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تعریف از پالن بدیل
«»Alternative Livelihood Plan
پالن کشت بدیل ( )ALPکه یک پروگرامی انکشافی دهات بوده و داللت به کم کردن
عبارت از
ِ
زارعین و دهاقین از وابستگی در مقابل کشت کوکنار ،توسط تطبیق یک طریقۀ نو و مناسب
اقتصادی می باشد .این پروگرام از ماه مارچ سال  2005تا مارچ  2006برای مدت یک سال،
نشان دهنده یک مقدار هنگفت پول که عبارت از  490ملیون دالر تخمین گردیده بود.

سه تمویل کننده اصلی ،عمده و مهم ،که به ترتیب اهمیت ،عبارت از پروگرام انکشافی ایاالت
متحده امریکا ( 64 ( )USAIDفیصد تمویل کننده ) اتحادیه اروپا (  16فیصد ) تمویل کننده و
دیپارتمنت انکشافی بین المللی انگلستان (  7فیصد ) تمویل کنندگان را تشکیل می داد.
از این پول  36فیصد آن برای تمویل پروژه های خورد ،راسا ً به آژانس های که در پروگرام
پروژه های مختلف تمویل بدیل کار می کردند ،داده شد.
 54فیصد فوند برای پروگرام های ملی (  )Nationauxتخصیص داده شد،پولی که به دولت
افغانستان داده شد ( )Afghan Reconstruction Trust Fundتا این پول جامعه بین المللی
را برای پروژه های انکشافی وزارت خانه های مختلف تقسیم نماید که از جمله ادارات  ،زیادترین
فوند به وزارت احیأ و انکشاف دهات اختصاص داده شد.
قرار راپور ( )UNDCPدفتر ملل متحد مجادله علیۀ مواد مخدر و جرایم ،
خالصه
ِ
( )Office des Nation Unies de Lutte Contre la Drogue et la Criminalité
سال  ،2005این سال برای تهیه و فراهم کردن یک تعداد خط مش های بزرگ وبرای به راه
انداختن پروگرام های دو جانبه و یا کمک از طریق پروگرام های ملی به شمار رفت.
ـ دادن پول نقد در دهات و قصبات به قسم قرضه های کوچک برای فعالیت و بلند رفتن تولیدات و
خلق نمودن کار،
ـ تقویه بخشیدن یا سالم ساختن ساختار ها جهت بلند بردن تولیدات زراعتی و راه یافتن آن به
بازار های داخلی ،و دوباره سازی زیر بنأ ها،
ـ عرضه نمودن تخم های بذری اصالح شده ،حمایت از تولیدات زراعتی که دارای ارزش بلند
غذایی باشد،
ـ بلند بردن ظرفیت دولت،
تغییرات بسیار کم نظر به سال های  1990به مالحظه می رسد ،زیرا شیوه و یا طرز تحقق
بخشیدن پروگرام به عین منوال باقی مانده و تغییر نکرده است .ترزیق کردن پول یا دادن پول
ت تولید کننده کوکنار به مقدار زیاد اختصاص
هنگفت برای
انکشاف کشت بدیل  ،که برای ده والی ِ
ِ
داده شده بود ،برای پروژه های خورد و ریزه پراگنده شد.
درست است که یک تعداد پیشرفت ها دیده می شد ،از قبیل پروگرام کشت بدیل ،بلند بردن ظرفیت
دولت ،دادن پول نقد از طریق وام ها و قرضه ها ،و راه یافتن موادی غذایی در بازارها یاد آوری

شد ،اما بازهم کشت کوکنار ،تولید و قاچاق تریاک به همان حال خود که در سال های  1990بود
باقی ماند.
ت دولت گفته نشد ،مخصوصا ً
وخیم تر از همه که به صورت واضح در بارۀ طریقه بلند رفتن ظرفی ِ
در موارد که شاید یک تعداد از مامورین دولتی محلی متهم به قاچاق هستند.
ق پروگرام کشت بدیل که دارای یک اصل یا موضوع ضمنی است ،کفایت می کند که
برای تطبی ِ
یک « فرصت نو اقتصادی » را روی کار آورد تا عبور از فعالیت غیر مجاز به فعالیت مجاز یا
مشروع صورت پذیر گردد.
انتقاداتی که َدوید منسفیلید در سال ( )David Mansfield( ) 2001در مورد پروگرام های که
تهیه شدۀ در سال های  1990داشت ،هنوز هم موضوع اخبار روز است:
ـ منحرف شدن از اصل موضوع ،و ریفرانس دادن به یک تصور نیو کالسیک ( néo
 )classiqueبرای بلند بردن مفاد بیشتر :همرا با تهدید به نابودی ،زارعین دیگر انتخاب کشت
کوکنار را نخواهند کرد .زیرا می بینند که یک راه نو « فعالیت و فرصت اقتصادی » باز می
گردد.
ـ یک سر آغاز غلط :تمامی زارعین کشت کوکنار همه شان متجانس و یک پارچه بوده و دارای
عین محدودیت ها می باشند،و برای رجوع به تولیدات مشروع که دارای ارزش غذایی بلند باشند
عین ظرفیت ها را دارند.
الی تأثیر کشت بدیل و مخصوصا ً طریقه های نابودی کشت کوکنار ،و با مشاهده استعمال
از ال به ِ
راه ها و طریقه های مختلف ،ما ناظر ارتباط قوت بین بازیگران مختلف هستیم.
پالن کشت بدیل و رابطه به قوت های محلی:
استفادۀ سیاسی از گفتار و خطابه بر علیه کوکنار توسط شورشیان
پالن کشت بدیل ( )ALPو تقسیمات غیر مساویانه ثروت و دولت:
تقسیم غیر مساویانۀ زمین در افغانستان به صورت قطعی توسط پالن کشت بدیل در نظر گرفته
نشده است .دهات و قصبات از زمین داران بزرگ تا به کارگران روز مزد به یک تغییرات و
که

گوناگون اجتماعی مواجه گردیدند ،و این تغییرات،از انواع مختلف داد و گرفت
تنوع
ِ
کاری روزمزد ،ویا دست مزد که توسط یک قسمت خورد یا یک
قبالًموجود بود از گرفتن اجاره تا
ِ
بخش خورد تولیدات پراخته می شد را ،در بر می گرفت.

کشت کوکنار نیز واضحا ً در این تنوع اجتماعی گنجانیده می شود .کسانیکه توسط نابودی کشت
کوکنار متأثر گردیده اند ،به طور دیگر به این غیر موازنه بودن اقتصاد جواب می دهند.
برای کتگوری های بسیار آسیب پذیر ،کشت کوکنار ،قسمی که قبالً ذکر شد یگانه وسیلۀ راه یافتن
به پول نقد ،از طریق وام های کوچک سالم ( )salamو هم یگانه طریقه راه یافتن به زمین و آب
می باشد :مالکان زمین باالی دهاقین و زارعین کشت کوکنار را تحمیل می کنند ،و به عوض آن
زمین در اختیار شان می گذارند .کشت کوکنار به کتگوری فقیر اهالی دهات اجازه داشتن به یک
روز مزد و پیدا نمودن راه به یک کار را می دهد.
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