت و با ما فرار کرد. 

یک روز که پدرم نشه بود، مادرم من و خواهرم را گرفت و با ما فرار 

کرد. پدرم همیشه می گفت دلیل این کار مادرم رابطه خیانت آمیز او با 

مردهای دیگر بود. این واقعیت که او فقط من و یک خواهر دیگرم را 

با خود برد در رابطه با خواهران و برادرانم مشکل ایجاد کرد. یکی از 

خواهرانم را جا گذاشت زیرا به باور او برادرم که مشغول مزرعه داری 

بود به کسی در خانه نیاز داشت که برایش غذا بدهد و مطمنئ شود 

با حس بی عدالتی رها  آذوقه کافی دارد. خواهرم  که در هنگام کار 

شده بود و رابطه اش با مادرم بسیار رسد شد، حتی وقتی که بالغ شد و 

خانواده تشکیل داد. بعد از آن، از ارتباط زیاد با مادرم امتناع می کرد. 

خواهرم فکر می کرد که مادرم مرا با خود برد به خاطری که بیشرت از 

همه مرا دوست داشته.

مادرم چندین بار پیش پدر و مادرش فرار کرد، اما همیشه او را پیش 

پدرم می فرستادند. خانواده طرف مادرم احساس می کردند که باید او 

را برگردانند، به خاطری که ترتیبات از سوی خانواده ها انجام شده و 

نشدند  مجبور  هرگز  پدرم  خانواده  است.  شده  پرداخت  قبال  جهیزیه  

بیایند مادرم را بیاورند. او همیشه خودش پس فرستاده می شد.

آخرین باری که پدرم را دیدم 12 ساله بودم. در آن زمان وقتی برای 

دیدنش به قریه برگشتم، باز هم مردم به من گفتند که چقدر مادرم 

را می زد. پدرم طبق سنتی که داریم زن دوم گرفت: وقتی برادر پدرم 

فوت می کرد، پدرم مسئولیت داشت با زن برادرش ازدواج کند. وقتی 

تازگی فوت کرده است.  به  مادرم  او مرد.  آغوش  در  پدرم فوت کرد 

درگیر  دیگر منی خواهم  اند  کرده  فوت  مادرم  و  پدر  دو  هر  که  حاال 

روستا باشم. من متکی به مادرم بودم اما او حاال رفته است، احساس 

می کنم رسگردانم و موج به هر مسیری رفت مرا می برد.

یادم می آید وقتی مادرم مرا گرفت تا در تانای به خانه پدر و مادرش 

برویم، سفر واقعًا سختی بود و من به شدت مریض شدم. خیلی گریه 

کردم، مادرم وقتی برای جستجوی خواهر کوچک ترش رفت تا پیش 

اش زندگی کند، تقریبًا مرا روی جاده رها کرد. متام شب گریه کردم. 

تعداد  که  جایی  برویم،  کامائینگ  به  گرفتیم  تصمیم  بعد،  روز  صبح 

آنجا  به  قایق  با  می توانستید  فقط  بودند.  آنجا  ما  اقوام  از  زیادتری 

سفر کنید و تا رسیدن به مقصد مردم به نوبت مرا بر پشت خود حمل 

می کردند. مادرم مرا در مکتب محل ثبت نام کرد و خودش به روستای 

دیگری رفت تا پیش برخی دیگر از اقوام مباند و بتواند تجارت کند. 

می پرداختم،  را  مکتب  اضافی  فیس  باید  وقتی   

می کشیدم.  خجالت  خیلی  کنم،  پرداخت  منی توانستم 

با گذشت زمان متوجه شدم در اطراف خانه ای که در 

آن زندگی می کردم مقداری پالک آبی وجود دارد، آن را 

می چیدم و می فروختم.

بدین ترتیب، من در کامائینگ تنها مانده بودم. هیچ کس دیگری از خانواده 

اضافی  فیس  باید  وقتی  نیامد.  من  به  دادن  پول  یا  من  از  مراقبت  برای 

مکتب را می پرداختم، منی توانستم پرداخت کنم، خیلی خجالت می کشیدم. 

با گذشت زمان متوجه شدم در اطراف خانه ای که در آن زندگی می کردم 

مقداری پالک آبی وجود دارد، آن را می چیدم و می فروختم. این کار به من 

کمک کرد تا مرصف مکتب را بپردازم و نیز برنج بخرم. کم کم پالک آبی 
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متام شد و تصمیم گرفتم به محل زندگی برادرم بروم و از او کمک بخواهم. 

او مقداری برنج به من داد، اما هیچ پولی نداد. من هنوز برادرم را به خاطر 

آن مالمت می کنم. وضع مالی برادرم خوب بود و می توانست مقداری پول به 

من بدهد. همرسش را هم مقرص می دانم. زن برادرم واقعا بد اخالق است. 

پنج گوساله جدید متولد می شد. شالیزارهای  گاو داشتند و هر سال حدود 

زیادی هم داشتند. اما هرگز به من کمک نکردند. فکر می کنم وقتی برادرم 

نشه بود هامن خون ناپاک پدرم را داشت. برادرم بعدًا در زندان فوت کرد. 

رشوع به خرید و فروش مواد مخدر کرده بود، به همین دلیل به زندان افتاد. 

وقتی برادرم محبوس بود، همرسش با یکی از افرسان KIA رابطه داشت و 

از زندان محل حبس  از کمپ کار بیرون  از آن مطلع شد. یک روز  برادرم 

اش، فرار کرد و معشوق همرسش را به رضب گلوله کشت. این کار را آشکارا 

ببینند، دوباره دستگیر شد. او  در جایی انجام داد که مردم به وضوح او را 

به اعدام با چوبه دار محکوم شد، اما قبل از آن در زندان او را تا حدی لت 

و کوب کردند که جان داد. طبق قوانین عرفی خانواده مجبور به پرداخت 

لذا ما همه گاوها را که در آن زمان هر کدام حدود  غرامت زیادی شدند، 

گونه ای  به  می توانست   KIA دادیم.  دست  از  داشت  ارزش  کیات   30000

متفاوت به این دوسیه رسیدگی کند، اما ما در آن زمان از این روند قانونی 

به خاطر  از دست دادیم. من هنوز  را  لذا همه گاوها  چیزی منی دانستیم، 

آن عقده دارم.

وقتی صنف سوم بودم برای خواهرم نامه فرستادم. دیگر طاقت سختی 

را نداشتم بنابراین رفتم پیش اش زندگی کنم. اما سخت بود. رابطه او 

با من و مادرم بد بود. برای صنف چهارم به روستای دیگری رفتم اما 

مکتب فقط تا هامن صنف درس داشت. بنابراین، برای صنف پنجم 

مکتب  کامائینگ منی توانستم  در  اما  برگشتم.  کامائینگ  به  مجبورا 

رفنت را تحمل کنم، به خاطری که مرا با جارو می زدند. زندگی من در 

آنجا خیلی سخت بود به همین دلیل مکتب را در صنف چهارم ترک 

کردم.

و  او  که  جایی  رفتم،  نزدیک  روستای  یک  به  ام  عمه  دیدن  به  من 

زده  جارو  با  مرا  چون  می کردم  گریه  می کنند.  دهقانی  اش  خانواده 

یاد  من  به  را  برنج  کاشت  شیوه  است  بهرت  کرد  فکر  ام  عمه  بودند. 

بود که  به عنوان کارگر روزمزد کار کنم. هامن زمان  بتوانم  تا  بدهد 

به عنوان  تا هنوز  از آن زمان  را معرفی کردند.  بانکنوت 200 کیاتی 

کارگر معمولی روزمزد کار کرده ام. دخرت عمه ام فقط یک ماه از من 

کالن تر است، تصمیم گرفته شد که هر دو مکتب را از صنف چهارم 

ترک کنیم و چیزهایی را که الزم است عمه ام به ما یاد دهد.

من فقط به کاشت و درو کردن شالی ادامه دادم و هرگز به کار دیگری 

 16 تا  را  کار  این  می دادند.  من  به  کیات   200 روزانه  نکردم.  فکر 

سالگی انجام دادم. گاهی، گروهی از ما به حوضچه های کم عمق 

می رفتیم و با خارج کردن آب، ماهی می گرفتیم. از یک کار به کار 

دیگر می رفتیم. رسانجام به روستایی که مادرم در آن زندگی می کرد 

رفتم و پیش او ماندم.

KIA وجود داشت. آنها غالبًا  نزدیک محل زندگی مادرم یک پست بازرسی 

از روستاهای  نفر  نفر دو  از هر چهار  را می گرفتند، احتاماًل  جوانان منطقه 

می گرداندند.  بر  را  آنها  اوقات  گاهی  آنها  والدین  اگرچه  می آمدند،  مجاور 

زن  رسبازان  به   KIA زمان  آن  در  چون  بود  مشکل  ما  برای  وضعیت  این 

بیشرتی نیاز داشت. اگرچه من از همه دوستانم کوچک تر بودم، اما بالغ تر 

اغلب  و  بپوشم،  لباس  آنها  مانند  منی توانستم  و  می رسیدم  نظر  به  آنها  از 

رسبازها مرا اذیت می کردند. با عصبانیت جواب می دادم و گاهی به مشکل 

بر می خوردم. برادرم منی خواست من آنجا مبانم زیرا نگران بود KIA مرا برای 

آموزش نظامی بربد، اما مادرم گفت که یکی از قوماندان ها از اقوام ما است 

و این رابطه به من کمک می کند که گرفتار نشوم، به من یک حلقه داد که 

باید به قوماندان می دادم.

در همین زمان بود که با شوهر اومل آشنا شدم. خویشاوندی که من 

با او زندگی می کردم قرار بود کوچ کند و من نگران بودم که من هم 

مجبور به نقل مکان می شوم، بنابراین نقشه کشیدم که چگونه از آن 

نجات یابم. شوهر اومل مرا دوست نداشت اما مخفیانه با من رابطه 

در  ما  خویشاوند  که  ای  جاده  دیگر  سوی  در  اش  خانواده   - داشت 

زندگی  همرایش  من  که  مامایم  داشت.  دوکان  می کرد،  زندگی  آن 

می کردم، او را دوست نداشت. با این حال، ما ازدواج کردیم و صاحب 

دو فرزند شدیم، اما واقعًا بد بود و من خیلی بدبختی کشیدم.

آنجایی که شوهرم کوچک ترین پرس خانواده اش  از   

بود، مجبور شدیم با خانواده او زندگی کنیم. خرسم قباًل 

چون  می داد  من فحش  به  و  بود  برما رسباز  ارتش  در 

منی توانستم به زبان برمایی صحبت کنم. 

از آنجایی که شوهرم کوچک ترین پرس خانواده اش بود، مجبور شدیم 

با خانواده او زندگی کنیم. خرسم قباًل در ارتش برما رسباز بود و به من 

فحش می داد چون منی توانستم به زبان برمایی صحبت کنم. با من بد 

رفتاری می کرد. او همچنین مشِوق اعتیاد شوهرم به مواد مخدر بود. 

هر وقت خرسم می خواست شوهرم برود و در مزرعه خانوادگی کار کند 

یا از رودخانه چیزی بیاورد، برای انجام آن به او پول پیشنهاد می داد، 

اما شوهرم از گرفنت آن امتناع می کرد. فقط زمانی می رفت اگر به او 

مواد می دادند و خرسم به او مواد می داد. به همین دلیل ما هیچ پولی 

با  مرا  خرسم  می کردم،  شکایت  وقتی  اما  نداشتم  دوست  نداشتیم. 

سیلی می زد. بسیاری از بستگان شوهرم مواد مخدر مرصف می کردند.

به خاطر موضوع مواد مخدر خیلی لت می خوردم. شوهرم مرا خیلی 

را  او  مخدر  مواد  مرصف  جلوی  می خواستم  که  زمانی  اکرثا  می زد، 

هم منی دادند.  را  موهایم  کردن  کوتاه  اجازه  من  به  خانواده  بگیرم. 

بازار صبحگاهی در تانای، ایالت کاچین. عکس از 

(KRC(  مرکز تحقیقات کاچینلند
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شوهرم موهایم را می بافت و رنگ می کرد، بعد موهایم را دور دستش 

حلقه می کرد و مرا می زد. ریشه موهایم به خاطر آن خراب شد.

 شوهرم به  KIA پیوست و به خط مقدم در کوه هیاکا 

رفت. آنجا بود که رشوع به تزریق هیروئین کرد.

که  بود  آنجا  رفت.  هیاکا  کوه  در  مقدم  خط  به  و  KIAپیوست  به   شوهرم 

رشوع به تزریق هیروئین کرد. او دو برادر داشت اما دست یکی از برادرانش 

شکسته بود و برادر دیگرش چندین طفل داشت و باید از آنها مراقبت می کرد، 

لذا شوهرم بهKIA  پیوست. من منتظرش ماندم، اما تا آن وقت فهمیده بودم 

که او یک زن دوم دارد. من منی خواستم هیچ کاری در خانواده انجام دهم 

و فقط برای خودم برنج می خریدم. از آنجایی که شوهرم رسباز بود و در خط 

مقدم جبهه بود، قرار بود من برای کمک به کمپ ارتش برنج بربم. قرار بود 

هر ماه یک سطل برنج به کمپ بربیم. دوستان شوهرم رفتند و برنج بردند اما 

من عالقه ای به این کار نداشتم. من رشکت نکردم، فقط به خوک ها غذا 

می دادم و مرشوب تقطیر می کردم.

فکر می کنم خیلی رسسخت هستم و در گذشته بسیار پر رس و صدا و یاغی 

بودم و می توانستم با مردم بی ادبانه برخورد کنم. مادرم قبل از مرگ به من 

در  به خاطری که  اما فکر می کنم  باشم،  زیاد مغرور و رک گو  نباید  گفت 

دوران مکتب هرگز مورد رسزنش یا حامیت قرار نگرفتم اینطوری بار آمدم. 

فکر می کنم به عنوان همرس یک رسباز KIA حتی از قبل نرتس تر شدم!

یک بار پس از خروج شوهرم از کمپ KIA، یکی از بستگان که قوماندان 

شوهرم در KIA بود و من به خوک هایش غذا می دادم، چند چوچه خوک از 

بعد، شوهرم  روز  اما  بپردازند.  توافق کردیم که 30000  کیات  من خرید. 

با آن  و  آنها خواسته  از  قباًل 10000 کیات پیش پرداخت  به من گفت که 

هیروئین خریده. ما خیلی با هم دعوا کردیم و او مرا خیلی لت و کوب کرد. 

در گذشته وقتی با هم دعوا می کردیم، منتظر فرصت می ماند و دوباره مرا 

می زد، اما این بار تصمیم گرفتم بروم. اطفامل هنوز جوان بودند و تنها دو 

سال بین آنها فاصله بود؛ پرس کالن تازه قرار بود مکتب ابتدائیه برود. خیلی 

دمل می خواست آنها را با خودم بربم، اما منی خواستم شوهرم دنبامل بیاید. 

مادرم هم اصاًل او را دوست نداشت، به همین دلیل فرزندانم و متام پولی 

اطفامل  از  تا  اولش، گذاشتم  برادر  به خواهر شوهرم، همرس  داشتم  را که 

مراقبت کند. از آن زمان به بعد در مزارع کشت تریاک رشوع به کار کردم تا 

برای فرزندانم پول تهیه کنم.

پیش  از  بیشرت  روز  هر  کردم،  مکان  نقل  جدید  روستای  به  وقتی 

می کردم،  تقطیر  الکل  اگرچه  این،  از  قبل  آوردم.  روی  نوشیدن  به 

و  بود  شده  تنگ  اطفامل  برای  دمل  اما  بنوشم؛  را  آن  منی توانستم 

دقیقه یک شیشه مرشوب  به جایی رسیدم که ظرف چند  زود  خیلی 

می نوشیدم و نشه می شدم. پس از آن مرصف مواد مخدر را هم رشوع 

کردم به خاطری که بسیار چاق بودم و فکر می کردم مرصف مواد به 

کاهش وزن کمک می کند. می خواستم پتلون جین بپوشم، اما جرات 

این کار را نداشتم. چون خیلی چاق بودم منی توانستم دامن یا شلوار 

کوتاه بپوشم. با مرصف مواد مخدر، بسیار زود الغر شدم چون چیزی 

منی خوردم. بنابراین، می توانستم هر چه می خواستم بپوشم و احساس 

خجالت یا رشم نداشتم. از آن زمان به بعد مواد مخدر مرصف کرده ام. 

کشیدن سیگار را هم رشوع کردم، اما وقتی سیگار کشیدم لبانم خیلی 

تیره شد. بعضی از قوماندان های کمپ که از همین محالت است به 

من می گفتند باید مرا همراه گرازها در طویله خوک  بگذارند به خاطری 

که لب هایم بسیار تیره است.

اولین باری که سعی کردم بدنم را به خاطر استفاده از فورمول ]تریاک 

مخلوط با رشبت رسفه[ سم زدایی کنم، حدود سه یا چهار روز اثرات 

ترک ]اعتیاد[ داشتم. خیلی زجر کشیدم. وزن بدنم کم شد و صورتم 

از آن، رشوع کردم  بعد  بخوابم.  نتوانستم  بود. متام شب  الغر شده 

این  اما  می کردم  مرصف  مواد  آنجا  در  و  تریاک  مزارع  به  رفنت  به 

از زن و مرد در  افراد زیادی اعم  بار تریاک سیاه مرصف می کردم. 

