د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره
د توضیح پاڼو د خپرونې لړۍ

لورین فلمنګ او الن روی

د  1388کال د غويي مياشت

د کرنې او د کليو پراختيا په اړه پاليسي جوړونه
ځغلنده کتنه

منځپانګه

دغه توضیحي پاڼه په افغانستان کې د کرنې او کلیوالي پراختیا په برخه کې د کرنې،

 .1سريزه  :ولې د پاليسي جوړونې
بهیر څیړل کیږي؟

3

“ .2د کليو سکټور” او د دوو
وزارتونو جوړول..

6

 .3د کرنې او کليو د پراختيا په اړه
د پاليسۍ درې فلسې.

10

 .4د پالیسۍ د فلسفو په هکله مباح 17
 .5د پاليسۍ جوړونې بهیر او عمل 17
 .5مونږچېرې تالی شو؟

23

اوبولګولو  ،مالدارۍ او د کليو د پراختيا او بيارغونې وزارتونو لخوا د پالیسي جوړونې
بهیر څیړي ..دغه څېړنه په  1386او  1387کلونو کې تر سره شوې ده .پدې سکټور کې پاليسي
جوړول او د هغه منځپانګه د خورا پاملرنې وړ دي،ځکه د هېواد زياته برخه بیوزلې خلک د
افغانستان په کليوالي سيمو کې ژوند کوي او کرنې ته د اقتصادي ودې د خوځوونکي يا
انجن په سترګه کتل کېږي.
ګڼ شمېر عمومي الملونه چې د پالیسي جوړولو الرو چارو ته لیوالتیا لري شته دي .د
ډیرو خلکو له نظره يوه ښه پاليسي هغه ده چې تخنیکي وي او د شواهدو پر بنسټ والړ
استدالل مالتړ ورسره وي .که څه هم چې يوه ښه پاليسي بايد نه يواځې تخنیکي وي  ،بلکې
بايد سياسي مالتړ هم ولري .دا د پالیسي جوړونې مشورتي بهیر ته اړتيا لري او متضادو

دليكوال په هكله
آدم پين

ښاغلي آدم پين د تیرو  20کلونو

لپاره د کلیوالي معیشت په اړه یې د

هيماليان په سیمه کې کار کړی دی.
نوموړی د برتانيې د ختيځې انګليا
د پوهنتون د پراختیايي څیړنو په
ښوونځي کې د څېړنې د همکار په
توګه کار کوي او همدارنګه د سویدن

د آپساال د کرنيزو علومو د پوهنتون

د ښاري او کلیوالي پراختیا په څانګه
کې د مېلمه استاد په توګه په کار

بوخت دی .

ليدلورو سره اړيکه ولري ،دغه پاڼه پدې لټه کې ده چې آيا د کرنې او کلیو د پراختیاپه
سکټور کې داسې شرايط رامینځ ته شوې دي او آيا تر اوسه د کرنې اوکليو د پراختيا د
سکټور د پاليسۍ جوړولو هڅې داسې یوه پالیسي چې د تخنیکي اړخه پیاوړې او سیاسي
مالتړ هم ولري رامینځ ته کړې.
پاليسۍ تل ساده وي ،پداسې حال کې چې هغه ادراک او پوهه چې پالیسي یې په نښه کوي
خورا پيچلې او نا څرګنده ده ،نو د پاليسۍ جوړونې اصلي دنده د دا راز نا څرګندوالې
راټیټول دي تر څو د حل الرې وړاندې کړي .د پاليسۍ جوړولو د ساده کولو بهیر د پاليسۍ
د حکایتونو او فلسفو د رامینځ ته کولو المل کیږي .د کرنې اوکلیو د پراختیا د پاليسي
جوړولو د پروسې او د هغه د منځپانګې د بیاکتنې پر بنسټ د پالیسۍ درې فلسفې چې
د پالیسي جوړونې اجندا هڅوي پیژندل شوې دي .د فلسفو د جوړښت ،منځپانګې او
چمتووالې درک د پاليسۍ د بهیر د ماهیت د درک لپاره اړین دی .دا ټول درې فلسفې د
افغانستان د کلیوالي حالت په هکله چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او د هغه کلیوالي
بیوزلۍ د درک په اړه د لږ و ژمنو څرګندونه کوي یوه ګډه اوعمومي کیسه یا شرحه یا یوه

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

خیالي کیسه شریکوي .که څه هم هر یو پدې اړه چې د پاليسۍ
ستونزه څه ده او څرنګه بايد حل شي ،بیلې پايلې وړاندې کوي.
درې واړه تخنیکي پیاوړتیاوې او کمزورۍ او د سياسي مالتړ
بیالبیلې کچې لري چې د جګړې وروسته د افغانستان حالت د
څرنګوالې په هکله له بیالبیلو لید لورو له خوا یې مالتړ کیږي.

کې لري .دغه فلسفه ددولت لپاره یو منځنۍ رول په پام کې لري.
دريمه فلسفه د پاليسۍ جوړولو په برخه کې “بازار هڅونکې”
فلسفه ده چې د پراختيا د هڅونې په برخه کې د خصوصي سکټور
په رول زيات ټينګار کوي او د دولت لپاره کمه ونډه مني .نوموړې
فلسفه دیو آزاد بازار د څرګند نشتوالې او په اقتصاد کې ددولت

د پاليسۍ جوړولو لومړی فلسفه  ،یو تولیدونکې فلسفه ده چې

د غیر ضروري اقداماتو مخه نیسي .د ۱۳۸۱کال راهیسې ددې

د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ په وزارت کې پیدا کیږي .دا د

مفکورې پلويانو په ښکاره توګه خپل تمرکز د يوه غښتلې آزاد

 1357کال څخه وروسته د کرهنيزو توليداتو په له مینځه تللو

بازار دمالتړ څخه په افغانستان کې نړيوالې کرهنېزي سوداګرۍ

او ورسره جوخت د هغه پر بيارغونې ټینګار کوي .دا خپل درک

او د کرنې د سکټور سوداګريز کولو ته اړولی دی.