تریاک  نگهبان مزرعه  و کار می کردند.  زندگی  بودند، در مزارع  آنجا 

سیاه آماده می ساخت، کارگران مجبور نبودند بابت مرصف تریاک به 

صاحب مزرعه پول بدهند. به شام منی گفتند که باید استفاده کنید، 

انتخاب با شامست، اما من تا زمانی که کشت تریاک ادامه داشت از 

تریاک سیاه استفاده کردم.

از  وقتی  داشت.  فرق  فورمول  از  استفاده  با  سیاه  تریاک  از  استفاده 

وقتی  اما  کنم،  صحبت  زیاد  منی خواستم  می کردم  استفاده  فورمول 

بسیار  می شدم،  گیج  آن  بوی  از  اول  گرچه  می خوردم  سیاه  تریاک 

خوشحال می بودم. پایپ دراز و تریاک سیاه را در وسط می گذاشتیم و 

اطراف آن دایره درست می کردیم. بعد با هم قصه می کردیم و به نوبت 

آن را می کشیدیم. وقتی از فورمول استفاده می کنیم، برای مرصف آن 

نیازی به دوست نداریم، اما وقتی از تریاک سیاه استفاده می کنیم، 

مردم دور هم جمع می شوند.

کسانی که کوکنار کشت می کنند، رئیس اند. ما کارگر بودیم. پرسان 

و دخرتان جوان باشنده مییتکینا هم می آمدند و در آنجا کار می کردند. 

بعد از اینکه تریاک را نیش می زدیم، تا زمانی که کشت کوکنار متام 

نشده بود، اجازه نداشتیم به خانه برگردیم. حتی صاحبان تریاک هم 

از آنجا بیرون منی رفتند. وقتی کشت متام می شد، مردم می توانستند 

بربد؛  تریاک  خود  با  نداشت  اجازه  هیچکس  اما  کنند،  ترک  را  آنجا 

حتی مجبور بودیم لباس های خود را دور بیندازیم و جا بگذاریم. در 

حتی  می شد.  انجام  زیادی  بازرسی های  تانای  در  تالشی  محالت 

گاهی انگشت کوچک شام را بررسی می کردند تا ببینند به دلیل نیش 

زدن تریاک، انگشت تان بریدگی کوچکی دارد یا خیر.

من برای چند فصل در مزارع کوکنار در تانای و تارونگ کار کردم. در 

کل، حدود هفت فصل این کار را انجام دادم. وقتی از محل کشت 

دور بودم، تریاک مرصف منی کردم، اما وقتی آنجا بودم، همیشه از آن 

استفاده می کردم. وقتی در پایان فصل استفاده از تریاک را متوقف 

می کردم، خیلی زجر منی کشیدم. مثل زمانی نبود که هیروئین را ترک 

کردم. وقتی هیروئین را ترک کردم، زجر زیادی کشیدم و چهره ای 

بسیار خسته و رنگ پریده پیدا کردم.

در ابتدا وقتی از هیروئین استفاده می کردم، بوی آن را خوش نداشتم. 

به  یشم  سنگ های  یافنت  برای  که  کردم  امتحان  زمانی  بار  اولین 

هکون رس کونگ رفتم. در آغاز، مقداری تریاک سیاه با خودم آوردم 

که امیدوار بودم برای یک هفته ای که آنجا کار می کردم کافی باشد. 

کیفیت  نظر  از  را  ما  یشم  سنگ های  که  کسی  به  شد،  متام  وقتی 

بررسی می کرد  15000 کیات دادم و از او خواستم برایم تریاک سیاه 

بخرد. او منطقه را می شناخت و در مورد محالت مواد مخدر اطالعات 

زیادی داشت، چون خودش مرصف کننده مواد مخدر بود. او بیرون 

رفت اما برایم تریاک نگرفت، گفت منی خواهد تریاک سیاه تهیه کند. 

در این لحظه به شدت نیاز به مواد داشتم، او دوباره ساعت 12 بیرون 

که  به من گفت  دوباره  و  برگشت  هیروئین  استفاده  از  اما پس  رفت 

تریاک سیاه نیافته است. دوباره از او خواستم برود و برایم پیدا کند. 

دوباره رفت اما این بار مقداری هیروئین و یک دانه رسینج برایم آورد. 
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گفتم این را منی خواهم، اما وقتی ساعت 3 شد و به خاطر رضورت به 

مواد، نتوانستم برنج بخورم، کمی هیروئین مرصف کردم و اندکی آرام 

شدم. شب هامن روز دوباره از آن استفاده کردم.

بار  فقط یک  اگر  است.  این  و هیروئین  تریاک  تفاوت های  از  یکی 

تاثیر  اما  برای متام روز کافی است،  استفاده کنیم،  تریاک سیاه  از 

هیروئین منی توان آنقدر دوام کند.

 یکی از تفاوت های تریاک و هیروئین این است. اگر 

فقط یک بار از تریاک سیاه استفاده کنیم، برای متام 

روز کافی است، اما تاثیر هیروئین منی توان آنقدر دوام 

کند.

می کردم،  زندگی  کوهستانی  منطقه  در  اومل  شوهر  خانواده  با  وقتی 

می کردند،  مخدر مرصف  مواد  خانواده  همه  مریض شدم.  به شدت 

وقتی مریض می شدم، همیشه به من پیشنهاد می کردند که برای از 

بین بردن درد، مقداری هیروئین مرصف کنم. وقتی معده درد داشتم 

من  به  می کرد  درد  کمرم  اگر  بعدًا  می دادند.  من  به  هیروئین  کمی 

گفتند هیروئین مرصف کن و وقتی گفتم منی خواهم، به زور به من 

تزریق می کردند. به محض اینکه هیروئین تزریق کردند، درد تسکین 

موقع  از هامن  و  زدند  پیچکاری  من  به  دوباره  بعد  روز  یافت. صبح 

چون  منی کردم  تزریق  هیروئین  خودم  شدم.  معتاد  آهسته  آهسته 

در  را  هیروئین  من  می زدند.  پیچکاری  من  به  دوستانم  می ترسیدم. 

تزریق  بدنم  به  را  آن  اما خودم جرأت منی کردم  سیرنج می انداختم، 

مرصف  مقدار  و  کرد  پیدا  دوام  وضعیت  این  ماه  چهار  حدود  کنم. 

هیروئین من بیشرت و بیشرت شد. همچنین، در روستایی که من زندگی 

می کردم، جنبش مبارزه با مواد مخدر پت جاسان، تجمع برای استفاده 

از پایپ بلند را بسیار دشوار کرده بود. بعد از مدتی، هیروئین را انتخاب 

کردم چون طعم آن را دوست داشتم. به زودی متام پولی را که برای 

وقتی  مواد مخدر می کردم.  داشتم خرج  نیاز  فرزندانم  تامین مخارج 

پول داشتم متام روز را فقط می خوابیدم. اما به محض اینکه از جایم 

بلند می شدم، به این فکر بودم که چگونه می توانم مواد مخدر تهیه 

کنم.

کوهستانی  منطقه  در  اومل  شوهر  خانواده  با  وقتی   

خانواده  مریض شدم. همه  به شدت  می کردم،  زندگی 

می شدم،  مریض  وقتی  می کردند،  مرصف  مخدر  مواد 

همیشه به من پیشنهاد می کردند که برای از بین بردن 

درد  معده  وقتی  کنم.  مرصف  هیروئین  مقداری  درد، 

داشتم کمی هیروئین به من می دادند.

 KIA از رسبازان  دیگر  یکی  با  اومل،  ازدواج  دوران وحشتناک  از  بعد 

در  که  زمانی  طفلم  کوچک ترین  و  داریم  فرزند  دو  ما  کردم.  ازدواج 

شکم من بود معتاد شد. در آن زمان با خشویم زندگی می کردم و او 

در ابتدا منی دانست که من هیروئین مرصف می کنم. خشویم بسیار 

خداترس است. وقتی زیر پشه بند دراز می کشیدم مخفیانه هیروئین 

فاجه  یا  خمیازه  می شد  باعث  آن  مرصف  از  بعد  و  می کردم  استفاده 

)دهان دره( بکشم.

مرصف  هیروئین  بوتل  یک  از  بیش  روزانه  بودم  حامله  که  زمانی 

آخر  ماه  در  اما  نزدم  پیچکاری  حاملگی  اول  ماه های  در  می کردم. 

به  سزارین  طریق  از  شب   11 ساعت  طفلم  تزریق.  به  کردم  رشوع 

دنیا آمد و بعد از اینکه بچه را از شکمم بیرون آوردند، فاجه کشیدم، 

چون باالی خودم فشار آورده بودم و واقعا هوس هیروئین داشتم. از 

شوهرم پرسیدم که آیا می تواند به کامائینگ برود و برایم مواد بیاورد، 

تهیه  نتوانست چیزی  او  و  نبود  آسان  آنجا چندان  در  یافنت مواد  اما 

کند. من از ساعت 3 به بعد هیروئین نکشیده بودم و واقعًا آنقدر هوس 

هیروئین کرده بودم که حتی منی خواستم پیش طفل ام مبانم. نوزاد 

هم به دلیل درد و همچنین هوس هیروئین به شدت گریه می کرد. 

کارگان معدن هپاکانت، ایالت کاچین. عکس توسط مرکز تحقیقات کاچینلندکارگان معدن هپاکانت، ایالت کاچین. عکس توسط مرکز تحقیقات کاچینلند
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حتی وقتی به او شیر می دادم، گریه اش قطع منی شد. به خاطری که 

خیلی هوس مواد داشتم، از شفاخانه بیرون شدم و رس رسک رفتم. در 

هامن زمان شوهرم برگشت و ما را به خانه برد. قبل از اینکه به خانه 

شوهرم  کردم.  تزریق  هیروئین  شوهرم  برادر  خانه  در  برسیم،  خودما 

طفل را در آغوش گرفت، وقتی طفل بوی هیروئین را از بدنم حس 

کرد رشوع به گریه کرد. بعد از مرصف هیروئین، به دخرتم شیر دادم. 

زمان  آن  از  است.  معتاد  مخدر  مواد  به  او  که  فهمیدم  زمان  آن  از 

صبح ها  باشیم.  او  مراقب  بسیار  باید  مشکل  همین  دلیل  به  بعد  به 

بوی هیروئین را می مکیدم و در بینی طفلم می دادم. او واقعا بوی را 

تشخیص می داد. از آن به بعد، به هر اندازه که کالن می شود این 

موضوع را بیشرت تشخیص می دهد. وقتی بوی هیروئین به مشامش 

می رسد پیش ما می آید. شیر مرا منی خورد مگر اینکه هیروئین تزریق 

کرده باشم. ما واقعًا باید از او مراقبت می کردیم زیرا ممکن بود مبیرد. 

دخرتم امفیزما )emphysema( دارد چون در جایی که او با من زندگی 

می کرد همه مواد مخدر مرصف می کنند و او دود و گاز آن را استنشاق 

می کند. من خیلی الغر شدم و در ابتدا طفلم حتی از من الغرتر بود. 

به تازگی او را دیدم، االن خیلی چاق شده و صورتش خیلی کالن و 

پر شده. حداقل من هیچ وقت طفلم را منی زدم.

موقعی که نوزادم را شیر می دادم، او را از من گرفتند، بعد به اینجا 

به این مرکز توانبخشی آمدم. این دو ماه پیش بود و در این چند روز 

واقعًا خیلی دمل برایش تنگ شده است. موقعی که بستگانم این کار 

را با من کردند ناراحت شدم و وقتی او را بردند خیلی گریه کردم، اما 

اکنون واقعًا از آنها تشکر می کنم. همه ما، اطفامل و خودم، در مشکل 

بودیم. اینطور نیست که فرزندانم را دوست نداشته باشم، اما احساس 

وابستگی شدیدی ندارم.

بازار محلی یشم، هپاکانت، ایالت کاچین. عکس توسط مرکز تحقیقات کاچینلند
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 وقتی مجبور بودم از دو فرزندی که در گذشته از شوهر 

اومل داشتم مراقبت کنم، خیلی سخت بود. مجبور بودم 

از آنها مراقبت کنم، به همین دلیل برای کار به مزارع 

تریاک رفتم.

من غیر از مادرم با هیچ یک از بستگانم رابطه نزدیکی نداشتم، مادرم 

فوت کرده است. وقتی از اینجا بر وم، اگر خیلی به اطفامل احساس 

از  بودم  مجبور  وقتی  منی روم.  فرزندانم  مالقات  به  کنم،  وابستگی 

کنم، خیلی  مراقبت  داشتم  اومل  از شوهر  در گذشته  فرزندی که  دو 

سخت بود. مجبور بودم از آنها مراقبت کنم، به همین دلیل برای کار 

نکردند.  زمان کمکی  آن  در  بستگان من  اما  رفتم.  تریاک  به مزارع 

دوست نداشتند که من فرزندانم را پیش آنها بگذارم. به همین دلیل با 

بستگانم رابطه نزدیک ندارم. خواهر و برادرم را دوست ندارم. از این 

موضوع ناراحت نیستم چون هرگز چیزی از آنها نگرفته ام و هیچ گاه به 

آنها اتکا نکرده ام. احساس وابستگی به فرزندان، خواهران یا برادرانم 

ندارم.

دو فرزند بزرگ من در حال حارض در روستای قدیمی هستند، جایی 

که پدرشان، شوهر اومل، از آنها مراقبت می کند. من منی خواهم به 

آن خانه برگردم یا فرزندانم را آنجا مالقات کنم. چه کسی بیشرت از 

همه صدمه دیده است؟ من یا آنها؟ زندگی متاهلی من تاسف بار بود، 

اما خیانت نکردم و برخالف دیگران همیشه به وظایفم عمل کردم.

نیاز دارند تن فروشی می کنند، من  از زنانی که به مواد مخدر  برخی 

داشته  خواسته ای  چنین  مردان  هرچند  ام،  نکرده  را  کار  این  هرگز 

اند. به باور مردان اگر شام یک زن مرصف کننده مواد مخدر باشید، 

تن فروشی می کنید. من معمواًل همراه مردان مواد مخدر می کشم، 

را  تنم  اما  است،  کرده  بدتر  مرا  مواد  مرصف  مساله  همین  احتاماًل 

منی فروشم.

دارم،  اتاق  شهر  در  مخدر  مواد  خرید  اصلی  محل  به  نزدیک  من 

نزدیک پل، و من با نوزادم و فرزند کوچکم که از شوهر دومم داشتم 

زندگی  داری  دو طفل  وقتی  که  به خاطری  می کردم  زندگی  آنجا  در 

نسبت  راحت تر است،  مواد خرید  آن  از  بتوان  نزدیکی محلی که  در 

را خودم  اتاق  کنی.  را طی  زیادی  فاصله  باشی  مجبور  که  جایی  به 

ساختم. مردم مرا با بچه هایم می بینند، یکی دستم را گرفته و دیگری 

روی پشتم، تعجب می کنند – پلیس و دالل ها تعجب می کنند. گاهی 

اوقات اگر فرزندم گریه کند یا من طفلم را بزنم، برخی از دالالن به 

خاطر دلسوزی برای کودک، یک بوتل کالن فورمول برایم می دهند.

مخدر  مواد  کمی  هم  خودم  می خرم،  کالن  دالل های  از  فقط  من 

می فروشم. یکی از دالالن کالن، که یک زن است، مکانی تقریبًا 

شبیه یک خانه ساخت که سوراخ های کوچکی داشت. از یک طرف 

از طرف دیگر هیروئین فروخته می شد.  و  یابا ]قرص مت آمفتامین[ 

این دالل ها امنیت خاص خود را دارند، شام منی توانید از تلفن خود 

استفاده کنید. اگر این کار را بکنید، شام را لت و کوب می کنند، به 

آتش کشیده  به  تازگی  به  این مکان  نشناسند.  را  اگر شام  خصوص 

شد. اما پلیس از قبل به آنها گفته بود، گاهی چنین اتفاقاتی می افتد.

وقتی به مواد مخدر معتاد شدم، خجالتی شدم و با دیدن دوستان و 

با  آورم  بود پول به دست  نیاز  اقوامم فرار می کنم. در گذشته، چون 

رؤسا و مدیران خیلی صمیمی بودم اما حاال که می بینم آنها به سمتم 

می آیند از دستشان فرار می کنم و در کوچه پنهان می شوم. دیگر حتی 

منی خواهم خانه را ترک کنم. از کسانی که آنها را می شناسم خجالت 

می کشم و از کسانی که منی شناسم احساس رشم ندارم، رفع سموم 

مواد مخدر دشوار است. اگر احساس رشم نباشد، ممکن است بدون 

توجه به کسی به مرصف مواد ادامه دهم.

(KRC( ایالت کاچین. عکس از مرکز تحقیقات کاچینلند ،Hpakant معادن یشم
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یادگیری از حاشیه  ها

تامالت و پیامدها
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در  که  است  متمرکز  افرادی  روایت های  و  داستان ها  بر  نوشتار  این 

فضاهای رسحدی در اقتصادهای غیرقانونی درگیر اند. مترکز فزاینده 

یا  روایتی  »چرخش«  یک  بیانگر  شفاهی  تاریخ  و  زندگی  تاریخ  بر 

بیوگرافیکی در تحقیقات علوم اجتامعی است - بر مبنای این فهم که 

زندگی فردی و تجربه زیسته سهم عمده ای در درک جهان اجتامعی 

اخیر  سال های  در  کار  این  است  ممکن  اگرچه  حال،  این  با  دارند. 