له هغه ځایه تر السه کوي چې د افغانستان کرهنیز سکټور په تیر
وخت کې یې درلود او غواړي چې دا بیا تر السه کړي او داسې
انګیرل کیده چې دکرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې
برخه کې مهمه ونډه درلودله .همدا راز دغه فلسفه د کرنې او کلیو
د پراختیا په برخه کې د دولت مقام ډیر پیاوړی ګڼي.

لکه څرنګه چې وويل شول د کليو د پراختيا او بيارغونې
وزارت پرمختګ ورکوونکۍ دریځ لري ،پداسې حال کې چې
د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ په وزارت کې دوه ډله خلک
شته دي یو هغه کسان چې د توليدونکې مفکورې مالتړ کوي
افغانان دي ،د بسپنه ورکونکو او د هغوی د سالکارانو یوه ډله

دويمه فلسفه یوه پراختیاورکونکې فلسفه ده ،کوم چې په

پراختیا ورکونکې مفکوره لري او یو بسپنه ورکونکۍ چې بازار

بیالبیلو کچو د د ښه حکومت دارۍ ،د خصوصي سکتور تر

هڅوونکې اجندا لري او د بازار هڅونکې مفکورې څخه د مالتړ

مشرۍ الندې پرمختګ ،وده او د بیوزلۍ په راټیټولو تمرکز

سره د کار رامینځ ته کونکۍ دی.

د اهمیت په هکله د بسپنه ورکونکو د نظر یووالۍ تاییدوي.
پراختیا ورکوونکې فلسفه د بېوزلۍ له منګولو څخه د بېوزلو
خلکو د راايستلو بنسټيزه ستونزه  ،د عامه خدمتونو او توکو
نشتوالۍ او د بېوزلۍ څخه د خلکو د وتلو لپاره د مناسب
چاپېريال نشتوالۍ ګڼي .او د حل لپاره يې د داسې یو چاپیریال د
رامینځ ته کیدو وړانديز کوي چې له مخه یې ښه اداره وده وکړي،
د عامه خدمتونو په برخه کې( لکه الرې ،ښوونځي او بیخبنا)
د پانګونې څخه مالتړ وکړي او د بیوزلو په ګټه پروګرامونه او
پانګونې ددې وړ وګرځوي څو د کلیوالو بیوزلو د سوکالۍ
المل شي .چې دا په پراخه توګه دبیوزلو لپاره د هغو فرصتونو
په رامینځ ته کولو را څرخي چې په خپلواکه توګه عمل وکړي او
خپل برخه لیک په خپله وټاکي مګر د ټولنیزې بیعدالتۍ د غیر
رسمي جوړښتونو او هغه ځواک ته چې د بیوزلو لپاره فرصتونه
محدودوي لږه پاملرنه وکړي .زیات شمیر هغه بسپنه ورکونکې
چې د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ له وزارت سره کار کوي او د
کلیو د بیا رغونې او پراختیا له وزارت دغه پراخیتايی نظر په پام
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هغه هڅې چې دغه د یو بل نه لیرې مفکورې د افغانستان د ملي
پراختیايی ستراتیژی دکرنې او کلیو د پراختیا په ګډه سکټوري
ستراتیژی کې سره یو ځای کوي په پراخه توګه پاتې راغلې
دي .هغه څه چې د کرهنې او کلیو د پراختیا د پالیسي جوړونې
بهیر یې څرګندوي دیوه پیاوړې بشپړونکې د راسپړلو پر ځای
دنوموړو موقفونو او مفکورو د مالتړ تر مینځ سیالي ده .ددغه
سیالۍ په پایله کې د یوې سیالې پالیسي جوړونې بهیر را مینځ
ته کیږي چې هلته د پالیسۍ مفکورې او د هغوی مالتړې ددې
وړتیا نه لري څو دغه سیال نظرونه ومني .په پاي کې داسې یو
فرصت چې د پالیسۍ د هر یوې مفکورې جوړښتي پیاوړتیاوې
او نیمګړتیاوې په نښه کړي ،او د پالیسۍ غوره انتخابونه را
وسپړي او د کرهنې او کلیو د پراختیا یوه منسجمه پالیسي را
مینځ ته کړي .د کرنې اوکلیو د پراختیا جوړه شوې سکټوري
ستراتیژي د تخنیکي اړخه پیاوړې نه ده او سیاسي مالتړ له ځانه
سره نه لري.

د کرنې او د کليو پراختيا په اړه پاليسي جوړونه

دغه څیړنه سر بیره پر دې چې د کرنې د کلیو د پراختیا د پاليسۍ

رامینځ ته کوي د پالیسۍ د څرنګوالې اړوندو پریکړو په برخه

جوړونې د بهیر نيمګړتياوې په ډاګه کوي ،دافغان دولت د

کې د بسپنه ورکونکو د اغیزې کمول دي .بله ممکنه الره چې د

مشرتابه د وړتیاوو محدودیتونه هم څرګندوي چې هغې ته په پام

پالیسۍ د خبرو اترو لپاره مناسب فرصتونه برابروي د سکټوري

سره په لوړه کچه په مرستو باندې تکیه لري .د بسپنه ورکونکو

متخصصینو پر ځای د پالیسۍ د خپلواکو شنونکو ګمارل دي

د ټولو پروګرامونو په کچه بسپنه ورکونکې د دولت د بودیجې

کوم چې په یوه ځانګړې بسپنه ورکونکې پورې تړلې نه دي او

د واک نه بهر پروګرامونو سره د مالي مرستې له الرې یا په یوه

کوالی شي د وزارتونو څخه مالتړ او د پالیسۍ د خبرو اترو سر

ځانګړې والیت کې د ټاکل شوې مالي پروګرام له الرې د پالیسۍ

پرستي و کړي تر څو له تخنیکي اړخه پیاوړې او د سیاسي مالتړ

ملي مشرتوب کمزورۍ کوي 1.د دغه بسپنه ورکونکو چال چلند
د ظرفیت د لوړولو المل نه کیږي او د همغږۍ اړتیاوې لکه څنګه
چې د پاریس په اعالمیه کې د مرستو د اغیزمنتوب په اړه یې
وړاندوینه شوې وه نه پوره کوي.
هغه لمړنۍ لوست چې د کرنې او د کليو د پراختيا د پالیسي
جوړونې له بهیر څخه زده کیدای شي د پالیسۍ د غوره انتخابونو
د اهمیت پیژندنه او د هغې په هکله د خبرو اترو د فضا را مینځ
ته کول دي .ددولت د پالیسۍ جوړونې د تاریخ نشتوالې ،د
سیاسي او پالیسۍ موخو په ټکر کې اوسیدل او سیاسي شک ته
په پام سره په افغانستان کې د یوې ښې پالیسۍ جوړونه ستونزمن
بریښي .يوه الره چې د پاليسۍ د خبرو اترو لپاره مناسب فرصت
 1داسې پروګرامونه شته چې تمويلوونکي د افغان دولت د ميکانيزمونو له الرې نه بلکه په خپلواکه توګه
تمويلوي او لدې کبله د افغان دولت له بوديجې څخه بهر وي.

درلودنکې پالیسۍ را مینځ ته کړي .د پاليسۍ د شنونکو څخه
ګټه اخيستنه د یوې ژورې افغانی مالکیت درلودونکې پالیسۍ
پر لور مرسته کوي.
دويم لوست چې د کرنې او کلیو د پراختیا د پالیسي جوړونې بهیر
د څیړنې څخه الس ته راځي د پاليسۍ جوړونې په بهیر کې د وګړو
او شخصیتونو مهمه ونډه ده .دغه ونډې کېداي شي جوړوونکې
او یا زیان لرونکې وي .هغه کسان چې د پاليسي جوړونې په بهیر
کې د اغېزې په لټه کې دي د خبرو اترو د اغیزې لپاره یو فرصت
لري ،مګر باید د خپلې اجندا د تعقیب لپاره د يوه ستراتېژيک
او سياسي چال چلند څخه ګټه واخلي چې دا ددوی د سیاالنو د
د ځانګړو سیاسي ګټو درک او د هغو الرو چارو لټون چې ددوی
پر سیاسي ګټو بنا وي اړین بولي تر څو د وروستۍ پالیسۍ لپاره
زیات سیاسي مالتړ را مینځ ته شي.

 .1سريزه  :ولې د پاليسي جوړونې بهیر څیړل کیږي؟
دا توضيحي پاڼه چې د افغانستان د کرنې او کليو دپراختيا د

ښې پالیسۍ جوړول او پلې کول د پرمختیا او د جګړې وروسته

سکټور د پاليسي جوړونې د بهیر په هکله ده ،د افغانستان د

بیا رغنیزو هڅو لپاره یو مهم عنصر دی نو په افغانستان کې د

څېړنې او ارزونې د ادارې په افغانستان کې د پالیسي جوړونې

پالیسي جوړونې لپاره د پام وړ هڅې روانې دي.

د بهیر په هکله د څیړنو یوه لړۍ ده 2 .د کرنې او کليو د پراختيا د
سکټور د پاليسي جوړونې بهیر ،د ځانګړې اهمیت درلودونکۍ
دی .لمړۍ دا چې د افغانستان ډېرئ بېوزله خلک په کليوالو
سيمو کې ژوند کوي .دوهم دا چې د کرنې سکټور ته د راتلونکې
اقتصادې ودې لپاره د یو مهم عنصر په سترګه کتل کیږي.
همدارنګه ډېر زيات عمومي الملونه شته چې د پاليسي جوړونې
څرنګوالې لپاره د اهمیت وړ دي .د هغو عقیدو پر بنسټ چې د
 2هغه سيمې چې د افغانستان د څېړنې او ارزونې د پاليسۍ جوړونې برخې د مطالعاتو د ټولګي په وسيله
ټاکل شوېدي ،د افغانستان د ملي پرمختيايي ستراتېژۍ د ګډو مسئلو د جوړښت په بنسټ دي.

مګر يوه ښه پاليسي کومه ده او څرنګه جوړېداي شي؟ د ډېرو
په اند يوه ښه پاليسي باید تخنیکي وي او د واقعي شواهدو
د بې پرې او بشپړې بیاکتنې او د شواهدو پر بنسټ والړو
بحثونو له خوايې مالتړ شوی وي .پداسې حال کې چې دا شرایط
د يوې ښې پاليسۍ جوړونې لپاره اړين دي ،مګر د شواهدو او
واقعیتونوټاکنه ،وړاندې کونه او تفسير تل يوه ټاکنيزه او د
ً
غالبا
بحث وړ موضوع ده ،نو له همدې کبله تخنيکي ځواکمنتيا