که  مدت هاست  انسان شناسان  و  اجتامعی  مورخان  باشد،  شده  مد 

رویکردهای زندگی نامه ای را به کار گرفته اند.

تا  می آورد  هم  گرد  کل  یک  در  را  رویدادها  از  »سلسله ای  روایت، 

اهمیت هر رویداد از طریق ارتباط آن با آن کل درک شود« و در نتیجه 

ابزاری است برای انتقال "معنای رویدادها«51. داستان هایی که مردم 

می گویند موضوعات جدا افتاده ی فردی نیستند، بلکه منعکس کننده 

تر  گسرتده  سطح  در  رقیب  حقایق  و  قدرت  روابط  دهنده  تشکیل  و 

جامعه هستند52.

انداز  بر »چشم  اولین ویژگی متامیز داستان های زندگی، مترکز آن 

صداهای غیر مسلط به منظور دریافت تجربیات گروه های به حاشیه 

رانده شده« است53. برای انجام این کار، تاریخچه زندگی از کالن 

روایت ها فراتر می رود؛ یک نگاه تبعی »روایت های کوچک« را که 

منِکر ثبات دانش دریافتی است، به تصویر می کشد. تاریخچه زندگی 

ما  و  می سازد  انسانی  را  اجتامعی  پدیده های  درک  و  تحقیق  فرآیند 

دست  انگیزه های  و  غیرقانونی  اقتصادهای  از  کلیشه ای  درک  از  را 

اندرکاران آن دور می کنند.

و  رفتار  معنای  انسانی،  عاملیت  زندگی  داستان های  دوم، 

دیدگاه های بازیگران دخیل را نشان می دهد54. برای مثال، مردم 

در 9 تاریخچه زندگی شامل این نرشیه، برداشت بسیار متفاوتی 

آن  مورد  در  را  متفاوتی  داستان های  و  دارند  مخدر  مواد  درباره 

می گویند. در میامنار، مواد مخدر -هیروئین و مت آمفتامین ها - با 

داستان های بدرفتاری، خشونت، وابستگی به مواد مخدر و طرد شدن 

و  کونگ،  نانگ  راو،  ِسنگ  زندگی   مسیر  که  حالی  در  دارد.  پیوند 

سای سارم متفاوت است، همه آنها مواد مخدر را به عنوان یک نیروی 

خارجی و مخرِب معرفی می کنند که عاملیت فردی را محدود و تخریب 

و  تولیدکنندگان  زندگی  تاریخچه  افغانستان،  و  کلمبیا  در  کند.  می 

تاجران تصویری متفاوت – هرچند هنوز مبهم – از مواد مخدر به عنوان 

جنبه های  علی رغم  می دهد،  ارائه  اقتصادی  نجات  راه  و  ارز  کاال، 

منفی مربوط به خشونت، که در ادامه بیشرت بررسی می کنیم.

پدیده های  درک  و  تحقیق  فرآیند  زندگی  تاریخچه 

از درک کلیشه ای  اجتامعی را انسانی می سازد و ما را 

از اقتصادهای غیرقانونی و انگیزه های دست اندرکاران 

آن دور می کند.

و  وابستگی  پیچیدگی،  ]زندگی[،  رصیح  توصیف  بر  مترکز  سوم، 

ما  داستان های  کند.  می  آشکار  را  اجتامعی  زندگی  ذاتی  آشفتگی 

ایده ها و  افراد، اشیا، مناظر،  از  حاوی درهم تنیدگی های پیچیده ای 

تأثیرات است که بر رضورت تفکر دقیق در مورد روابط، برخوردها و 

ارتباطات تأکید می کند.

تنیدگی ها  درهم  این  متوجه  خوبی  به  داستان ها  این  قهرمان های 

است  زنجیره ای  »کوکا  می گوید  تیتو  دون  مثال،  عنوان  به  هستند. 

بسیار  بسیار  زنجیره  ... یک  کند  به هم متصل می  را  که همه چیز 

طوالنی است«. در واقع، برای دون تیتو، کوکا با مشکالت دیگری 

مانند »اختالف بر رس زمین« در هم تنیده است.

رویدادهای  بررسی  برای  را  فضایی  همچنین  زندگی  تاریخچه های 

نقاط  این  یا گذار خلق می کنند.  پیش بینی نشده و لحظات گسست 

 - باشد  داشته  پیوند  تری  رویدادهای گسرتده  با  است  ممکن  عطف 

رسحد  در  روزافزون  مقررات  وضع  دلیل  به  عزیزخان  مثال،  برای 

تغییر  مخدر  مواد  تجارت  به  سوخت  تجارت  از  ایران،  و  افغانستان 

شغل داد؛ یا ممکن است این نقاط عطف به تراژدی های شخصی پیوند 

داشته باشد - برای مثال، کشته شدن پرس کارمن توسط شبه نظامیان در 

پوتومایو، کلمبیا.

تاریخچه ها،  زندگی.  های  تاریخچه  پیش زمینه  زمامنندی  چهارم، 

زندگی مردم را در یک بافت )context( تاریخی قرار می دهند و روابط 

نظر  این  از  حافظه  کنند.  می  آشکار  را  حال  و  گذشته  بین  پیچیده 

فرآیندی فعال است که دربردارنده خلق معنا است. افراد رصفًا گذشته 

را به یاد منی آورند، بلکه به طور ضمنی گذشته را از طریق آنچه که 

بر  تاکید(  )یا عدم  تأکید  با  و  انتخاب می کنند  یا حذف  برای گفنت 

حوادث یا تجربیات خاص، تفسیر می کنند55. 

هم  خاطره  نیست؛  او  مال  تنها  اما  است،  فرد  به  متعلق  خاطرات 

یک  توسط  داستان ها  از  برخی  مسیر  است.  جمعی  هم  و  فرهنگی 

به  اتفاق  این   – تعیین می شود  نجات بخش  و حتی  یکپارچه  روایت 

وضوح در داستان های کارمن و دون تیتو، رهربان اجتامعی کلمبیایی 

با غرور و رضایت به گذشته خود نگاه می کنند، دیده می شود.  که 

در بخش بعدی، تامالتی را در مورد داستان های زندگی به عنوان یک رویکرد و برخی از پیامدهای آن را برای 
محققان علوم اجتامعی ارائه می کنیم. به موضوعات و بینش های مشرتک برخاسته از این روایت ها، رصف نظر از 
ویژگی های هر داستان زندگی، می اندیشیم. و برخی از داللت های این داستان های زندگی را برای پالیسی سازان 

و محققان متعهد به تدوین پالیسی ها و مداخالت انسانی تر و زمینه مند تر در زمینه مواد مخدر، ارائه می کنیم.

کار با روایت های رسحدی و گوش دادن به آن

داستان های زندگی به عنوان روش و رویکرد
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در میامنار، سای سارم زندگی خود - از جمله 12 سالی که در زندان 

گذرانده است - را به عنوان یک هشدار و عربت، و نیز به مثابه پیام 

و  نامالیامت  بر  غلبه  که  معنی  بدین  می کند،  نقل  رستگاری  و  امید 

با داستان فروپاشی  این روایت  پذیر است.  امکان  تغییر زندگی فرد 

خانواده نانگ کونگ و مارپیچ نزولی ناشی از وابستگی به مواد مخدر، 

بسیار متفاوت است. 

است؛   )contextualized( زمینه مند  کامال  زندگی  تاریخچه  پنجم، 

اینجا،  در   - هستند  خاص  مکان های  و  فضاها  به  مربوط  تاریخچه ها 

مناطق رسحدی حاشیه ای. مناطق رسحدی رصفًا پس زمینه یا صحنه ای 

نیستند که داستان های ما در آن رخ می دهد؛ این مناطق خود فضاهای 

که  می کنند  عمل  محرکه ای  نیروی  عنوان  به  که  اند  تاثیرگذاری 

داستان های فردی رسحدنشینان را به پیش می برد و شکل می دهد. 

میلیون  یک  وقوع  "محل  فضا  می نویسد،  ماسی  دورین  چنانچه 

مکانی  تاریخ های  از  فردی  زندگی  تاریخچه های  است56.«  داستان 

این فضاهای رسحدی جدایی  یا »بیوگرافی رسزمین های رسحدی« 

قلمروسازی  یا  فضا  ایجاد  جدید  پروژه های  به  نسبت  افراد  ناپذیرند. 

جداگانه  امواج  مارینو  سزار  مثال،  برای   - می دهند  نشان  واکنش 

استعامر در سیرا نوادا را بازگو می کند، و اینکه چگونه مراجع مختلف 

- ایالت، فارک و شبه نظامی ها – باعث رونق ماری جوانا و کوکا شدند. 

با  نیز مقابله  از فضا سازی و  داستان ها همچنین منونه های متعددی 

کارمن  مثال،  عنوان  به  می دهد.  نشان  را  پایین«  »از  قلمروسازی 

در مورد تجربه ورود به پوتومایو در سال 1986، و تالش مردم برای 

مسکونی سازی منطقه و پیوندهایی که این کار ایجاد کرد، صحبت 

ساکن  قباًل  که  کسانی  و  بود  مهاجران  از  پر  منطقه  »این  کند؛  می 

شده بودند همیشه به تازه واردان کمک می کردند. می شد همیاری 

را حس کرد. همه آماده کمک بودند.« بعدًا در دهه 1990، او رهرب 

نیروهای  بود که در نهایت توسط دولت و  انجمن های دهقانی کوکا 

نشان  آخر  مثال  با خشونت رسکوب شدند. هامنطور که  نظامی  شبه 

می دهد، اقتصادهای غیرقانونی عمیقًا در این مناطق رسحدی جای 

گرفته اند؛ اقتصاد غیر قانونی تا حدی پاسخی به ویژگی های خاص 

این  دگرگونی  و  شکل دهی  در  حال  عین  در  و  هستند  فضاها  این 

شهر رسحدی  مثال  شامل  توصیف  این  دارند.  اساسی  نقش  مناطق 

پررونق میوز است که سای سارم در آن برای اولین بار درگیر کسب و 

کار مواد مخدر و قامر شد، یا مناطق رسحدی حاوی کوکا در توماکو، 

از  متاثر  افریقایی-کلمبیایی  جامعه  حقوق  برای  تیتو  دون  که  جایی 

امواج خشونت مرتبط با مواد مخدر دادخواهی کرد.

داستان رسایی

اگرچه این ُنه روایت توسط افراد بازگو شده است، اما باید به عنوان 

داستان   در  حارض  »شخص  شوند:  خوانده  نیز  جمعی  داستان های 

»گذاشنت  باره  در  کارِمن  شود57«.  می  شامل  جمعی  روایت های  در 

از خشونت  راو داستانی  مادر« سخن می گوید. ِسنگ  پای  پا جای 

و ترومایی قصه می کند که در سه نسل از خانواده نزدیک و دور او 

انتقال یافته است.

داستان ها اغلب از نظر اخالقی دچار ابهام و حاکی از 

دوگانگی ساده انگارانه و بی معنی بین »بد« و »خوب«، 

»قانونی« و »غیرقانونی«، »مرشوع« و »غیر مرشوع« 

اند. 

با وجود موقعیت منحرصبه فرد هر قصه گو، روایت های آن ها در دیگر 

مناطق  در  زندگی  از  مشابهی  داستان های  که  روایت های رسحدی، 

حاشیه ای را بیان می کند، بازتاب می یابد و دارای درومنایه مشرتک 

است. این داستان ها پر است از ناسازگاری، و مشخصه آنها اختالل، 

خشونت، ناهامهنگی و عدم تَعیُّن است. این داستان ها به ندرت آغاز 

و پایان روشنی دارند – از روایت توسعه ای »پیرشفت58« و »بهبود59« 

تصویر سازی توسط سباستین ناروایز
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پیروی منی کنند. تعداد اندکی از این داستان ها از کرونولوژی منظم 

و خطی پیروی می کنند؛ بسیاری از آنها دارای ساختار تکه تکه ای 

غیر خطی است که پر است از لحظات گسست، بازیابی و بازگشت 

دوباره به رویدادها. 

دوگانگی  از  حاکی  و  ابهام  دچار  اخالقی  نظر  از  اغلب  داستان ها 

و  »قانونی«  »خوب«،  و  »بد«  بین  بی معنی  و  ساده انگارانه 

»غیرقانونی«، »مرشوع« و »غیر مرشوع« اند. قهرمانان داستان از 

ابهامات و تنش های مرتبط با فعالیت خود شان در بخش مواد مخدر 

غافل نیستند – برای مثال، عزیزخان در باره دخالت اش در تجارت 

مواد مخدر به فرزندانش منی گوید. اما، از سوی دیگر، بیگم جان، 

به آن سوی  افرادی که  برای  تهیه غذا و مسکن  زمانی که در مورد 

که  این  و   – کند  می  صحبت  شوند،  می  قاچاق  ایران  در  رسحدات 

چگونه این پول ها برای بسیاری از خانواده ها در اینجا یک منبع نجات 

-، روایت های رایج در مورد استثامرگری در روند  فراهم کرده است 

قاچاق انسان را زیر سوال می برد.

تاریخچه زندگی: »هرن توجه کردن« و »هرن 

گوش دادن”

مورد  در  جهان60«  انتهای  در  »سامرق ها  خود  کتاب  در  سینگ  آنا 

بیانگر رضورت توجه  »هرن توجه کردن« سخن می گوید، هرنی که 

دقیق به ویژگی ها و مشخصات منحرص به فرد است - نگاه جدی به 

"برای  اقتصاد سیاسی جهانی:  در حاشیه  واقع  مناظر  و  اشیا  مردم، 

یادگیری هر چیزی الزم است هرن توجه را احیا کنیم و قوم نگاری و 

تاریخ طبیعی را شامل بسازیم... با مرور رسیع داستان ها منی توان 

تعیین  منظم  گونه  به  آن  مقیاس  کرد.  منظم خالصه  طور  به  را  آنها 

منی شود. داستان ها توجه به جغرافیاها و رسعت های منقطع را جلب 

می کنند.61«

یا  درس ها  مستعد   – نیستند  پذیر  مقیاس  زندگی  تاریخچه های 

نتیجه گیری های قابل تعمیم نیستند. اما هامن طور که »مرور رسیع 

درباره  را  بزرگ تری  داستان  سامرق ها  درباره  سینگ  داستان ها"ی 

ما  روایت های  کند،  می  بیان  رسمایه داری«  ویرانه های  در  »زندگی 

دریچه ای را به دنیای زندگی غیرقانونی ساکنان رسحدی و روابط بین 

دولت سازی  و  توسعه  جنگ،  فرآیندهای  و  مخدر  مواد  اقتصادهای 

ارائه می کنند. هامنطور که اثر سینگ به وضوح نشان می دهد، توجه 

خاص به حاشیه ها، نکات مهمی را در مورد کل به ما می گوید.

هرن توجه کردن از هرن گوش دادن جدا نیست. برای یک محقق، این 

به معنای ترکیب تخصص روش شناختی با دانش زمینه ای عمیق، و 

نیز رابطه شخصی و همدلی است. این داستان ها در فضای انفصال و 

عینیت روایت منی شود. شنونده یک بازیکن فعال است که بر روایتی 

که بازگو می شود تأثیر می گذارد، زیرا داستان گویی فرآیندی بازگشتی 

است.  گوینده  و  شنونده  بین  ارتباط  مستلزم  که  است   )recursive(

محقق باید به حدود آنچه که می توان گفت و منی توان گفت – آنچه 

گفتنی است و آنچه شنیدنی است –آگاه باشد. توجه به این موضوع در 

بسرتهای متاثر از جنگ و فقدان قانون بسیار مهم است.

صداهای  عموم  مانند   - شد  کشیده  تصویر  به  باال  در  که  زندگی  ُنه 

این  هامهنگ.  نه  و  هستند  همگون  نه   - رسحدی  رسزمین های 

چند  یکپارچه،  ریتم  و  آهنگ  رضب  از  پیروی  جای  به  داستان ها 

که  روایت های مختلف  و  دیدگاه ها، صداها  – منایانگر  اند  صدایی 

اند62. چنانچه سینگ می گوید:  گاهی هامهنگ و اغلب ناهامهنگ 

در گوش  بود  ای  آموختم، مکاشفه  را  بار چند صدایی  اولین  »وقتی 

دادن؛ من مجبور شدم ملودی های جداگانه و همزمان را انتخاب کنم 

و به لحظه های هارمونی و ناهامهنگی که با هم ایجاد کرده اند گوش 

دهم«63. ایده سینگ از مجموعه سامرق های چند صدا، از بسیاری 

جهات منعکس کننده درهم تنیدگی های پیچیده ایست که در زنجیره 

کاالهای غیرقانونی مواد مخدر وجود دارد؛ زنجیره ای که در آن روابط 

ناپایدار، گسسته و مملو از اصطکاک، همراه است با سلسله مراتب، 

نظم و زور، همزمان با اشکالی از رابطه متقابل، تعهدات و هنجارهای 

مشرتک.

هدف این داستان ها به تصویر کشیدن کل مجموعه های مواد مخدر64 

نیست - مترکز ما بر هفت منطقه رسحدی سه کشور تولیدکننده مواد 

مخدر در جنوب جهانی، ابعاد وسیع تر منطقه ای و جهانی اقتصادهای 

غیرقانونی را نادیده می گیرد؛ ما با تاجران در مسیرهای اصلی قاچاق 

و مرصف کنندگان یا فروشندگان مواد مخدر در کشورهای »انکشاف 

یافته« صحبت نکردیم. بنابراین، داستان های ما تنها تکه هایی هستند 

از تجارت  از روایت ها و تجربیاتی که بخشی  از مجموعه وسیع تری 

به  را  از مردم  این مجموعه، تعداد زیادی  جهانی مواد مخدر است. 