پوښتنې راپاروونکې ده .سر بیره پر دې په افغانستان کې ښه
3

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

پاليسي جوړونه تل د نيمګړو معلوماتو او متناقضو معلوماتي

بیالبیلو لیوالو خواوو قانوني سیاسي مالتړ درلودونکې هم

سرچينو له کبله له خنډ سره مخ شوېده .سر بیره پر دې هغه

وي 6.دا پاڼه د کرنې او کليو د پراختيا د پالیسي جوړونې په بهیر

ستونزې چې د افغانستان پاليسي په پام کې لري چې په نښه یې

او د کرنې او کلیو د پراختیا د پالیسۍ د فلسفې په څېړنه کې دا

کړي ،پېچلې ،څو ګونې او له يو بل سره اړوندې دي؛ نو لدې کبله

پوښتنه کوي چې آيا د کرنې او کليو د پراختيا په سکټور کې ښه

دپاليسۍ د ستونزې د ټاکلو او هغوي ته د یوې مناسبې حل الرې

پاليسۍ جوړه شوېده او که نه؟ نو ولې؟ او له دې بېلګې څه باید

د لټولو په وخت کې ډېر مخالفتونه را مینځ ته کیږي.

زده شي تر څو د غوره پالیسۍ جوړونې لپاره په نورو سکټورنو

پاليسي پېچلۍ او ناڅرګنده درک آسانوي .په حقيقت کې د

کې مرسته وکړي؟

پاليسۍ مهمه دنده د نا څرګندوالې را کمول دي نو په دې صورت

په افغانستان کې د پالیسي جوړونې د بهیر او ددې پوښتنې

کې د حل الرې رامینځ ته کیدای شي .د حل الرې د پاليسۍ د

لپاره چې دا پالیسي په چا پورې اړه لري ځانګړې د پام وړ

مفهومونو د رامینځ ته کیدو له الرې پراختیا مومي 3.نوموړې

دلیلونه شته .د یوې بریالۍ ملي پالیسۍ جوړونې لپار ه هیڅ ډول

مفهومونه د هغو وړاندیز شویو حل الرو د تشريح او توجيه لپاره

مخکیني شرطونه :سیاسي  ،په موخو کې ثبات درلودونکې،

جوړ شوېدي  .4څرنګه چې الندې به پرې بحث وشي د کرنې او کليو

ټيټ چاپیریالي او سیاسي نا څرګندوالۍ شتون نه لري7 .نو

د پراختيا د پاليسۍ جوړولو په بهیر کې داسې درې مفهومونه یا

پدې توګه د کرنې او کلیو د پراختیا د پاليسي جوړونې په

فلسفې شته دي .د يوې پاليسۍ مفهومونه په غالب ډول د عمومي

بهیر کې بهرني فعالین بايد په پام کې ونیول شي .په هره کچه

نظرونو ،مفکورو ،مهمو اصطالحاتو يا عبارتونو په وسيله په

چې بسپنه ورکونکې د افغانستان په پراختيا کې ونډه لري ،په

وړاندې ځي ،چې “چمتو کونکې استعارې” يې هم بولي ،چې
ً
معموال نا څرګند وي ،او د بیالبیل تفسيرونه ترې کېږي .د “ چمتو

هماغه کچه د پاليسۍ جوړونې په بهیر ژوره اغېزه درلودالی
شي .په عمو مي ډول د پاليسۍ هغه موډلونه چې د دوه اړخيزه او

کوونکې استعارې”  5يوه ښه بېلګه د “سالمې ادارې” د پالیسۍ

نړيوالو سازمانونو له خوا کارول شوې دي ،نه يواځې د پاليسيو د

فلسفه یا مفکوره ده ،چې يو پرمختيايي مفهوم دی ،او هر څوک

الرښوونو په ساده کولو کې لېوالتيا لري بلکې د هغه عمومی کول

کوالی شي ،د اصطالحاتو د ژورې معنی له پوهېدنې پرته يې

هم غواړي ،نو ځکه د پاليسۍ غوره الرښوونې له یو ډول شرایطو

مالتړ وکړي ،بله بېلګه يې “آزاد بازار” دی.

څخه اخیستل شوي او په نورو شرايطو کې پلې کیږي .8بېلګه يې

د پاليسۍ د دغو فلسفو مهمه دنده سیاسي ده چې له دې الرې
کوالی شي چې د ډیرو ښکیلو اړخونو مالتړ یا چمتو والۍ تر
السه کړي  .نو پدې بنسټ هر څومره چې د پاليسۍ فلسفه عمومي
او ناڅرګنده وي ،د دې احتمال ډیر زیات دی چې ډېرې ډلې به له
بیالبیلو اندونو سره د هغه مالتړ وکړي  .نو له دې کبله ښه داده
چې په بنسټيز ډول پاليسي جوړونه يوه سياسي چاره وګڼو .يوه
ښه پاليسي باید نه يواځې د تخنیکي اړخه پياوړې وي بلکې د
 3د پاليسۍ حکايتونه هغه اسانه کوونکې زمينې دي چې په نامعلومو شرايطو کې
نظم  ،څرګندوالي او يو والي د رامنځته کولو لپاره جوړېږي.
شننه

ولولئ .نظر او عمل

(،دورهام

د

روئی  ،د پاليسۍ د تشريح

دا عبارت دی “تر ټولو غوره نړيوال کارونه” .چې د افغانستان د
پاليسۍ په اسنادو کې ډیر ځله تر سترګو کیږي .یوه انګیرنه چې
د پالیسۍ د حل الرې په نړیواله کچه د پلې کیدو وړ دي مګر په
افغانستان کې د هغه دسیاسي او پلې کیدو له اړخه باید په پام
کې ونیول شي نو په دې توګه به ددې پالیسۍ تخنیکي اړخونه
ډیر پیاوړې وي .پر بهرنيو مرستو د افغان دولت د تړاو له کبله
دولت د پالیسۍ جوړونې پر بهیر د واک او د هغې د الرښوونې
او د مرستو د لیږدولو په پریکړو کې له ستونزو سره مخامخ دی.
دا توضیحي پاڼه د کرنې او کلیو د پراختیا پر پالیسۍ ددولت د

او لندن  :د دوک د پوهنتون خپرونې 1994 ،کال)4 2 ،

 4کارول لي باچي  ،ښځې  ،پاليسي اوسياست :د پاليسۍ د ستونزې حل کول ،لندن او ډيلي  1999 :کال) 1
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څپرکې.