هم متصل می کند، کسانی که بیشرت آن ها از نحوه ارتباط و پیوندشان 

از رسزمین های  خارج  و  داخل  در  دیگران،  داستان های  و  زندگی  با 

رسحدی، آگاهی اندکی دارند.

اما مترکز بر امور محلی و خاص به معنای چشم پوشی از ساختارهای 

می  شکل  را  غیرقانونی  مخدر  مواد  اقتصاد  که  نیست  تری  گسرتده 

یا  ممتاز،  برتری  نقطه  یک  زندگی  تاریخچه های  درعوض،  دهد. 

و  سیاسی  اقتصاد  گیری«  »شکل  چگونگی  مطالعه  برای  مدخلی 

تأثیرات آن فراهم می کنند.
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بیشرت  در  دیدگاه هایشان  و  داستان ها  که  افرادی  زندگی  روی  ما 

یا  شده  گرفته  نادیده  غیرقانونی  مخدر  مواد  اقتصاد  گزارش های 

به  تا حدی  این موضوع  داد شده، مترکز کرده ایم.  کم اهمیت جلوه 

این دلیل است که چنین افرادی معمواًل به اصطالح جیمز اسکات65، 

است  ممکن  ماندن  نامرئی   – مبانند«  آرشیف  از  "خارج  خواهند  می 

کلیدی برای امرار معاش و در واقع برای زنده ماندن باشد. اگر از این 

افراد نام گرفته می شود، با اصطالحات کلیشه یی مانند قربانیان منفعل 

یا فرصت طلبان بی پروا یاد می شوند که به دور از سیستم های ارزشی 

و هنجارهای عموم جامعه اند. تحقیقات ما داستان متفاوتی را بیان 

می کند، که در آن افراد به طور مکرر عاملیت خود را، هرچند به روش 

های بسیار محدود و تصادفی، ِاعامل می کنند.

البته، فضاها و فرصت های ِاعامل عاملیت )به صورت فردی و جمعی( 

در موارد مختلف و همچنین در طول مسیر زندگی یک فرد متفاوت 

می  احساس  مردم  که  ای  درجه  که  است  آن  بیانگر  روایات  است. 

بر زندگی و محیط اطراف شان کنرتل دارند، بسیار  تا حدودی  کنند 

متفاوت است.

مورد  در  که  هستند  مسن تری  مدنی  رهربان  تیتو  دون  و  کارمن 

است  شده  گرفته  زندگی شان  از  که  درس هایی  و  رنج ها  آزمایش ها، 

مداوم  آن ها مکررا شکست ها، خطرات، خشونت های  فکر می کنند. 

زده  رقم  را  زندگی شان  که  می کنند  روایت  را  تراژدی های شخصی  و 

است. فرانسیسکو گوتیرز سانین در جای دیگری استدالل می کند 

که این مارپیچ درگیری، بدرفتاری و سلب مالکیت در کلمبیا به عنوان 

»فاجعه نهادینه شده« توسط افرادی که در حاشیه هستند تجربه می 

شود - به عبارت دیگر آنچه به نظر می رسد حوادث و نگون بختی های 

تصادفی است، می تواند بخشی از یک الگوی گسرتده تری باشد که 

در آن رسحدنشینان به طور سیستامتیک در معرض خشونت و بی ثباتی 

شدید قرار می گیرند66. اما داستان های کارِمن و دون تیتو نقش های 

این  از  که  درس هایی  گرفته اند،  عهده  بر  که  را  مطالباتی  و  رهربی 

به خوبی نشان می دهد،  پیروزی های کوچک می گیرند،  تجربیات و 

پیروزی هایی که از طریق بسیج اجتامعی و مقاومت سازمان یافته به 

دست آمده است.

تصویری که آن ها از مناطق ترسیم می کنند بسیار پیچیده تر و عمیق 

مناطق  به عنوان  حاشیه یی  مناطق  از  رایج  کاریکاتوری  تصور  از  تر 

ما  در عوض،   – است  اجتامعی  فروپاشی  و  قانون گریزی، خشونت 

تصویری از مواد مخدر به دست می آوریم که در یک اقتصاد زراعتی و 

روستایی گسرتده تر تثبیت شده اند. جوامع رسحدی امتیزه شده نیست 

بلکه از ذخایر عمیق رسمایه اجتامعی و کلیه روش های بسیج – برای 

مثال از طریق هیات های اقدام اجتامعی – استفاده می کنند تا صدای 

جمعی را بلند کنند و از مقامات نظارتی مطالبه کنند. به قول کارمن، 

"اگر کاری انجام ندهی، احساس می کنی مثل برگی هستی که بدون 

مقصد در باد پرواز می کند«. سابقه فعالیت او شامل بسیج کوکالرو در 

سال 1996، اعتصاب ملی زراعتی در سال 2013 و سپس مشارکت 

ممکن  و  شوند  منی  شنیده  غالبًا  مطالبات  این  است.  صلح  روند  در 

است هزینه شخصی و جمعی در پی داشته باشد – خود ترور رهربان 

اجتامعی )تالش برای رسکوب اشکال خاصی از عاملیت( شاهد آن 

است - اما این دو داستان با آنچه الیزابت وود67 »لذت در عاملیت« 

توصیف می کند و حسی از معنای رستگاری که در حامیت و منایندگی 

از مردم یافت می شود، آمیخته شده است. 

افراد به طور مکرر عاملیت خود را، هرچند به روش های 

بسیار محدود و تصادفی، ِاعامل می کنند.

این منونه های عاملیت فردی و جمعی در تضاد با ایده اسکات است 

که می گوید رسحدنشینان به طور خودکار به دنبال فرار و نامرئی بودن 

نزد دولت است68؛ کارمن و دون تیتو بخشی از جنبش کالن تر است 

دولت  از  بتوانند  تا  دیده شوند  که  است  آن  در صدد  آن  اعضای  که 

مطالبه کنند و حقوق شان را بگیرند.

یافنت  و  عاملیت رسحدی همچنین ممکن است شامل طرح مطالبه 

راه هایی برای تأثیرگذاری بر مراجع غیردولتی - مانند فارک، طالبان یا 

KIA - باشد که دارای سیستم های جایگزین حکومت و ارائه خدمات 

در مناطق حاشیه یی است.

به نظر می رسد تاریخچه های زندگی میامنار از نظر فضاهای عاملیت 

فردی و جمعی در انتهای دیگر طیف )spectrum( قرار دارد. از بسیاری 

جهات، زمینه، در مناطق رسحدی کاچین و شان، از طریق چندین عامل 

ایجاد شده است؛ مرتبط با حضور دولت های قدرمتند و رسکوبگر در دو 

از آتش  انکشاف صنایع استخراجی پس  سوی رسحد، پویایی خاص 

بس و آرامش نظامی، و رشد مرصف مواد مخدر در جوامع رسحدی. 

و  شخصی  بدبختی  درماندگی،  آلودگی،  حس  با  زندگی  داستان های 

رسزنش خود، آمیخته شده است. هر داستان حکایتی است از کاهش 

بدنامی  با مارپیچ باطل فقر،  یا تنزیل عاملیت، و مرصف مواد مخدر 

فهم داستان ها؛ موضوعات و بینش های مشرتک

سواالتی در باره عاملیت و صدا

تصویر سازی توسط سای خام لوین
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که  کونگ  نانگ  قول  به  است.  همراه  زندگی  فرصت های  کاهش  و 

دو برادرش مرصف کننده مواد مخدر شدند. »مهم نیست چقدر درآمد 

خیلی  ما  نداشتیم.  کافی  پول  هرگز  می کردم،  چقدر تالش  و  داشتم 

رشمسار و تحقیر شدیم. مردم در مورد خانواده ما بد صحبت می کنند«.

مواد مخدر زندگی راویان ]داستان  ها[ را شکل می دهد – 

رشایط مادی و هنجارهای اجتامعی، امیدها و انتظارات 

را تغییر می دهد، افراد را توامنند می سازد )یا توانایی 

آنها را سلب می کند(، ارتباطات جدید ایجاد می کند و 

مناظر را تغییر می دهد.

با وجود این، روایِت رایج از احساس نابودی و گرفتار شدن در مواد 

نانگ کونگ هر  و  نیستند. سای سارم  منفعل  قربانیان  افراد  مخدر، 

دو با به کارگیری دارما )آموزه های بودایی( تسلی و آرامش می یابند. 

نگرانی ها در مورد مرصف مواد منجر به واکنش های جمعی می شود، 

با  برخورد  برای  مردمی  جاسان، تالش  پت  قالب  در  مثال  عنوان  به 

مرصف مواد مخدر – هرچند، چنانچه در بخش های دیگر  بررسی شد، 

از نظر محدودسازی عاملیت و بدنام سازی بیشرت معتادین مواد، دارای 

عواقب مشکل ساز است69. در رسارس هفت منطقه/رسزمین رسحدی، 

که  دارد  وجود  مخدر  مواد  با  مبارزه  اقدامات  از  متعددی  منونه های 

عاملیت فردی و جمعی را محدود می کند و شانس زندگی جمعیت های 

رسحدی را کاهش می دهد - از جمله سم پاشی یا برنامه های ضعیف 

بر  امنیتی رسحدی  تدابیر  تأثیرات  کلمبیا،  در  مخدر  مواد  جایگزینی 

معیشت وابسته به تجارت فرامرزی در افغانستان، یا هدف قرار دادن 

و زندانی کردن گروه های آسیب پذیر توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر 

در میامنار.

ساکنان رسحدی ِاعامل عاملیت می کنند، اما با خطرات و هزینه های 

جدی. به عنوان مثال، دو سفر جان گل به مسکو برای قاچاق مواد 

مخدر، مملو از خطر است و تقریبًا به فاجعه شخصی ختم می شود. 

تصمیم او برای درگیر شدن در این رفتار پرخطر نه از رس انتخاب بلکه 

به دلیل فقدان راه های بدیل برای زنده ماندن و تغذیه خانواده خود و 

خواهرش است. به همین ترتیب، عزیزخان به این دلیل وارد تجارت 

اقتصادی  فرصت های  ایران  رسحد  شدن  بسته  که  شد  مخدر  مواد 

دیگر را از بین برد. و تثبیت موقعیت در این کسب دشوار و مخاطره 

با کل  او  ایرانی  ناپدید شدن رشیک تجارتی  بود، هامنطور که  آمیز 

موجودی او، نشان می دهد.

تاریخچه زندگی نشان می دهد که در رشایط خطر، عدم اطمینان و 

ناامنی، رسحدنشینان دامئًا مجبور به »معامله های فاوستی«70 اند. در 

رشایط توأم با خشونت، نابرابری شدید و عدم توسل به سازوکارهای 

چانه زنی  قدرت  منازعات،  و  اختالفات  به  رسیدگی  برای  قانونی 

دهاقین، تاجران کوچک و مرصف کنندگان مواد مخدر محدود است. 

مشارکت آنها در اقتصادهای غیرقانونی یک راه حل کوتاه مدت )یا 

زمین،  به  دسرتسی  جمله  از   - فوری  نیاز  یک  برای  آرامش(  نوعی 

قرضه، غذا، کاالهای مرصفی، یا خود مواد مخدر - برای آنها فراهم 

می کند، اما آینده آنها را با خطر مواجه می سازد؛ این وضعیت آنها را در 

بین چندین انتخاب دشوار و غیرقابل حل قرار می دهد که چشم انداز 

آینده را محدود می کند.

در نهایت، مهم است به یاد داشته باشیم که مواد مخدر خود عامل 

اعتبار،  منبع  دوا،  اجتامعی،  آرام بخش  حیث  به   - است  قدرمتندی 

ارز، نوعی تفریح   و فرار، ابزار مبادله یا ابزار چانه زنی سیاسی71. مواد 

مخدر زندگی راویان ]داستان  ها[ را شکل می دهد – رشایط مادی و 

را  افراد  تغییر می دهد،  را  انتظارات  و  امیدها  هنجارهای اجتامعی، 

جدید  ارتباطات  می کند(،  سلب  را  آنها  توانایی  )یا  سازد  می  توامنند 

ایجاد می کند و مناظر را تغییر می دهد.

خشونت و صلح

در  به صلح  از جنگ شکننده  گذار  ذکر شد،  مقدمه  در  که  هامنطور 

هر سه کشور یا به طور کامل فروپاشیده یا ناپایدارتر و خشن تر شده 

است. هر فرد موارد متعددی از خشونت و تالش های خود برای نجات 

از درگیری های مسلحانه مزمن و سلسله وار را بازگو می کند - اغلب در 

رشایطی که بسرت جنگ دامئًا در حال تغییر بوده و تعیین منابع تهدید 

دشوار است.

هامنطور که دون تیتو به وضوح بیان می کند، »زندگی در جنگ هامنند 

در  مناطق رسحدی  است«.  انسان  گلوی  از  احساس گذشنت مرگ 

- این مناطق  اند  طول زندگی راویان، به ندرت صلح را تجربه کرده 

مورد مناقشه بوده و هستند و عوامل متعدد خشونت در آن وجود دارد. 

چریک ها،  بین  رویارویی  مناطق  اغلب  رسحدی  مناطق  و  رسحدات 

دفاعی  گروه های  و  محلی  ملیشه های  دولتی،  عوامل  شبه نظامیان، 

مردمی اند. خطر گرفتار شدن در جنگ وجود دارد - برای مثال جنگ 

یا، مانند  یا شبه نظامیان در کلمبیا؛  نیروهای دولتی، چریک ها  بین 

رشیک تجارتی جان گل، قرار گرفنت در مکان اشتباه و زمان اشتباه 

و کشته شدن توسط یک مبب گذار انتحاری؛ یا مانند پرس کارمن، 

کشته شدن به دلیل نوع لباس پوشیدنش توسط شبه نظامیان.

وجود  نیز  مسلح  طرف های  از  یکی  توسط  گرفنت  قرار  هدف  خطر 

دارد، چون شام به طور ناخواسته از  یک رسحد عبور کرده اید و بر 

برای   - وفادارید  دیگران  به  که  یا تصور می شود  اید،  پا گذاشته  آن 

مثال، مجبور شدن کارمن به فرار به رسحد اکوادور به خاطر تهدید 

شبه نظامیان، یا مجبور شدن جان گل به کوچ از ننگرهار به کابل، به 

خاطری که مجاهدین وفاداری او را زیر سوال بردند، زیرا پدرش برای 

دولت تحت حامیت شوروی کار می کرد.

به یک گروه مسلح  پیوسنت  این خطرات،  با  مقابله  راه های  از  یکی 

عزیزخان  مثال،  عنوان  به  است.  خود  از  محافظت  نوعی  عنوان  به 

در  پیوست،  مجاهدین  احزاب  از  یکی  به  شوروی  اشغال  دوران  در 

حالی که ِسنگ راو در میامنار ازین قصه می کند که چگونه موقعیت 

KIA به او کمک کرد تا سطحی از جایگاه و محافظت  همرسش در 

داشته باشد: »فکر کنم به عنوان همرس یک رسباز KIA، حتی از قبل 

نرتس تر شدم!« با این حال، او به استخدام اجباری زنان در KIA و 

ترس از گرفتار شدن در یک ایست بازرسی برای آموزش نظامی هم 

اشاره می کند.

اشکال دیگر خشونت های غیرجنگی، از جمله خشونت های مرتبط با 

اقتصادهای غیرقانونی یا تالش برای مبارزه با آنها هم با درگیری های 

دهندگان  پاسخ  سایر  مانند  مارینو،  سزار  است.  آمیخته  جنگ  زمان 

کلمبیایی، رابطه بین کوکا و خشونت را برجسته می کند؛ »کوکا باعث 

دعوا می شود و حسادت مردم را بر می انگیزد ... هر جایی که کوکا 

وجود داشت، همیشه گروه های مسلح بودند«. او در ادامه می گوید 

این خشونت هم با رونق ماری جوانا و هم با کوکا ارتباط دارد. »همه 
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در  داشنت  برای دست  بودند.  داشت. همه مسلح  وجود  جا خشونت 

تجارت کوکا، باید اسلحه داشته باشید«. و دون تیتو از این واقعیت 

ابراز تاسف می کند که »برای ما سیاه پوستان، کوکا بیشرت غم و اندوه 

به ارمغان آورده است تا شادی.”

پالیسی های مبارزه با مواد مخدر خود نوعی خشونت علیه مردم و اشیا 

قلمرو  به  هم  را  سم پاشی  »کوکا  که  کند  می  نقل  تیتو  دون  است. 

یادآوری می کند؛  اثرات منفی آن بر صحت مردم را هم  ما آورد« و 

مورد  در  کارمن همچنین  برد«.  بین  از  را  نخل ها  از  »هزاران هکتار 

در  کوکا  زارعان  بسیج  علیه  شبه نظامی  نیروهای  و  دولت  خشونت 

پوتومایو در سال 1996صحبت می کند.

تصویر  به  را  مخدر  مواد  مرصف  آرام«  »خشونت  میامناری،  راویان 

تأثیرات  به خود شخص،  از خشونت نسبت  فراتر  اینکه  و  می کشند، 

بدرفتاری  جنایت،  جمله  از  زندگی  حوزه های  دیگر  به  مواد  مرصف 

خانوادگی رسایت می کند، و نیز خشن بودن اقدامات مقابله با مواد 

مخدر توسط پلیس یا جنبش پت جاسان. سای سارم به دلیل تخلفات 

مربوط به مواد مخدر، 12 سال در زندان بود و مجبور بود سال ها کار 

اجباری را تحمل کند. برادر ِسنگ راو در زندان درگذشت، در حالی که 

کوچک ترین برادر نانگ کونگ در سال 2014 دستگیر و زندانی شد و 

از آن زمان تاکنون خربی از او نیست.

خشونت  نوعی  خود  مخدر  مواد  با  مبارزه  پالیسی های 

علیه مردم و اشیا است.

با این حال، به جز مواد مخدر، عوامل دیگر خشونت نیز وجود دارد. 

فرآیندها و اقدامات انکشافی اغلب زمینه ساز خشونت و سلب مالکیت 

هستند. کارِمن به رشکت های نفتی در پوتومایو اشاره می کند و بیان 

می کند که چگونه حق دهقانان بر مالکیت زمین، منابع آب و زیربنا های 

محلی را تهدید می کردند. او همچنین داستان نگران کننده ای را در 

باره ترور رئیس سازمان اجتامعی شان پنج روز پس از گفتگو با دولت 

از آن  راو  و یک رشکت نفت تعریف می کند. معادن یشم که ِسنگ 

انتشار  و  استثامرگرانه  زمین، رشایط کاری  با غصب  سخن می گوید 

دستمزد  پرداخت  شیوه  عنوان  به  گاهی  که  است  همراه  مخدر  مواد 

مخدر  مواد  اقتصادهای  تنها  بنابراین،  می شود.  استفاده  کارگران 

متضمن سطوح  نیز  اقتصاد  بخش های  سایر   - اند  که خشن  نیستند 

باالیی از خشونت ساختاری و فیزیکی اند.

خشونت مناطق رسحدی عمیقًا جنسیتی هم است. بیگم جان خشونتی 

منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  پولیس  از سوی  یاد می آورد که  به  را 

می  بازگو  بود،  برداشته  عام  مالء  در  را  خود  برقع  که  زنی  بر  طالبان 

کند. به همین صورت، ِسنگ راو، که در زندگی اش متحمل اشکال 

درباره  است،  شده  ساختاری  و  منادین  فیزیکی،  خشونت  مختلف 

صحنه ای صحبت میکند که پدرش با شمشیر به مادرش حمله کرده 

و به او رضبه زد. این داستان یکی از چندین شکل مختلف خشونت 

است که او در طول زندگی خود شاهد بوده یا تجربه کرده است.

افراد با ِاعامل ترکیبی از »خروج«، »وفاداری« و »مطالبه« با خشونت 

– تهدید و اجرای آن – برخورد می کنند72؛ به مناطق امن تری می روند، 

برای مثال بیگم جان و خانواده اش در دوره طالبان به ایران مهاجرت 

می کنند )خروج(؛ سکوت اختیار می کنند و/یا با گروه های قدرمتند متحد 

می شوند – برای مثال سمیر جان به یکی از احزاب مجاهدین می پیوندد 

)وفاداری(. یا سعی می کنند وضعیت را به چالش بکشند و از حقوق خود 

دفاع کنند - برای مثال تالش های دون تیتو برای بهبود رشایط زندگی 

جامعه خود در توماکو، و همچنین کارمن که »تصمیم گرفت راه کسانی 

را که برای رفاه دیگران مبارزه می کنند دنبال کند. این کار مرا از زندگی 

معمولی زنان خانواده دور ساخت. زندگی خوبی بوده است!« )مطالبه(.

به  نوستالژی  با  مردم  است.  بوده  رساب  همه  برای  صلح،  وعده 

از  سطحی  که  زمانی  می کنند،  نگاه  زندگی شان  از  خاصی  دوره های 

دوره  این  کارمن  برای   – داشت  وجود  صلح  از  میزانی  و  خوش بینی 

این  عزیزخان  برای  رفت،  پوتومایو  به   1980 دهه  در  که  بود  زمانی 

دوره در زمان اولین رژیم طالبان در اواخر دهه 1990 بود )اگرچه این 

دوران برای بیگم جان دوره ظلم و ستم بود(. اما هیچ کسی نسبت به 

وضعیت فعلی ابراز خوش بینی منی کند.

در کلمبیا، روند صلح به وعده های خود عمل نکرده است - به قول 

زندگی  بی ثباتی  است«.  بوده  کالهربداری  یک  »صلح  تیتو:  دون 

به هدف  نه کمرت: »ما  بیشرت شده است،  در رسزمین های رسحدی 

جایگزینی محصوالت غیرقانونی کار می کنیم... اما افراد مسلح دوباره 

به منطقه بازگشته اند و مایل به دفاع از کوکا هستند... صلح در توماکو 

در حال مرگ است... به نظر می رسد که جوامع سیاه پوست همیشه 

رضر می کنند. هم در جنگ و هم در صلح«. و هامنطور که قسمت 

دهد،  می  نشان  جان  بیگم  تجربه  همچنین  و  قول  نقل  این  بعدی 

»هزینه های  صلح« بیشرت بر دوش کسانی است که کمرتین صدا را 

دارند. به همین صورت، در میامنار، جمعیت کاچین و شان، حتی قبل 

از کودتای نظامی، مزایای »صلح" را احساس منی کردند – برای این 

مردم، سال های پس از آغاز روند رسمی صلح ملی در سال 2011 با 

درگیری های بیشرت استخراج معادن و مواد مخدر بیشرت همراه بود. 

بدون تعجب، تاریخچه های زندگی، نشانگر گذار آرام از جنگ به صلح 

نیست، بلکه حاکی از دوره های طوالنی بدون جنگ، بدون صلح، یا 

دوره های خشونت آمیز است. در زمان نگارش این تحقیق به نظر می 

رسد پایانی ]برای دوره خشونت[ وجود ندارد. ممکن است قهرمانان 

ما به صلح امیدوار باشند، اما مطمئنًا برای آن برنامه ریزی منی کنند.

تصویر سازی توسط جاناتن اکوستاتصویر سازی توسط جاناتن اکوستا
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تاریخچه های مناطق رسحدی؛ مذاکره در باب 

حاشیه نشینی

مناطق/رسزمین های رسحدی که محل زندگی ُنه قهرمان ما هست، 

عدم  خطر،  مناطق  آزمایش،  و  نوآوری  مکان های  اثرگذار،  مناطق 

مکان هایی  همچنین   – اند  حاشیه نشینی  و  محدودیت  اطمینان، 

ویژگی های  اینها  است.  »آزادی«  و  مداوم  تغییر  فرصت،  برای 

رسزمین  »مشخصه  را  آن  می توان  که  هستند  تعیین کننده ای 

رسحدی« نامید، رسزمینی که در آن افراد هم به دنبال مذاکره در باره 

حاشیه نشینی خود و هم استفاده از آن به عنوان اهرم اند.

حاشیه ها هرگز ثابت نیستند. سیلی از تغییر و تحول را 

تجربه می کنند که توسط جنگ، مواد مخدر و انکشاف 

ایجاد می شود. 

این مناطق و ساحات رسحدی، محالت »آشفته« و »آسیب دیده«73 

حال،  عین  در  اند.  پاشیده  هم  از  رقابت  و  درگیری  اثر  در  که  اند، 

همین مناطق جایی اند که در آن منابع فرهنگی، رسمایه اجتامعی و 

همکاری کلید بقا است. برای مثال، کارمن در مورد برادری مهاجران 

رسحدی صحبت می کند: »می توانی مهربانی را احساس کنی... آن 

زمان زمان وفور نعمت بود!«

حاشیه ها هرگز ثابت نیستند. سیلی از تغییر و تحول را تجربه می کنند 

که توسط جنگ، مواد مخدر و انکشاف ایجاد می شود. انکشاف به 

صورت بریده بریده و در دوره های رونق و رکود رخ می دهد - اقتصاد 

نفت و کوکا در پوتومایو؛ در سانتا مارتا، رونق قهوه، ماری جوانا و کوکا؛ 

تحوالت اقتصادی جدید در میامنار مربوط به معادن و زیربناها؛ قطع 

فرصت ها به دلیل دشوار شدن عبور و مرور رسحدی در افغانستان.

ملموس  بسیار  شیوه های  به  را  فردی  زندگی  گسست  لحظات  این 

ایران، دیگر  از بسته شدن رسحد  بیگم جان، پس   – نشان می دهد 

منی توانست با آن سوی رسحد تجارت کند یا با اقوام خود در آن طرف 

دیدار کند: »ما منی توانیم بخشی از شادی و غم یکدیگر باشیم.«. 

اقتصادی  فعالیت های  بسته شدن سایر  با  دیگر، عزیزخان  از سوی 

در  کونگ  نانگ  خانواده  اعضای  شد.  مخدر  مواد  قاچاق  به  مجبور 

میامنار به مرصف مواد مخدر روی می آورند، در حالی که سای سارم 

موفق می شود از وابستگی به مواد مخدر رهایی یابد.

 - هستند  رادیکالیزه شدن  و  سیاسی شدن  محل  همچنین  رسحدات 

انتقال  هامنطور که در مسیر زندگی سیاسی کارمن نشان داده شد؛ 

نقل مکان  از  به حزب کمونیست  پس  لیربال  در حزب  فعالیت  از  او 

به پوتومایو، پایه های حرفه  فعالیت های اجتامعی او را شکل داد، از 

جمله همکاری او با هیات های اقدام اجتامعی، بسیج زارعان کوکا و 

تجمعات.

خطرات و فرصت های ذاتی فضاهای حاشیه یی به طور نابرابر توزیع 

شده اند. هامنطور که دان تیتو اشاره کرد: »کوکا برای تولیدکنندگان 

کوچک کسب و کار خوبی نیست. سود آن نصیب کسانی می شود که 

آن را معامله می کنند یا بیش از 10 هکتار کشت می کنند. پول به جیب 

کسانی می رود که حتی اینجا زندگی منی کنند.«

مثال،  عنوان  به   – شود  می  استهالکی  مصارف  رصف  اغلب  سود 

سزار که در مورد رونق ماری جوانا صحبت می کند می گوید »بسیاری 

آنجایی  از  و  اداره کنند،  را  این همه پول  نداشتند  از دهقانان عادت 

آن  پایان منی رسد،  به  هرگز  محصوالت  رونق  بودند  معتقد  همه  که 

را هدر دادند«. به همین ترتیب، دون تیتو نقل می کند که »زارعان 

کوکا آن روزگار را خوب می دانستند، زیرا می توانستند سه کارتن آبجو 

پول شان  بعد  روز  اما  بود.  بوتل  از  پر  آنها  بخرند... سالن غذاخوری 

متام می شد... زارعان کوچک کوکا متام پول خود را خرج مرشوب 

می کنند. آن را رسمایه گذاری یا پس انداز منی کنند«.

ریشه  اقتصادی،  فعالیت های  سایر  مانند  غیرقانونی،  اقتصادهای 

در  افراد  که  می آیند  وجود  به  زمانی  که  دارند  متقابل  تعهدات  در 

طول زمان با یکدیگر مبادله می کنند - اقتصادهای اخالقی از ایجاد 

این  می آیند74.  پدید  زمان  طول  در  متقابل  وابستگی های  و  قرض 

و  غرور  و  افتخار  از  محلی  برداشت  به  وابسته  اخالقی  اقتصادهای 

زیرا  است،  کاماًل محوری  اعتامد  است.  بودن  انسان خوب  معنای 

هیچ میکانیزم قانونی رسمی برای رسیدگی به اختالفات وجود ندارد 

- هامنطور که وقتی رشیک تجاری عزیزخان در ایران ناپدید  شد، 

وی متحمل زیان شد.

رسحدات و محدوده ها

رسحدات و رسزمین های رسحدی فضاهای پویایی است برای »کار 

رسحدی« جدی؛ این مناطق شامل مرزهای رسزمینی - بین دولت ها و 

در درون یک دولت - و همچنین مرزهای اجتامعی، فرهنگی، منادین 

و سیاسی است.

حجم زیادی از زور، منابع و کار گفتامنی رَصف ایجاد، حفظ و نظارت 

رسحدی  دیوارهای  مانند  است  ممکن  رسحد  می شود.  رسحدات  بر 

که توسط ایران و پاکستان برپا شده است، بسیار باریک و مشخص 

رسحد  مثال  برای  باشد،  سیال تر  و  مبهم تر  است  ممکن  یا  باشد. 

گفتامنی که پیرامون »نامتمدن« را از مرکز »متمدن« جدا می کند. 

روایت های مربوط به مواد مخدر با این گفتامن های مرکز - پیرامون 

پیوند دارد - برای مثال مواد مخدر در رسزمین های رسحدی میامنار 

به عنوان یک نیروی بیرونی به تصویر کشیده می شوند که توسط دولت 

شده  گرفته  کار  به  قومی-ناسیونالیستی  مبارزه  تضعیف  برای  مرکزی 

است. در عین حال، در داخل رسزمین های رسحدی، محدوده های 

مرتبط  سازی  نام  بد  و  سازی  غیر  اشکال  با  که  دارد  وجود  متعددی 

است - برای مثال در رابطه با دسته بندی بین دهقانان، جوامع بومی و 

افریقایی-کلمبیایی در رسحدات کلمبیا؛ یا بین مرصف کنندگان مواد 

مخدر و غیر مرصف کنندگان مواد مخدر در میامنار.

افراد کاماًل آگاه هستند که کدام رسحدات را نادیده بگیرند، به کدام 

آنها احرتام بگذارند، کدام یکی را به چالش بکشند یا از آنها تجاوز کنند. 

قاچاقچیانی مانند عزیزخان و جان گل، باید راه هایی برای تجاوز از 

رسحدات بیابند - که شامل مذاکره با دالل ها و »گول زدن« ماموران 

دولتی است. مردم راه های مبتکرانه ای برای دور زدن رسحدات پیدا 

می کنند - برای مثال عزیزخان توضیح می دهد که قاچاقچیان چگونه 

مواد مخدر را با استفاده از منجنیق برای رشکای تجارتی خود در آن 

سوی دیوار رسحدی ایران پرتاب می کنند.
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سفرها و مسیرها

مسیر  فردی  هر  زیرا  اند،  شخصی  سفرهای  به  مربوط  داستان ها 

متایل  برخی  کند.  می  روایت  و  کند  می  طی  زندگی  در  را  متفاوتی 

دارند بر سفر فرار، اجتناب از درگیری یا سم پاشی )حرکت از رسحد 

به سوی ایران، یا از پوتومایو به توماکو(، یا به جای آن بر سفرهایی 

در جستجوی آینده ای بهرت و فرصت های اقتصادی جدید )کارمن و 

بیگم جان( تأکید کنند. دیگران بر سفرهای یادگیری شخصی، شامل 

آگاهی سیاسی جدید )کارمن و دون تیتو( یا رستگاری شخصی )سای 

مارپیچ  و  ناامیدی  فقر،  دیگر سفرهای  برخی  کنند.  تأکید می  سام( 

های نزولی را یادآوری می کنند )نانگ کونگ و ِسنگ راو(.

سفرهای رسحدی هم در زمان و هم در فضا اتفاق می افتد. داستان 

ها منحنی زندگی یک فرد یا چندین زندگی را پوشش می دهند، زیرا 

اکرث راویان داستان های بین نسلی را روایت می کنند. هامنطور که 

قباًل اشاره شد، این داستان ها از یک غایت شناسی ساده پیروی منی 

کنند - سفرها در اطراف می چرخند، به عقب بر می گردند و حاوی 

رشوع های کاذب، بن بست ها و لحظات گسست هستند.

در  عمیقًا  و  گرفته  شکل  رسحدی  بافت  تاثیر  تحت  داستان ها  این 

اینها فضاهای  از یک سو، در زمان های خاص،  اند.  تنیده شده  آن 

خطرناکی اند که مردم سعی می کنند از آن ها فرار کنند - اغلب به آن 

سوی رسحدات برای پشت رس گذاشنت خشونت و آزار و اذیت، اما از 

سوی دیگر، همین فضاها می توانند مکان هایی باشند که مردم در آن 

پناه و امنیت می جویند. بیشرت سفرها، در داخل یا خارج از رسحدات، 

و  عبور  عادی  سطح  در  حتی  مثال،  عنوان  به  است.  خطر  از  مملو 

مرور ترانسپورتی، جاده پوتومایو به عنوان »ترامبولین مرگ« شناخته 

می شود.

در زمان های معینی ممکن است رسزمین های رسحدی، محلی و جدا 

از هم به نظر برسد؛ اما در واقعیت، هامنطور که در اقتصاد مواد مخدر 

اند.  ارتباط  در  کامال  دنیای خارج  با  این رسزمین ها  دیده می شود، 

افراد  مواد،  منابع،  جریان  و  گردش  کلیدی  قطب های  مکان ها  این 

و ایده ها اند - که در طول این سفرهای فرا مرزی دگرگون می شود، 

این  فیلرت  و  مدیریت  دوباره شکل می گیرند.  دهند،  تغییر شکل می 

کاری،  رژیم های  پیچیده،  زیربناهای  و  لجستیک  مستلزم  جریان ها 

بسته های مالی و مدیریت ریسک یا خطر است.

رضر  به  اغلب  اتصال  لجستیکی،  عملیات   این  هوشمندی  وجود  با 

غیرقانونی  اقتصادهای  جهات،  بسیاری  از  است.  رسحدی  جوامع 

نشان دهنده شیوه های نابرابر ادغام مناطق رسحدی در اقتصاد جهانی 

و ناکامی وعده جهانی شدن در زمینه فراگیری است.