 7روئي ،د پاليسۍ د حکايت شننه35 ،

 5ديويد موز  " ،آيا يوه ښه پاليسي د پلي کولو وړ نده ؟پر قم پېژندنه يوه کتنه ،پاليسي او د مرستې عمل "،

 8جي ،فرګوسن ،د سياست ضد ماشين :په لسوتو کې ناسياسي کول او بروکراتيک ځواک (ماينو پوليس ،د

پرمختيا او بدلون  4.،35ګڼه (.671 639:)1382

ماينوپوليس د پوهنتون خپرونې)1323 ،

4

د کرنې او د کليو پراختيا په اړه پاليسي جوړونه

کنترول محدودیتونه په ګوته کوي چې دا کار د افغان دولت د

پای ټکۍ نه دی ،بلکې د ال زیاتې زده کړې ،د عملي الرو چارو

پالیسۍ د ملکیت په هکله اساسي پوښتنې را پاروي.9

د اصالح او بدلون په برخه کې هم مرسته کوي .په عمومي توګه

هغه دولتونه چې په لوړه کچه پر بهرنيو مرستو والړ دي په اغیزمنه
توګه پر مخ نشي تالی ،په ځانګړې توګه هغه وخت چې د دولت د
حکومت کولو د وړتیا پر وړاندې ژور محدودیتونه موجود وي
لکه په افغانستان کې .10دغه ستونزې په افغانستان کې د ګڼ
شمیر بسپنه ورکوونکو لپاره د یو الرښود بسپنه ورکونکې 11د
نشتوالې له کبله او دا چې بسپنه ورکوونکې ددولت دبودیجې

د پاليسۍ د ګرویږنو موخه داده چې“ ،آسانتياوې رامنځته کړي
نه دا چې د بصیرت درلودونکې سیاسي انتخاب ځای ونیسي” .13
کوم چې په افغانستان کې د مشارکتي ډیموکراسۍ د جوړولو
پراخې اجندا سره اړیکه لري او ټولو ډلو ته پر معلوماتو د الس
رسۍ او د معلوماتو د تشریح لپاره الره برابروي نو له دې کبله د
پالیسۍ په پریکړو کې جدي بحثونه په الره اچول کیدای شي.

د کنټرول څخه پرته په خپل سرې 12توګه مرستې لګوي نور هم

د پاليسۍ پر فلسفو ،د پالیسي جوړونې پر بهیر ،او د کرنې او

ترینګلې کیږي .لکه ددولت د اجندا څخه بهر د پروګرامونو د

کلیو د پراختیا د پالیسۍ پر اجندا د تمرکز له الرې نوموړې پاڼه

مالي لګښت برابرول  ( .داسې اټکل کېږي چې د بهرنيو مرستو دوه

د پالیسۍ پر منځ پانګه یا پر پالیسي جوړونه منطقي دریځ نه

دریمه برخه د دولت د کنټرول څخه بهر لګول کېږي).

مني .په همدې حال پدې خبره باور چې پاليسي جوړونه په ساده

دغه څېړنه پاليسي د تعريف شويو موخو او د هغو څخه د السته
راغلو پایلو د ټولګې په توګه تعریفوي چې د عامه سوکالۍ تر
نامه الندې جوړه ،تمويل او پلې شوېده .له دې کبله د پاليسۍ

توګه د ځواک په هکله ده ،که څه هم چې ځواک د پاليسي جوړونې
په دننه کې نغښتی دی .د هغه کسانو د غوره هوډونو ردول چې
غواړي د پالیسي جوړونې له الرې یو مثبت بدلون رامینځ ته شي.

جوړونې بهیر هغه دی چې هلته پاليسي تصور کیږي  ،بحثونه

نوموړې توضیحي پاڼه لومړی تر هر څه په دوو وزارتونو کې د

پرې کیږي ،څرګندیږي او بیا رسمي او قانوني بڼه غوره کوي.

کرنې او کلیو د پراختیا په اړه د پالیسي جوړونې تاریخ ته بیا کتنه

پاليسي یواځې یو رسمي سند نه دی او داسې باید و نه انګیرل

کوي ،او وروسته تر هغې د پالیسۍ درې فلسفې چې د کرنې او

شي چې پالیسي تل په لیکل شوې بڼه وي .همدارنګه پاليسي باید

کلیو پراختیا د پالیسۍ پر بحثونویې اغیزه درلودله مشخصوي.