تصویر سازی شده توسط کروتیکا سوسارالتصویر سازی شده توسط کروتیکا سوسارال



81 یادگیری از حاشیه ها

داستان های ما پراکنده، ناهامهنگ )یا چند صدایی( و گاهی متناقض 

تعمیم  قابل  و  روشن  و درس های  پیام ها  دارای  داستان ها  این  اند. 

معمواًل  که  محلی  مردم  برای  را  جدیدی  چیزهای  لزوما  و  نیستند. 

دانند،  می  مخدر  مواد  به  مربوط  مسائل  مورد  در  زیادی  اطالعات 

کشف منی کنند.

اما با الهام از ایده های سینگ در مورد هرن توجه و هرن گوش دادن، 

)و  پالیسی سازان  برای  را  نکاتی  و  انگیزه ها  سؤاالت،  روایت ها  این 

محققین( در رابطه با چگونگی اندیشیدن و پاسخ به اقتصادهای مواد 

مخدر در رسحدات و نحوه تعامل با جوامع حاشیه نشین ارائه می کند.

بلکه  نیستند،  داستان  رصفًا  زندگی  تاریخچه های  معتقدیم  ما 

و  عمومی  اقدام  در  انگیزه  ایجاد  به  می توانند  که  اند  روایت هایی 

باالقوه  ابزار  داستان ها  این  کنند75.  کمک  پالیسی ها  بر  تأثیرگذاری 

ای است برای توامنند سازی صداهای به حاشیه رانده شده، ترغیب 

همدلی بیشرت و رشوع گفتگو در باره مسایل چالش برانگیز و حساس، 

چنانچه ذیال بدان اشاره شده است.

مطالعات موردی به گونه ملموس و قانع کننده نشان می دهد که چگونه 

زندگی مردم از جنگ و اقتصادهای غیرقانونی و همچنین تالش های 

خارجی برای رسیدگی به آنها، متاثر شده است.

الزم است در مورد اینکه چه چیزی »داده ها« و »شواهد« را تشکیل 

عنوان  با  کمی  دانش  تکریم  جای  به  کنیم؛  برخورد  بازتر  می دهد، 

دانش دقیق و علمی، و رد داده های کیفی به عنوان دانش داستانی، 

الزم است با دانش محلی به عنوان شواهد کار جدی تری انجام شود. 

و  مخدر  مواد  پالیسی سازان  که  هست  نیز  معنی  این  به  سخن  این 

انکشاف باید به تخصص عمیق منطقه ای سازمان های شان امتیاز 

باالیی بدهند و در واقع به آن پاداش بدهند.

"رشته های زمینه محور« - مانند تاریخ و انسان شناسی – در ایجاد 

در  و  می کنند  ظهور  چگونه  غیرقانونی  اقتصادهای  اینکه  درک 

موقعیت های خاص عمیقا تثبیت می شوند، چگونه به مرور زمان 

تغییر می کنند، نقش افراد و گروه ها در این اقتصادهای سیاسی 

و راه هایی که پالیسی ها و اقدامات، در زمینه ها و لحظات خاص 

بر این فرآیندها تأثیر می گذارد، از نقش حیاتی برخوردار اند. این 

دانش می تواند اطمینان دهد که پالیسی های معطوف به حامیت 

از گذار فراگیر تر از جنگ به صلح، مورد پذیرش جوامع رسحدی 

بر  مبتنی  و  انسانی تر  پالیسی های  تدوین  برای  تالش ها  است. 

باشد  تنها در صورتی می تواند مؤثر  زمینه مواد مخدر،  در  حقوق 

که بر مبنای درک دقیق از رشد اقتصادهای غیرقانونی در مناطق 

خاص، استوار باشد.

گونه  به  اجتامعی  علوم  در  روش ها  ترکیب  کارایی  که  حالی  در 

برای  روشی  ترکیب  از  است،  شده  شناخته  رسمیت  به  وسیع 

بسیار  سیستامتیک،  گونه  به  غیرقانونی،  اقتصادهای  مطالعه 

کمرت استفاده می شود. ما سعی کرده ایم – هرچند به طور ناقص 

– روش های ترکیبی را در پروژه خود به کار بگیریم تا درک بهرتی 

از اقتصاد مواد مخدر، بازیگران دخیل در آن و نیز ابعاد ساختاری 

گسرتده تر آن و نقش پالیسی ها ایجاد شود.

زمینه مند تر  و  پیچیده تر  تحلیل های  به  یافنت  دست  برای  محققان، 

قانع کننده تری  باید داستان های قوی تر و  اقتصادهای غیرقانونی،  از 

خلق کنند که روایت های رایج را به چالش بکشد؛ داشنت شواهد بهرت 

تنها بخشی از مبارزه است – مبارزه برای تغییر قلب ها و ذهن ها - و 

نقش داستان های زندگی در کشاندن پالیسی سازان به دنیای زندگی 

با اهمیت  جمعیت های رسحدی، برای ایجاد درک و همدلی، بسیار 

است.

کلید  بیشرت«  »همدلی  کنیم  فکر  اگر  بود  خواهد  لوحانه  ساده  البته 

تغییر پالیسی است - اقتصاد سیاسی پالیسی سازی به این معنی است 

که منافع مالی، نهادی و سیاسی همیشه در اولویت خواهد بود، اما 

این هم واضح است که روایت های فردی با پالیسی سازان و عموم 

قانع  زبان  با  بی روح،  و  خشک  های  داده  با  مقایسه  در  مخاطبین 

کننده تری سخن می گوید.

با مترکز بر زندگی ها و زمینه های خاص، می توانیم ببینیم که چگونه 

انواع مختلف پالیسی ها مشرتکا عمل می کنند، و در لحظات خاصی 

با هم تالقی می کنند - از دیدگاه جوامع مرزی که محل تطبیق این 

اقدامات اند، تقسیم بندی های بوروکراتیک بین پالیسی ها و اقدامات 

وقتی  است.  بی ربط  صلح سازی  یا  انکشاف  مخدر،  مواد  با  مرتبط 

منفی  یا  مثبت  به صورت  را  مردم  زندگی  و  می شود  عملی  پالیسی ها 

شکل می دهند، تقسیامت نهادی بی اثر است.

که  جهانی  از  یکپارچه تری  و  زمینه مند تر  درک  باید  پالیسی سازان 

سعی در تغییر آن دارند، ایجاد کنند. محققان باید آنها را تشویق کنند 

حجم شواهدی را که بر اساس آن نتیجه گیری می کنند، و نیز تعداد 

افرادی را که با آنها صحبت و تعامل می کنند، بیشرت سازد. در غیر این 

صورت، همچنان از »عدم درک رسزمین های رسحدی« رنج خواهند 

برد – جانبداری از نظم ملی امور و جهان بینی که از فیلرت نگاه نخبگان 

سطح ملی گذشته است.

اگر قرار است داستان مشرتکی از تاریخچه زندگی رسحدی به دست 

است  اجتامعی  انرژی  و  نبوغ  مداوم،  خالقیت  داستان  آن  بیاید، 

که  در رشایطی  نه  - هرچند  به طور جمعی   - تاریخ می سازند  مردم   -

جیمز  قول  به   – می سازند  که  تاریخی  و  می کنند،  انتخاب  خودشان 

دیدگاه  این  با  ما  باقی مباند.  آرشیف  از  خارج  دارد  - متایل  اسکات 

اسکات موافق نیستیم که مردم در رسزمین های رسحدی می خواهند 

باقی  از آرشیف«  بنابراین »خارج  و  ایالت  از  » حکومت نشده«، فراتر 

عقاید  از  متفاوت  داستانی  رسحدی  رسزمین های  صداهای  مبانند. 

دولت،  نبود  از  مردم  آن  در  که  داستانی   – می کند  بیان  را  اسکات 

بی توجهی یا رسکوب آن شکایت دارند. رسحدنشینان خواستار دولت 

کمرت نیستند بلکه نوع دیگری از دولت بر اساس نوع دیگری از قرارداد 

می دهد،  نشان  کارمن  تجربه  که  هامن طور  می خواهند.  اجتامعی 

کار روی تاریخچه زندگی

برخی از پیامدها برای محققان و پالیسی سازان
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دیده  بیشرت  می خواهند  اغلب  می کنند  زندگی  حاشیه  در  که  کسانی 

شوند تا بتوانند به طور جمعی از دولت مطالبه کنند و حقوق خود را به 

دست آورند.

جوامع رسحدی در این سه کشور از عاملیت جمعی - اغلب با هزینه 

- برای تغییر وضعیت خود استفاده  با اثرات متفاوت  شخصی زیاد و 

کرده اند. این گزارش ها کلیشه های نادرستی را که می گوید جوامع 

رسحدی امتیزه شده اند، و گروه های دخیل در اقتصادهای مواد مخدر 

افراد معلقی اند که رصفًا بر اساس مشوق های قیمتی عمل می کنند، 

به چالش می کشند.

پروژه ما این کلیشه ها را به چالش کشیده است و تا حد امکان اشکال 

مختلف عاملیت رسحدی را بررسی کرده و از آنها حامیت کرده است، 

ما  تحقیقات  جریان  در  که  مکاملاتی  تداوم  و  رشوع  طریق  از  اغلب 

انجام شده است. این گفتگوها ممکن است نقطه رشوع و نشانه هایی 

در  مخدر  مواد  تر  انسانی  سیاست های  به  رسیدن  شیوه  مورد  در  را 

مناطق رسحدی جنگ زده به دست دهد.

به عنوان مثال، رشکای ما در کلمبیا با برخی از رهربان اجتامعی که 

به اشرتاک گذاشته شده است  این گزارش  در  آنها  زندگی  تاریخچه 

این کار شامل استفاده  اند.  آنها، کار کرده  انتخابیه  با حوزه های  و 

از اطالعات به دست آمده از تحقیقات ما برای حامیت از ادعاهای 

برنامه جایگزین سازی  بر اساس  با حقوق شان  رابطه  در  آنها  قانونی 

همچنین  ما  است.   2016 صلح  توافقنامه  در  غیرقانونی  محصوالت 

گفتگوهای مداومی را با دهاقین، چینندگان و پروسس کنندگان کوکا 

درباره آسیب های صحی مرتبط با پروسس و سم پاشی انجام داده ایم.

دولتی  ساختار  در  قضاییه  قوه  به  مراجعه  آن  در  که  کلمبیا  برخالف 

دموکراتیک امکان پذیر است، در میامنار و افغانستان این نوع کار – 

یعنی استفاده از تحقیقات برای حامیت از تعامل سیاسی بر مبنای حقوق 

- بسیار چالش برانگیزتر بوده است، و فضاهای مشارکت رصیح سیاسی 

محدودیت ها،  این  وجود  با  است.  محدودتر  بسیار  مطالبات  طرح  و 

طوالنی مدت  روابط  تعمیق  و  ایجاد  بر  متکی  میامنار  در  ما  همکاری 

با جامعه مدنی  با رشکای تحقیقی ما در جامعه مدنی است. همکاری 

- از جمله داستان های کمیک تاریخ  سبب شده است که این تحقیق 

زندگی در شان و جینگ فاو - به همکاری مداوم جامعه مدنی با گروه های 

جوان محلی، مراکز تداوی مواد مخدر و مقامات محلی کمک کند. پس 

از کودتا، گفتگو با جوانان مهاجر در آن سوی رسحد در تایلند در باره 

مسائل مربوط به مواد مخدر بخشی از این کار بوده است.

می کند  کمک  گسرتده  مشارکتی  کار  نوع  این  ما،  دریافت  اساس  بر 

قومی،  اقلیت های  زنان،  مثال  برای   - شده  رانده  حاشیه  به  صداهای 

این  شود؛  شنیده  محلی  انجمن های  در   - مخدر  مواد  مرصف کنندگان 

در خود رسزمین های  بلکه  پالیسی،  مباحثات کالن  در  تنها  نه  صداها 

رسحدی نیز به حاشیه رانده شده اند. در افغانستان، در زمان نگارش این 

مقاله، جنگ و بحران انسانی وسیع در مناطق رسحدی، فضای هر نوع 

عاملیت سیاسی در میان جمعیت های رسحدی را بسته است. بنابراین، 

مسئولیت به محققان بین املللی ما منتقل شده است تا از راه هایی که در 

حال حارض برای رشکای ما امکان پذیر نیست - از جمله ترویج درک 

عینی از نقش اقتصادهای غیرقانونی در مقطع فعلی – ِاعامل عاملیت 

پالیسی های  به ویژه  تدوین  حال  در  پالیسی های  غنامندی  به  تا  کنند 

دولت بریتانیا، کمک کند.

مربوط  عینی تر  و  انسانی تر  پالیسی های  که  نشان می دهد  ما  تجربه 

به مواد مخدر تنها می تواند با ایجاد و متعددسازی فضاها برای چنین 

به  نه  را  مشارکت  که  معناست  بدان  این  بگیرد.  شکل  گفتگوهایی 

فرآیند  یک  عنوان  به  بلکه  پروژه  یک  در  تجویزی  منبع  یک  عنوان 

و  افراد  صدای  و  سیاسی  عاملیت  از  حامیت  آن  هدف  که  گسرتده 

گروه های رسحدی است، ببینیم. آنچه در این عاملیت سیاسی مهم 

وابستگی  و  دولت-جامعه  روابط  )بازتاسیس(  ایجاد  رضورت  است 

منی تواند  »منایشی«  های  پروژه  در  مشارکت   – است  متقابل  های 

محدودیت های ساختاری گسرتده تری را که مردم را در حاشیه نگه 

می دارد، از بین بربد.

تالش های  توسعه  و  دولت  حضور  گسرتش  معنای  به  تنها  کار  این 

انکشافی، به عنوان جایگزینی برای مواد مخدر، به مناطق حاشیه یی 

افزایش  سبب  اغلب  ایم،  دیده  که  هامنطور  تالش ها،  این  نیست. 

حذف و درگیری بوده است، نه کاهش آن. الزم است رشایط گفتگو 

تنظیم مجدد شود. اعرتاف به خشونت و تقویت فهم آن به عنوان یکی 

از مهم ترین محدودیت ها فراروی عاملیت و صدای جوامع رسحدی، 

رضورت  بر  امر  این   – باشد  روند  این  آغاز  نقطه  عنوان  به  می تواند 

که  پالیسی هایی  می کند،  تاکید  انکشاف  و  ثبات  ایجاد  پالیسی های 

بر کاهش و مدیریت خشونت مترکز دارند. این پیام کلیدی در هر دو 

گزارش »صداهایی از رسزمین های رسحدی« برجسته است.

در نتیجه، تاریخچه زندگی قطعا پاسخ  آسان برای چالش مقابله با مواد 

مخدر غیرقانونی و ایجاد اقتصاد پایدار دوران صلح ارائه منی دهد یا 

در  را  رویکردی  و  فکر  طرز  یک  عوض،  در  منی کند؛  تجویز  نسخه 

بین پالیسی سازان و محققان تشویق می کنند که زمینه مند تر و انسان 

محور باشد.
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واتسون-فرانک. . 2 باربارا،  ماریا  و  واتسون  کریگ  الرنس 

انسان  تحقیق  یک  زندگی:  تاریخچه های  تفسیر   .)1985(

شناختی. انتشارات پوهنتون راتگرز ص. 2

در حالی که برخی، داستان های زندگی را زیر شاخه ی تاریخ . 3

شفاهی می دانند، برخی دیگر این دو را بر این اساس متامیز 

می کنند که پروژه های تاریخ شفاهی معمواًل به دنبال بازسازی 

سیستامتیک  »مجموعه  طریق  از  گسرتده تر  تاریخ  یک 

 .(7 ص   ،2019 النفورد،  و  )تیرنی  اند«  شهادت  ]چندین[ 

شاید راه ساده تر برای چارچوب بندی موضوع این باشد که از 

تحقیق داستان زندگی می توان به روش های مختلف استفاده 

کرد. دو منونه کالسیک تحقیقات داستان زندگی این امر را 

نشان می دهد.

 (1920-1918( زنانیکی  و  توماس  جلدی  پنج  نرشیه 

اروپا واآمریکا در کنار مطالب دیگر  دهقان لهستانی در 

زندگی  داستان  روزنامه ها، شامل  و چکیده  نامه ها  مانند 

برای  نویسندگان  که  است  اتوبیوگرافی گونه  کامل 

جامعه  تحلیل  و  گسرتده تر  اجتامعی  تاریخ  بازسازی 

تغییر زندگی دهقانی در لهستان و مهاجرت  از  شناختی 

لهستانی ها به امریکا، استفاده می کنند. به براک، پیرت 

لهستانی  دهقان  کتاب  بررسی  کنید.  مراجعه   )1960(

فلوریان  و  توماس  اول  ویلیام  توسط  واآمریکا  اروپا  در 

زنیکی. مجله اسالوی و اروپای رشقی، 4، 189-187.

در مقابل، کتاب جک رولر شاو و استنلی )1930( فقط بر 

داستان زندگی یک پرس مترکز دارد. پرسی که شاو نام 

مستعار او را استنلی گذاشت، در واقع بخش های بزرگی 

از کتاب را تالیف کرد. این داستان در تحقیقات مداوم 

استفاده  نوجوانان  خالفکاری  مورد  در  شناختی  جامعه 

شد. نگاه کنید به: شاو، کلیفورد ر. )1966( جک رولر: 

مقدمه  با  )نسخه جدید  داستان خود یک پرس خالفکار 

هوارد بکر(. شیکاگو: انتشارات پوهنتون شیکاگو.

پال . 4 تامسن،  هوگو،  سیلیم،  به:  کنید  نگاه  مثال،  عنوان  به 

برای  دادن  گوش   .)1993( نیجل.  کراس،  و  اولیویا  بینت، 

تغییر: شهادت شفاهی و انکشاف. لندن: پانوس.

به: . 5 کنید  نگاه  همچنین   .12 ص.   ،2019 لنفورد،  و  تیرنی 

کوتاری و هومل )2004(. روایت ها، داستان ها و حکایت ها: 

درک دینامیک فقر از طریق تاریخچه زندگی. گروه تحقیقات 

پوهنتون  مدیریت  و  انکشافی  پالیسی  موسسه  و  فقر  جهانی 

منچسرت، ص. 7.

6 . .(2013( ص.  ریچاردسن-نگونیا،  به:  کنید  رجوع  مثال  برای 

دانش موقعیتی و اصالحات بوره در اتحادیه اروپا: تاریخچه زندگی 

کارائیب: ایریا، 42)5(، 188-197؛ کوتاری و هومل )2004).

کوزلو ای.، ریووینی، گ.، ستیج، پ.، سوینی، د.، برگرسن، . 	

تاریخ  نازی،  آملان  در  روزمره  زندگی  انجمن:   .)2009( الف. 

آملان، 27)4(: 579-560.

پیلکینگنت، ح. )2007(. فراتر از »فشار همساالن«: بازنگری . 	

در مرصف مواد مخدر و »فرهنگ جوانان«، مجله بین املللی 

پالیسی مواد مخدر، 18، 213-224.  رودز، محیط  های خطر 

برای  اجتامعی  علوم  رویکرد  یک  مخدر:  مواد  آسیب های  و 

کاهش آسیب، مجله بین املللی پالیسی مواد مخد، 20، 193-

.201

بازتولید . 9 و  روزمره  خشونت،  باب  در   .)2021( ج.  هدسرتوم، 

اجتامعی: اگِنس و گذار میامنار، صلح سازی، 1-16. تاونگ 

مونگ، الف. م. )2019(. بقای اقتصادی روزمره در میامنار. 

گ.  وود،  ویسکانسین.  پوهنتون  انتشارات   :WI مدیسون، 

فاوستی«،  »معامله  ماندن:  فقیر  ماندن،  ایمن   .)2003(

انکشاف جهانی، 31)3(: 471-455.

پین . 10 آدام  و  گودهند  جاناتان  به:  کنید  نگاه  مثال،  برای 

مواد  مجموعه های  تنیده:  درهم  زندگی های   .)2021(

 :DOI،سوم جهان  فصلنامه  افغانستان،  بدخشان  در  مخدر 

فرانسیسکو  ؛   0143659	.2021.2002139/10.10	0

گوتیرز-سانین )2021( مدیریت منحنی های زندگی: مصیبت 

کلمبیا، فصلنامه جهان  در  و دهقانان غیرقانونی  نهادینه شده 

0143659	.2021.19622	5/10.10	0 :DOI ،سوم

مایلیم از کار دکرت مندی سادان که این آموزش ها را برای هر . 11

یک از تیم های تحقیقاتی کشوری طراحی، تهیه و ارائه کرد، 

قدردانی کنیم.

از . 12 فراتر   )2014( چانگ  ون چین  به:  کنید  نگاه  مثال،  برای 

رسحدات: داستان های مهاجران چینی یونانی برما. انتشارات 

پوهنتون کرنل. نویسنده طی سالیان متامدی منابع اطالعاتی 

روابط  تا  داد  فرصت  او  به  کار  این  می کرد.  دنبال  را  خود 

محکمی مبنی بر اعتامد ایجاد کند و دانش دقیق و عمیقی از 

زندگی مخربان خود به دست آورد.

برخی از محققان تاریخ زندگی از منابع متعددی مانند خاطرات . 13

سال  در  و  شده  ضبط  فیلم های  یا  عکس ها  نامه ها،  روزانه، 

رسانه های  پست های  مانند  دیجیتالی  مصنوعات  اخیر،  های 

و النفورد،  تیرنی  به:  کنید  نگاه  کنند.  می  استفاده  اجتامعی 

2019، ص. 13.

ریچاردسون-نگونیا . 14 پامال  استفاده  به:  کنید  نگاه  مثال،  برای 

از ویدئوی مشارکتی برای مستندسازی داستان های دهاقین 

ص.  ریچاردسون-نگونیا،  باربادوس.  در  نی شکر  کوچک 

)2013(. دانش موقعیتی و اصالحات بوره در اتحادیه اروپا: 

تاریخچه زندگی کارائیب. ایریا، 42)5(، 197-188.

نگاه . 15 9. همچنین،  و النفورد، 2019، ص.  تیرنی  از  نقل  به 

و  داستان ها  روایت ها،   )2004( هومل  و  کوتاری  به:  کنید 

زندگی،  تاریخچه  طریق  از  فقر  دینامیک  درک  حکایت ها: 

یادداشت های پایانی



صداهایی از رسزمین های رسحدی 84۲۰۲۲

و  انکشاف  پالیسی  موسسه  و  فقر  جهانی  تحقیقات  گروه 

پیروی  مشابهی  رویکرد  از  آنها  منچسرت.  پوهنتون  مدیریت 

می کنند و از داستان های زندگی برای توضیح دینامیک فقر در 

بنگالدش استفاده می کنند.

تا . 16 زندگی،  »سوابق  زنانیکی،  و  توماس  مانند  برخی،  برای 

تشکیل  را  جامعه شناختی  مواد  کامل  نوع  کامل،  امکان  حد 

می دهد« )به نقل ازتیرنی و النفورد، 2019، ص. 4(. کتاب 

های  سال  بین  که  لهستانی،  دهقان  آنها،  صفحه یی   2000

شامل  شد،  منترش  مختلف  قسمت های  در   1920 و   1918

والدک  لهستانی  مهاجر  از  صفحه یی   300 زندگی  داستان 

ویسنینسکی بود.

از منت مصاحبه . 	1 داستان  این  نیست.  او  واقعی  نام  جان گل 

 2018 اکتوبر  در  گل  جان  با  مصاحبه  است.  شده  اقتباس 

 OSDR تیم  اعضای  از  توسط یکی  این مصاحبه  انجام شد. 

افراد  و  مکان ها  نام  بودن،  ناشناس  حفظ  برای  شد.  انجام 

خاص نیز تغییر کرده یا از داستان حذف شده است.

ثنا صافی روزنامه نگار و نویسنده است. او در کابل به دنیا آمد . 	1

در  او  کرد.  زندگی  افغانستان  ننگرهار  و  هلمند  قندهار،  در  و 

حال حارض در بریتانیا زندگی و کار می کند.

هر . 19 اسالمی  قوانین  طبق  که  پرداختی  از  است  عبارت  زکات 

و  امور خیریه  برای  و  اموال گرفته می شود  از  برخی  از  ساله 

مذهبی استفاده می شود.

طالبان در سال 2000 کشت کوکنار را ممنوع کرد.. 20

بیگم جان یکی از اهالی منطقه کنگ است و قباًل یک تاجر . 21

کوچک بود. بیگم جان نام واقعی او نیست. این داستان از 

در  جان  بیگم  با  مصاحبه  است.  شده  اقتباس  مصاحبه  منت 

نوامرب 2020 انجام شد. این مصاحبه توسط یکی از اعضای 

شد.  انجام  اجتامعی  مرکز  یک  جلسه  اتاق  در   OSDR تیم 

برای حفظ ناشناس بودن، نام مکان ها و افراد خاص نیز تغییر 

کرده یا از داستان حذف شده است.

ثنا صافی روزنامه نگار و نویسنده است. او در کابل به دنیا آمد . 22

در  او  کرد.  زندگی  افغانستان  ننگرهار  و  هلمند  قندهار،  در  و 

حال حارض در بریتانیا زندگی و کار می کند.

در زمان مصاحبه یکی از دخرتان بیگم جان ازدواج کرده بود و . 23

دیگر با خانواده زندگی منی کرد.

واقعی . 24 نام  عزیز  است.  نیمروز  والیت  اهل  تاجر  عزیزخان 

اقتباس شده است.  از منت مصاحبه  داستان  این  نیست.  او 

مصاحبه با عزیزخان در نوامرب 2020 انجام شد. این مصاحبه 

نام  بودن،  ناشناس  حفظ  برای  شد.  انجام   OSDR توسط 

مکان ها و افراد خاص نیز تغییر کرده یا از داستان حذف شده 

است.

ثنا صافی روزنامه نگار و نویسنده است. او در کابل به دنیا آمد . 25

در  او  کرد.  زندگی  افغانستان  ننگرهار  و  هلمند  قندهار،  در  و 

حال حارض در بریتانیا زندگی و کار می کند.

سزار مارینو یک دهقان قهوه و ساکن سیرا نوادا است. سزار . 26

نام مستعار  به جای  را  او  رصاحتًا درخواست کرد که داستان 

مصاحبه  منت  از  داستان  این  کنیم.  منترش  او  واقعی  نام  با 

به  وفاداری  عین  در  اقتباس،  فرآیند  است.  شده  اقتباس 

گزارش ها، دیدگاه ها و صدای مصاحبه شونده، شامل پردازش 

خالقانه بود. مطالب اقتباس شده )رویدادها و نظرات( همگی 

از مصاحبه ها استخراج می شوند و تا جایی که ممکن است 

مصاحبه  می شود.  استفاده  شونده  مصاحبه  خود  کلامت  از 

است،  شده  تنظیم  آن  اساس  بر  داستان  این  که  سزار،  با 

لوئیس  توسط  سیناگا  روستایی  منطقه  در   2019 دسامرب  در 

کاستیلو و هوارد روخاس انجام شد.

لوئیس کاستیلو فارغ التحصیل فلسفه از پوهنتون ملی کلمبیا . 	2

موسسه  در  سیاسی  مطالعات  رشته  در  ماسرتی  دانشجوی  و 

مطالعات سیاسی و روابط بین امللل )IEPRI( هامن پوهنتون 

است. او در حال حارض به عنوان محقق در دیدبان اسرتداد 

اراضی و تنظیم حقوق مالکیت ارضی کار می کند. او مسئول 

منطقه سانتا  در  بی نظمی  و  نظم  و  مواد مخدر  پروژه  تحقیق 

مارتا است.

این مرحله به دوره ای از رویارویی خشونت آمیز بین لیربال ها . 	2

 La“ عنوان  به  سادگی  به  که  دارد  اشاره  محافظه کاران  و 

با  دوره  این  می شود  تصور  می شود.  شناخته   ”Violencia

لیربال،  حزب  جمهوری  ریاست  محبوب  کاندیدای  قتل 

است.  شده  آغاز   1948 اپریل   9 در  گایتان،  الیرس  خورخه 

در  نفر   5000 که  شد  بوگوتا  در  هایی  شورش  باعث  او  قتل 

 La آن کشته شدند. تاریخ نگاری جایگزین نشان می دهد که

Violencia پیش تر از آن و با بازگشت محافظه کاران به قدرت 

سیاسی  رهربان  و  پولیس  شد.  آغاز   1946 انتخابات  از  پس 

محافظه  دهقانان  روستایی  مناطق  و  کوچک تر  شهرهای  در 

از  که  را  دهقانانی  به  متعلق  زمین های  کردند  تشویق  را  کار 

منجر  کار  این  کنند.  می کردند، ترصف  لیربال حامیت  حزب 

به خشونت بی رحامنه از هر دو طرف شد. تخمین زده می شود 

که حداقل 200.000 نفر در طول ال ویولنسیا کشته شدند و 

دو میلیون نفر از کل جمعیت حدود یازده میلیونی آواره شدند.

»خراشیدن« . 29 معنای  به  لغت  در   )raspar( راسپار  اصطالح 

برگ  برداشت  فرآیند  به  اشاره  برای  عامیانه  زبان  در  و  است 

کوکا به کار برده می شود.

واقعی . 30 نام  کارمن  است.  پوتومایو  در  رهربان  از  یکی  کارمن 

اقتباس شده است.  از منت مصاحبه  داستان  این  نیست.  او 

و  دیدگاه ها  گزارش ها،  به  وفاداری  عین  در  اقتباس،  فرآیند 

مطالب  بود.  خالقانه  پردازش  شامل  مصاحبه شونده،  صدای 

ها  مصاحبه  از  همگی  نظرات(  و  )رویدادها  شده  اقتباس 

استخراج می شوند و تا جایی که ممکن است از کلامت خود 

مصاحبه شونده استفاده می شود. مصاحبه با کارمن، که این 

کامیلو آرسو  توسط  است،  تنظیم شده  آن  اساس  بر  داستان 

)پوهنتون ملی کلمبیا( در نوامرب و دسامرب 2020 انجام شد. 

برای حفظ ناشناس بودن، نام مکان های خاص و افراد دیگر 

از  و/یا  است  کرده  تغییر  نیز  عمومی(  غیر  )شخصیت های 

داستان حذف شده است.

پژوهشگر در دیدبان اسرتداد و تنظیم حقوق مالکیت ارضی در . 31

مورد پروژه مواد مخدر و نظم و بی نظمی.



بومی . 32 جامعه  یک  اعضای  از  بومی  شوراهای  یا   Cabildos

تشکیل شده اند که توسط آنها انتخاب و تایید می شوند. این 

اعامل  کنند،  می  منایندگی  جامعه  از  قانونی  طور  به  شوراها 

ایالتی،  قوانین  توسط  که  را  فعالیت هایی  و  کنند  می  اقتدار 

عرف و مقررات داخلی تعیین شده است، انجام می دهند.

مشارکتی . 33 برنامه ریزی  روش های  طریق  از  زندگی  برنامه های 

توسط مردم تدوین می شود که از جمله شامل در نظر گرفنت 

مسایل و مشکالت جوامع از نظر اقتصادی، فرهنگی، قلمرو، 

محیط زیست، صحت، آموزش و سازماندهی سیاسی است.

دون تیتو یک رهرب افریقایی تبار در توماکو است. دون تیتو . 34

نام واقعی او نیست. این داستان از منت مصاحبه اقتباس شده 

است. فرآیند اقتباس، در عین وفاداری به گزارش ها، دیدگاه ها 

و صدای مصاحبه شونده، شامل پردازش خالقانه بود. مطالب 

ها  مصاحبه  از  همگی  نظرات(  و  )رویدادها  شده  اقتباس 

استخراج می شوند و تا جایی که ممکن است از کلامت خود 

مصاحبه شونده استفاده می شود. مصاحبه با دون تیتو، که این 

داستان بر اساس آن تنظیم شده است، توسط دیانا ماچوکا، 

فرانسیسکو گوتیرز و سباستین کریستانچو بین نوامرب 2018 و 

جنوری 2020 انجام شده است. برای حفظ ناشناس بودن، نام 

مکان های خاص و افراد دیگر )شخصیت های غیر عمومی( 

نیز تغییر کرده است و/یا از داستان حذف شده است.

دایانا ماچوکا یک دانشمند علوم سیاسی از پوهنتون ملی کلمبیا . 35

و دارای مدرک ماسرتی در مطالعات سیاسی و روابط بین امللل 

از IEPRI، یک موسسه تحقیقاتی در هامن پوهنتون است، و 

به عنوان محقق در دیدبان اسرتداد اراضی کار می کند.

را . 36 کوکا  برگ های  که  است  شخصی   )raspchín( راسپچین 

می چیند.

طرح کلمبیا، که اولین بار در سال 2000/1999 ایجاد شد، یک . 	3

اتحاد اسرتاتژیک مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با شورش گری 

بین کلمبیا و ایاالت متحده بود که بر اساس آن دولت ایاالت 

خود  کلمبیایی  همتایان  به  را  الزم  بودجه  و  آموزش  متحده 

فراهم می کرد که عمدتًا بر تقویت ارتش متمرکز بود.

دارای . 	3 قومی  نهادهای  افریقایی-کلمبیایی  جامعه  شوراهای 

قانون  دستورات  اساس  بر  شوراها  این  اند.  قانونی  جایگاه 

اساسی و حقوقی کلمبیا که در سال 1993 ایجاد شد، قلمرو 

سیاه  )جوامع  کنند  می  اداره  را  خود  صالحیت  تحت  جمعی 

پوست می توانند برای دریافت اسناد مالکیت جمعی درخواست 

بدهند(

coquero  )زارع( شخصی است که کوکا می کارد.. 39

انقالب . 40 زمان  در  که  است  آهنگ/موسیقی  نوعی    Corridos

شهرت  به  می شد،  خوانده  میدان ها  در  که  زمانی  مکزیک، 

رسید. کوریدوس ها در ابتدا شاهکارهای امیلیانو زاپاتا و پانچو 

ویال، قهرمانان این انقالب را بیان کرد. امروزه، کوریدوس ها 

اغلب داستان های فروشندگان مواد مخدر و اعضای مافیا را 

رادیو  از  منی توان  را  کوریدوس ها  نوع  این  می کنند.  روایت 

پخش کرد، زیرا، به گفته دولت مکزیک، فرهنگ مواد مخدر 

"کوریدوس  به  رو،  این  از   – می کنند  تشویق  را  غیرقانونی 

هم  کلمبیا  در  ممنوعه  کوریدوس  شدند.  تبدیل  ممنوعه« 

محبوب است، به ویژه در مناطق تولید کوکا.