عملي یا پلې کیدونکې بڼه ولري .د پالیسۍ د پلې کیدو او د

د نوموړو فلسفو ،د هغو د منځپانګو ،انګیرنو او ادعاګانو درک

هغه بیلوالې د موندلو لپاره چې د پالیسۍ دمتن او د واقعیت تر

د کرنې او کلیو د پراخیتا د پاليسۍ د تخنیکي پیاوړتیا د

مینځ شته ،د پالیسۍ پر واقعي مفهوم د پوهیدو لپاره یو ژور

ارزونې او د هغه اندازې د ارزونې لپاره چې په کې سیاسي مالتړ

پوهاوي ته اړتیا ده .دغه توضیحي پاڼه د کرنې او کلیو د پراختیا

تر السه شوی دی بنسټیز رول لري  .د غه توضیحي پاڼه وروسته

د پالیسۍ اجندا او دهغه د بنیادي لیوالتیاوو یو لر لید وړاندې

د کرنې او کليو د پراختيا د پاليسۍ جوړونې پر بهیر بحث کوي

کوي ،د پالیسۍ فلسفه او عملي الرې چارې د کرنې او کلیو د

او تر هغې وروسته بیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ او د کلیو

پراختیا د پالیسۍ په رامینځ ته کیدو کې مرسته کوي .دکرنې

بیا رغونې او پراختیا په وزارتونو کې د پالیسي جوړونې د

او کلیو د پراختیا د پالیسي جوړونې د بهیر درک په خپل وار د

څرنګوالې په هکله پلټنه کوي .د کرهنې اوبولګولو او مالدارۍ
د وزارت د ماسټر پالن څیړنه ددې وزارت د پالیسۍ څیړنه ده

 9د (( بسيج کوونکې)) کلمې يوه ښه بېلګه چې زياتره وخت په بېالبېل مفهومونه ترې اخيستل کېږي.

پداسي حال کي چي نوموړې پاڼې دکليو د بيا رغونې او پراختیا

 10همېش نيکسون(( ،له دولت سره مرسته؟)) ،له افغانستان سره بهرنۍ مرستې او د دولت جوړونې ناسمون( ،

په وزارت کي دوه جالجال پاليسۍ په ګوته کړي چي عبارت

د څېړنې او ارزونې اداره ،کابل 1386 ،کال)
 11ويليم بېرډ (( ،د افغانستان پراختيايي ننګونې ته ځواب ورکول :د  1386 1380کلونو د يوې تجربې ارزونه

دي له  :د سیمې په کچه ملي پراختيايي پروګرام ( )NABDPاو

او د راتلونکي لپاره موضوع ګانې او لومړيتوبونه ،د  11 SASPRګڼه راپور ،سويلي آسيا ،د پريم د مقالو
ټولګه)) ( ،نړيوال بانک ،واشنګټن 1386 ،کال) SASPR 19
 12د دولتي بوديجې څخه بهر د پروژو تمويل چې خپله د بسپنه ورکوونکي لخوا اداره او کنټرول کېږي.

 13فرانک فيشر ،د ټوليزې پاليسۍ نوې چوکاټ بندي :استداللي سياستونه او مشورتي کړنالرې (آکسفورډ:
د پوهنتون خپرونې /د آکسفورډ پوهنتون 1382 ،کال) 15 ،
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

دملي پيوستون پروګرام ( .)NSPدغه توضیحي پاڼه بیا د کرنې
او کلیو د پراختیا سکټوری ستراتیژي چي د افغانستان په ملي
پراختیايي ستراتیژی کې ځای لري تر بحث الندی نیسي چې د
نوموړو وزارتونو له خوا مینځ ته راغلې ده .نوموړې پاڼه همدا راز
دې ټکې ته هم پام اړوي چې د کرنې او کلیو د پراختیا د پالیسي
جوړونې بهیر یو ډیر ستونزې جوړونکې او ګډوډ وو او ددې پر
ځای چې د هڅو له الرې پر مخ والړ شي تر څو یوه د پالیسۍ ګډه
کیسه را مینځ ته کړي د سیالیو او ردونې له الرې پر مخ روانه ده.

چې دا د دولت او د وزارتونو د چال چلند او په خورا څرګنده توګه
د بسپنه ورکونکو د چال چلند په واسطه نور هم پیچلۍ شوی دی.
په پایله کې یې هغه پالیسي چې له تخنیکي اړخه کمزورې او
د پالیسۍ د دریو سیالو فلسفو په واسطه ،بیال بیلو لورو ته د
شواهدو او بحثونو د په پام کې نیولو سره او له خپلو نیمګړتیاوو
سره غځیدلې ده مینځ ته راځي .همدا راز دا د سیاسي مالتړ په
رامینځ ته کولو کې پاتې راغلې ده .نو په دې صورت کې ویالی
شو چې د کرنې او کلیو د پراختیا یوه ښه پالیسي نه ده جوړه شوې.

“ .2د کليو سکټور” او د دوو وزارتونو جوړول
د کرنې او کلیو د پراختیا تر نامه الندې د کرنې او کلیو د پراختیا

د افغانستان ډیرۍ بیوزله خلک په کلیو کې اوسیږي او کرهنه

دا ستونزې جوړونکۍ بیلوالۍ ( لکه څرنګه چې د افغانستان د

د افغانستان د پراختیا لپاره د یو مهم تولیدي سکټور په توګه

ملي پراختیايي ستراتیژی په واسطه تعریف شوی ) او که د نه

ګڼل کیږي .دا دليلونه همدارنګه د کلیوالي پالیسۍ اړتیا را بر

بیلیدونکو برخو پر ځای دا له یو بله بیلې برخو په توګه یې د د

سیره کوي تر څو په کلیوالي سیمو کې د بیوزلۍ د را تیټولو او

پالیسي جوړونې په بهیر کې یې ادامه درلودله د دواړو وزارتونو

تولید تر مینځ اړیکو باندې تمرکز وکړي .16.که چیرې د کلیوالي

سازماني تاریخچه یې اغیزمنه کوله  .د تاريخي لرغونوالي له پلوه

سکټور اهمیت د دوو وزارتونو د نسبي کړنو د یوې ارزونې سره

د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت 14ډېر لرغونتوب لري چې

په پام کې ونیول شي  ،نو د دواړو وزارتونو په مینځ کې به د کلیو

د هغه د جوړښت کال د )۱۳۰۹( 1930کلونه دي اوسمهال د کليو د

د بیارغونې او پراختیا وزارت تل به د یو ډیر بریالي وزارت په

پراختيا له وزارت څخه لوی دی چې د کارکوونکو شمیر یې اوس

توګه وپیژندل شي .د دغو دواړو وزارتونو د برياليتوبونو او د هر

مهال له  10000تنو څخه زیات دی .په داسې حال کې چې د کليو د

یوه د پالیسي جوړونې د بهیر تر مینځ بالقوه اړيکې هم د پاملرنې

پراختيا او بيارغونې وزارت  ۲۰۰۰کارکوونکو په لرلو سره د کرنې،

وړ دي.

اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت څخه کشر دی .د لومړي ځل لپاره
په  1333کال 15کې د سوداګرۍ د وزارت په چوکاټ کې د کليو
د کميسيون د رياست په نامه رامنځته شو .دا وزارت له جوړېدو
راهیسې د جوړښتي خوځښت ،تړل کیدو او بیا جوړیدو له پیښو
ډکه تاریخچه درلودلې ده .په  ۱۳۸۱کال کې د يوه خپلواک وزارت
په توګه د بېوزلۍ د کمښت د ودې او په کلیوالي افغانستان کې د
ټولنیز خوندیتوب له موخې سره را مینځ ته شو .لکه څرنګه چې
وړاندې تر دې یادونه وشوه ،په دې هکله چې ولې په دې سکتور
کې پالیسي جوړونه د اهمیت وړ ده دوه مهم دلیلونه شتون لري:
 14د کرنې وزارت ګڼ شمېر نومونه درلودل چې تل يې بدلون موندلی دي د دې مطلب د څرګندوالي لپاره بايد
ووايو چې اوس د کرنې ،مالدارۍ او اوبو لګولو د وزارت په نامه يادېږي.
 15د کليو د پراختيا او بيارغونې وزارت  ...آيا پوهېږئ  ...؟ د دې وزارت د تاريخچې لپاره الندې برښناپاڼې ته
مخه کړئ ، http://www.mrrd.gov.af/English/Histort.htm .د  1387کال په وږي کې دغې ويب پاڼې ته
مراجعه شوېده.
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البته بریالیتوب تل يوه بحث پارونکې ارزونه ده .یو معیار چې
ورڅخه ګټه اخیستل شوې د دواړو وزارتونو تر مینځ د مشر تابه
توپیرونه او د پالیسي جوړونې د بهیر هغه ځانګړتیاوې دي چې
په دغه توضیحي پاڼه کې تر ستر ګو کیږي ،17او بل معیار د دواړو
وزارتونو د بودیجې اندازه ،او ددوی د بودیجې هغه اساسي
برخه او هغه برخه ده چې ددولت د بودیجې له کنټرول څخه بهر
ده ،یا دوزارت د موخو په حدودو کې لګیږي نه د هغه تر کڼترول
الندې .په دې توګه دکلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کرنې
ابو لګولو او مالدارۍ له وزارت څخه ستره بودیجه درلودلې ده( ۱
جدول ته ځیر شی) ،او همدا راز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ د
 16بېرد(( ،د افغانستان دپرمختګ په مخکې پرتې ننګونې))12 ،
17

بېرد(( ،د افغانستان دپرمختګ په مخکې پرتې ننګونې))

د کرنې او د کليو پراختيا په اړه پاليسي جوړونه

وزارت په پرتله د خپلې بودیجې د یوې زیاتې برخې د کڼترول واک

کې د کرنې ،مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت د خپل ماسټر پالن

یې درلود( له ۶۰سلنې څخه زیات) .مګر دا توپیرونه د هغو الرو

په جوړولو پيل وکړ او د هماغه کال په وروستيو کې خپور شو .د

چارو ښکارندوی دي چې په هغې کې بسپنه ورکوونکې د یوې

 138۵کال راهیسې د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژۍ د

ضمني پالیسۍ سره چې د وزارت پر کړنو یې اغیزه درلودلې

کرنې او کلیو د پراخیتا په سکتوري ستراتیژۍ کې د کرنې اوبو

چال چلند کوي.

23

لګولو او مالدارۍ وزارت ښکیلیدل د مهمې پالیسۍ جوړونه

18

لومړی جدول :د کليو د پراختيا او بيارغونې او د کرنې ،اوبو

وه .24

لګولو او مالدارۍ د وزارتونو اصلي او بهرنۍ بوديجه ( په
ميليون امريکايي ډالرو مصرف شوېده)
د کليو د بيارغونې او پراختيا وزارت