از نی شکر تهیه می شود. بسیار . 41 Panela  محصولی است که 

شبیه مالس است، اما جامد است. در کلمبیا بسیار رایج است 

 - آن  از  شده  تهیه  نوشیدنی  یک  روزانه  مردم  از  بسیاری  و 

آگواپانال - مرصف می کنند.

از کشور اشاره . 42 از مناطق خاصی  افرادی  به  این اصطالحات 

دارد. به عنوان مثال،Caleños  مردم کالی هستند.

را . 43 جمعی  مالکیت  تحت  زمین های  که  معناست  بدان  این 

)به  کرد  توقیف  را  آن  منی توان  فروخت،  یا  خرید  منی توان 

عنوان مثال، توسط نهادی که در صدد بازیابی قروض پرداخت 

چنین  روی  بر  ملکیت  حقوق  مطالبه  امکان  و  است(،  نشده 

زمینی از طریق تجویز یا مدت طوالنی متلک وجود ندارد.

لوکر یکی از مهم ترین رشکت های تولید و بازاریابی چاکلیت . 44

در این کشور است.

نانگ کونگ نام واقعی او نیست. این داستان از منت مصاحبه . 45

به  وفاداری  عین  در  اقتباس،  فرآیند  است.   شده  اقتباس 

گزارش ها، دیدگاه ها و صدای مصاحبه شونده، شامل پردازش 

خالقانه بود. مطالب اقتباس شده )رویدادها و نظرات( همگی 

از مصاحبه ها استخراج می شوند و تا جایی که ممکن است از 

کلامت خود مصاحبه شونده استفاده می شود. مصاحبه با نانگ 

کونگ، که این داستان بر اساس آن تنظیم شده است، در ماه 

می 2019 در شهرک ِکنگ تونگ در ایالت رشقی شان توسط 

سای اونگ هال و سای خام فو انجام شد.

46 . (SHAN( سای اونگ هال مدیر اجرایی خربگزاری شان هرالد

تحقیقاتی  پروژه  برای   SHAN پروژه  مدیر  او همچنین  است. 

مواد مخدر و نظم و بی نظمی است.

سای سارم نام واقعی او نیست. این داستان از منت مصاحبه . 	4

به  وفاداری  عین  در  اقتباس،  فرآیند  است.  شده  اقتباس 

گزارش ها، دیدگاه ها و صدای مصاحبه شونده، شامل پردازش 

خالقانه بود. مطالب اقتباس شده )رویدادها و نظرات( همگی 

از مصاحبه ها استخراج می شوند و تا جایی که ممکن است از 

کلامت خود مصاحبه شونده استفاده می شود. مصاحبه با سای 

سارم، که این داستان بر اساس آن تنظیم شده است، در ماه 

جون 2019 در میوز در ایالت رشقی شان توسط سای اونگ 

هال و سای خام فو انجام شد.

سای خام فو مدیر تحقیقاتی خربگزاری شان هرالد است.. 	4

نام واقعی او نیست. این داستان از منت مصاحبه . 49 ِسنگ راو 

به  وفاداری  عین  در  اقتباس،  فرآیند  است.  شده  اقتباس 

گزارش ها، دیدگاه ها و صدای مصاحبه شونده، شامل پردازش 

نظرات(  و  )رویدادها  شده  اقتباس  مطالب  بود.  خالقانه 

همگی از مصاحبه ها استخراج می شوند و تا جایی که ممکن 

برای  استفاده می شود.  از کلامت خود مصاحبه شونده  است 

دیگر  افراد  و  خاص  مکان های  نام  بودن،  ناشناس  حفظ 

از  و/یا  است  کرده  تغییر  نیز  عمومی(  غیر  )شخصیت های 

این  که  راو،  ِسنگ  با  مصاحبه  است.  شده  حذف  داستان 

بر اساس آن تنظیم شده است، در ماه مارچ 2019  داستان 
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انجام  کاچینلند  تحقیقاتی  مرکز  تحقیق  تیم  اعضای  توسط 

شد. داستان متعاقبًا برای انتشار در این گزارش توسط مندی 

سادان به عنوان بخشی از گروه کاری کشور میامنار بازنگری 

شد.

مندی سادان پوهنوال و رییس برنامه های تحصیالت ماسرتی . 50

در پوهنتون وارویک است.

ایلیوت، ج. )2005( استفاده از روایت در تحقیقات اجتامعی: . 51

رویکردهای کیفی و کمی، سیج: لندن، ص. 3

ظهور . 52 داستان ها:  »زمان   )2000( ویست  ل.  و  الف  برون، 

جامعه  مجله  اجتامعی«  علوم  در  زندگی  تاریخ  روش های 

شناسی معارص، 37)2(: 157-69. ص 159

خواننده . 53  ،)1998( )ویراستاران(  تامسن  الف.  و  ر.  پرکس، 

روش  حال،  عین  در   .9 ص  لندن،  راتلج:  شفاهی،  تاریخ 

قدرمتندان  زندگی  کشیدن  تصویر  به  برای  زندگی  تاریخچه 

به کار گرفته شده است و گاهی اوقات از نظر اخالقی مبهم 

قهوه«  »نخبگان  باب  در  به:  کنید  نگاه  مثال،  برای  است. 

و  انقالب  قدرت:  و  قهوه   )1997( ج.  پیج،  به  کنید  رجوع 

پوهنتون  انتشارات  مرکزی،  امریکای  در  دموکراسی  ظهور 

هاروارد: کمربیج؛ برای معلومات بیشرت درباره تاریخچه زندگی 

به:  کنید  رجوع  مخدر،  مواد  /باندهای  تاجران  نگاری  قوم  و 

مخدر  مواد  فروشنده  یک  با  گفتگو  برونو:   )2015( ر.  گی، 

برزیلی، انتشارات پوهنتون دوک، و بورگویس، پ. )2003) 

انتشارات  باریو،  ال  در  کراک  فروش  احرتام:  جستجوی  در 

پوهنتون کمربیج؛ برای خواندن تاریخچه جذاب زندگی یک 

ملی گرای تامیل رسیالنکایی در زمان جنگ، نگاه کنید به: 

و  زندگی  سیوارام:  از  سیاست  یادگیری   )2007( م.  ویتاکر، 

مرگ یک روزنامه نگار انقالبی تامی در رسیالنکا، چاپ پلوتو: 

لندن.

بازیگر، . 54 دیدگاه  توسعه:  شناسی  جامعه   )2001( ن.  النگ، 

راتلج، لندن

و . 55 داستان ها  »روایت ها،   )2004( هومل  د.  و  یو  کوتاری، 

زندگی«  تاریخچه  طریق  از  فقر  دینامیک  درک  حکایت ها: 

پوهنتون   ،11 مقدماتی  مقاله  فقر،  جهانی  تحقیقات  گروه 

منچسرت، ص. 8

56 . podcastdo-/02/2013/www.socialsciencespace.com

/reen-massey-on-space

کوتاری و هومل، هامن. ص 10. 	5

سینگ، هامن. 	5

و . 59 انکشاف  حکومت،  بهبود.  اراده   )2008( ت.  لی،  موری 

اجرای سیاست، انتشارات پوهنتون دوک

سینگ، هامن. 60

سینگ، هامن، ص. 37. 61

نگاه کنید به: سینگ، هامن. 62

سینگ، هامن، ص. 2. 63

اند که عنارص ناهمگون را گرد هم می . 64 مجموعه ها ترکیباتی 

رویه های  و  تعامالت  برخوردها،  از  حاکی  مجموعه ها  آورند. 

گیرد  می  بر  در  را  مختلف  بازیگران  و  نیروها  که  اند  نسبتی 

)گودهند و ِپن، هامن، ص 3)

تاریخ . 65 نبودن:  حکومت  تحت  هرن   )2009( ج.  اسکات، 

آنارشیستی ارتفاعات آسیای جنوب رشقی، انتشارات پوهنتون 

ییل

گوتیرز سانین، )2021( هامن. 66

وود، ای. )2003( اقدام جمعی شورش گرانه و جنگ داخلی . 	6

در السالوادور، انتشارات پوهنتون کمربیج

اسکات )2009( هامن. 	6

سادان، . 69 مندی  ماران،  پان  هتوی  جا  دان،  الون  ِسنگ 

پاتریک میهان، جاناتان گودهند. 2021. »جنبش اجتامعی 

میامنار،  شامل  در  جاسان  پت  مخدر  مواد  کنی  ریشه 

املللی  بین  مجله  واکنش ها«،  و  خاستگاه ها  اول:  بخش 

 j./10.1016/https://doi.org  ،89 مخدر  مواد  پالیسی 

2021.1031	1.drugpo

وود، گ. )2003( »امن ماندن، فقیر ماندن: معامله فاوستی« . 0	

انکشاف جهان، 31 )3(: ص. 471-455

گودهند ج. و الف. ِپن، هامن. 1	

هیرشمن، الف. )1970( خروج، وفاداری، مطالبه، انتشارات . 2	

پوهنتون هاروارد

سینگ، هامن. 3	

اقتصاد . 4	 »مقدمه:   )2021( گریسفی  تی.  و  ای.  آریاس، 

گریسفی  تی.  و  ای.  آریاس،  کوکائین«،  تجارت  اخالقی 

انتشارات  تا رسک ها،  مزارع کوکا  از  )ویراستاران( کوکائین: 

پوهنتون دوک، صص 42-1.

جامعه . 5	 در  اجتامعی  رنج  جهان:  وزن   )1999( پی  بوردیو، 

معارص، چاپ پولیتی: کمربیج



87 یادگیری از حاشیه ها

تصاویر کمیک و انیمیشن های پروژه مواد مخدر و 

نظم و بی نظمی

جان گل: منازعه و قاچاق مواد مخدر در رسزمین های رسحدی 

افغانستان

معلومات بیشرت در:

https://fliphtml5.com/jrmpt/dzrx

نو حکم: جوانان و مواد مخدر در رسزمین های رسحدی میامنار، 

ایالت کاچین

معلومات بیشرت در:

https://online.fliphtml5.com/vlyoi/mtqh/?1644598213787

صلح فروپاشیده کلمبیا

معلومات بیشرت در:

https://www.youtube.com/watch?v=rOd8mWU8_jg

جسیکا: کشت کوکا، بدنام سازی، خشونت و انکشاف در کلمبیا

معلومات بیشرت در:

/https://online.fliphtml5.com/jrmpt/jzzz

نانگ نانگ و سای سای: مواد مخدر و تاثیر آن بر جوانان در 

رسزمین های رسحدی میامنار

معلومات بیشرت در:

https://online.fliphtml5.com/vlyoi/eals/?1644575659355
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پیشنهادات شام

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

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

با این سازمان آشنا شده باشید. نظریات و پیشنهادات شام برای ما ارزشمند است. نظریات شام برای ما کمک میکند تا هدف خود را به بهرتین 

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

شام استفاده از این ایمیل آدرس میباشد . areu@areu.org.af شام نیز میتوانید هر نظری که دارید از طریق شامره 799608548 (0) 93+در میان 

بگذارید. اما بعضی اطالعات که عمدتا برای ما سودمند خواهند بود عبارتند از:

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

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

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

از نسخه الکرتونیکی استفاده میکنید یا نسخه چاپی؟ 	

چگونه انتشارات میتوانند اطالعات را به شکل بهرتی ارائه دهند؟ 	

نظر شام در مورد روند تحقیقاتی و نتایج ما چیست؟ 	

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

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

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

عرصۀ عالقمندی، اشتغال، مطالعه و موقعیت تان؟ 	



لیست نرشیات اخیر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

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

افغانستان موجود میباشند.

نوع نرشیهموضوع تحقیقموجود به زبان پشتوموجود به زبان درینویسندهنام نرشیهتاریخ

اپریل 2022

تالقی کسب و کار زراعتی با انکشاف بدیل: 

درس هایی برای بازار کاالهای قانونی و غیر قانونی 

افغانستان

آدم پین، محمد 

حسن وفایی، گلثوم 

میرزاده، خالد بهزاد، 

مجیب عزیزی

√√
مصئونیت اجتامعی و 

معیشت
مقاله تحلیلی

اپریل 2022

صداهایی از رسزمین های رسحدی 2022 داستان 

های زندگی از مناطق رسحدی متاثر از مواد مخدر 

و جنگ  در افغانستان، کلمبیا و میامنار

√√
حکومتداری و 

اقتصاد سیاسی
مقاله تحلیلی

√√بررسی وضعیت فقر کوید-19 در افغانستانمارچ 2022
مصئونیت اجتامعی و 

معیشت

نوامرب 2021
روایتی درباره وضع مالیات: محاسبه اشتباه عواید و 

درک نادرست منازعه در افغانستان
√√دیوید منسفیلد

حکومتداری واقتصاد 

سیاسی
پالیسی نامه

نوامرب 2021
11 سال با قانون منع خشونت علیه زن: نگاهی به 

پیشینه اجرای قانون )2009-2020)
مطالعه مقاالتجنسیت√√ملیسا کورنت

اکتوبر 2021
روایتی درباره وضع مالیات: محاسبه اشتباه عواید و 

درک نادرست منازعه در افغانستان
√√دیوید منسفیلد

حکومتداری واقتصاد 

سیاسی
مقاله تحلیلی

اکتوبر 2021
صلح و مواد مخدر غیر قانونی در حاشیه ها: نگاه 

مرزی به هدف شانزدهم انکشاف پایدار افغانستان
√√داکرت اورځال نعمت

حکومتداری و 

اقتصاد سیاسی
مقاله مخترص

جوالی 2021 
فهم مردان و مردانگی: به سوی ایجاد روابط برابر 

جنسیتی در جامعه افغانستان
مطالعه موردیجنسیت√√منزه ابتکار

جون 2021
مواد مخدر و توسعه در افغانستان: تحلیل پالیسی 

ملی و بازیگران

آدم پین، کاوه 

کرامی، داکرت اورځال 

نعمت

√√
حکومتداری و 

اقتصاد سیاسی

مقاله در حال 

انکشاف

در جنگ حلوا تقسیم منیشودمارچ 2021
داکرت اورځال نعمت، 

رسینجوی بوس
√√

فربوری 2021
استقالل قضایی در افغانستان: چارچوب قانونی و 

چالش های عملی
مقاله تحلیلیقانون اساسی√√شعیب تیموری

فربوری 2021
استقالل قضایی در افغانستان: چارچوب قانونی و 

چالش های عملی
پالیسی نامهقانون اساسی√√شعیب تیموری

مارچ 2020

تکنالوژی و کمک های برشدوستانه در افغانستان: 

و  اطالعات  آوری  برای جمع  تکنالوژی  از  استفاده 

ارتباطات در رشایط نا امن

مقاله مقدماتیمصئونیت اجتامعی√√داکرت مینا رودریگو
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نوع نرشیهموضوع تحقیقموجود به زبان پشتوموجود به زبان درینویسندهنام نرشیهتاریخ

جنوری 2020
مالیات، پیش رشط دولت سازی، مروری بر سیستم 

مالیاتی در افغانستان
√√رساج الدین ایثار

حکومتداری و اقتصاد 

سیاسی
پالیسی نامه

دسامرب 2019
خشونت علیه زنان در انتخابات پارملانی سال 1397 

افغانستان

محمد  و  کوبورن  واه 

حسن وفایی
مقاله اجاملیجنسیت√√

مقاله تلفیقیمدیریت منابع طبیعی√√داکرت دیوید منسفیلدزون غذایی هلمند، توهم موفقیتدسامرب 2019

نوامرب 2019
بر  تاثیر آن  افغانستان و  روند اسکان کوچی ها در 

منازعه

انتونیو  داکرت 

جیستوزی
مقاله اجاملیمدیریت منابع طبیعی√√

می 2019
آفتاب با دو انگشت پنهان منیشود: مواد مخدر غیر 

قانونی و بحث ها روی توافق سیاسی در افغانستان
مقاله معلوماتیمدیریت منابع طبیعی√√دیوید منسفیلد

می 2019
پارملان افغانستان: وظایف و صالحیت های مندرج 

قانون اساسی و عملکرد آن بعد از سال 2021

داکرت شمشاد پرسلی، 

زملی مالیار
مقاله تحقیقیقانون اساسی√√

مارچ 2019
زندگی با قرضه: محدودیت های قرضه غیر رسمی 

مصوونیت معیشتی در والیت هرات

الله  تام شاه، احسان 

غفوری
مقاله مقدماتیمصوونیت اجتامعی√√

جنوری 2019
بین  نزاع  و  نشینی  کوچ  مدیریت  در  دولت  نقش 

کوچی ها-ده نشین ها
مقاله تحلیلیمدیریت منابع طبیعی√√انتونیو گیستوزی

دسامرب 2018
قانون  پرتو  در  عامه  ادارٔە  تشکیالت  و  سازمان 

اساسی قانون اساسی 2004 افغانستان

ایوبی،  میرویس 

داکرت هارون رحیمی
مقاله تحلیلیقانون اساسی√√

نوامرب 2018
ی  آینده  و  خشخاش  کشت  آب:  از  دور  و  خشک 

ساکنان مناطق دشتهای جنوب غربی افغانستان
مقاله تحلیلیمدیریت منابع طبیعی√√دیوید منسفیلد

می 2018
پولیس  اصالحات  در   EUPOL تاثیر  ارزیابی 

افغانستان
√√قیوم رسوش

حکومتداری و اقتصاد 

سیاسی
مقاله مقدماتی
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