د عادي
بوديجې
سلنۍ

د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت

داصلي
بوديجې
سلنۍ

بهرنۍ بوديجه

اصلي بوديجه

92.9

9.97

132.65

3.5

95.2

13.79

274.66

30.9

37.96

65.5

181.93

346.38

9.3

446.28

45.70

60.8

381.435

592.397

17.5

264.171

55.895

کال

بهرنۍ بوديجه

اصلي بوديجه

18.11

0.55

)1384(۲۰۰۵

16.96

)1385(۲۰۰۶
)1386(۲۰۰۷
)1387(2008

سرچينه :د ماليې و زارت معلوماتي زېرمه

د کرنې  ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د پاليسۍ جوړول

19

کیدای شي چې د  ۱۳۸۱کال د ملي پراختيايي کاري چوکاټ 20او
“د افغانستان د کرنې د سکټور د بيارغونې”  21د برخې په هکله د
آسيا د پراختيايي بانک له خوا د تر سره شوې څیړنې لړۍ وي.
دغو دواړو سندونو د ۱۳۸۲کال د کرنې د پاليسۍ په تسويد کې
ونډه درلوده ، 22چې وروسته بیا پرې غور وشو ،او د  ۱۳۸۳کال
د کرنې د پاليسۍ په توګه تصويب شوه .د  138۴کال په لومړيو
 18جاناتان ،ګودهند او مارک سيدرا (( ،بډې يا چنې وهل ،مشروطه سوله او په افغانستان کې د بحران څخه
وروسته بيارغونه)) ،د نړيوالې سولې ساتل 1 ،14 ،ګڼه41 61 )1386 ( ،
 19د وخت د محدوديت له امله اوسنۍ څېړنه نشي کوالی د کرنې د ملي پراختيا چوکاټ او د هغه
اړوندې چارې ( کرنيز توليد او توليدي پروګرام ،د اقتصادي بيارغونې پروګرام ،د طبيعي سرچينو د
مديريت د بدلون پروګرام ،د عامه سکټور د پرمختيا د پروګرامونو د مالتړ پروګرام) ،تر څېړنې الندې
ونيسي .دا اسناد د  2009کال په اپريل کې د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لخوا تسويد شويدي.
 20د افغانستان انتقالي اداره ،د ملي پرمختيا چوکاټ ،د مشاورې لپاره تسويد( ،کابل 1380 ،کال)

 1انځور د  138۰کال څخه وروسته د کرنې ،مالدارۍ او اوبو
لګولو وزارت د پالیسۍ زماني چوکاټ:
 :138۱د افغانستان د مالدارۍ او کرنې د پراختيا ستراتېژي
( مسوده)
 :138۲د افغانستان د کرنې د سکټور بيارغونه ( د آسيا
پراختيايي بانک)
 :138۳د افغانستان د طبيعي سرچينو او د کرنې د سکټور د
بيارغونې لپاره د پاليسۍ او ستراتېژۍ کاري چوکاټ (د 1382
کال په سلواغه کې تسويد شوی ،او د  138۳کال د غبرګولې په
مياشت کې تصويب شوه)
 :۱۳۸۴د  138۴کال ماسټر پالن
 :138۶د افغانستان د ملي پراختيايي ستراتېژۍ لپاره د کرنې
ستراتېژي (  1385کال د کب )28
 :138۶پروګرامونه او ماسټرپالن :د پلې کولو او پانګې اچونې
پالنونه ( )138۶
 :138۸د  138۸کال د کرنې دملي پراختیتا کاري چوکاټ

(( 21د آسيا پرمختيايي بانک))(( ،د کرنې د سکټور بيارغونه)) ( ،د آسيا پرمختيايي بانک ،د سويلي آسيا

 23د  1382کال د کرنې  ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د پاليسۍ سره سم وزير هماغه وخت د تمويلوونکو

څانګه 1381 ،کال ،مانيال)

څخه مرسته وغوښته 6 ،تمويلوونکو موافقه وکړه تر څو د وزارت د ماسټر پالن په جوړولو کې چې پانګونې

 22د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ،د افغانستان د طبيعي سرچينو سکټور ،د کرنې او توليد
د مديريت جوړول او د طبيعي سرچينو څخه د افغانستان د ټولنيز او اقتصادي پرمختيا لپاره د انجن

ته الرښوونه کوي ،مرسته وکړي .دغه  6مرستندويان عبارت دي له :نړيوال بانک ،د آسيا پرمختيايي
بانک ،د جاپان د نړيوالې همکارۍ اداره ،اروپايي کميسيون ،د نړيوالې پرمختيا لپاره د برتانيا اداره.

په توګه تلپاتې ګټه اخيستل .د طبيعي سرچينو او کرنې د سکټور د بيارغونې او پرمختګ لپاره د

 1391 1378 24کال پورې د کرنې او کليو د پرمختيا ستراتېژي ،د افغانستان د ملي پرمختيا ستراتېژي،

ستراتېژۍ چوکاټ او پاليسي( ،کابل ،د کرنې ،اوبو لګولو او خوړو وزارت ( 1381 ،)MAAHFکال.

کابل :افغان دولت ،2008 ،د افغانستان ملي پراختيايي ستراتېژي2008 ،
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

د کرنې ،مالدارۍ او اوبو لګولو د وزارت د پاليسۍ جوړولو په

څرګندې دي او زیاتره د عامه توکو پر لیږد او تخنیکي اقداماتو

اړه کوالی شو ګڼ شمېر ټکو ته پاملرنه وکړو .لمړۍ د بهرنیو اغیزو

تمرکز لري او جوړښتي بیوزلي یې په نښه کړې لکه الرو  ،د اوبو

شتون ،چې پالیسي به نیغه د بهرنیو سالکارانو ( لکه د اسیا

زیرمو ،ښوونځيو او داسې نورو ته ښه السرسي.

د پراختیايی بانک د  ۱۳۸۲کال سکتور ی ارزونه) او یا د هغو
سالکارانو له خوا چې په وزارت کې شتون لري لیکل شوې ( لکه
چې د ماسټر پالن په اړه همدا قضیه موجوده وه) .دغو سالکارانو
او شنونکو په ډول ډول الرو چارو د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ
وزارت دپاليسۍ د مینځ پانګې په اړه یې پریکړه کړې او د هغې
الرښوونه یې په غاړه درلودله .همدا راز د کرنې اوبو لګولو او
مالدارۍ وزارت د ښکیلو بسپنه ور نکو تر مینځ د نظر ستر توپیر
شتون درلود .همدې سره اړوند د امریکې د متحدو ایالتونو
نړیواله پراختیايی اداره( )USAIDدسترو بسپنه ورکوونکو له
دلې څڅه ده چې په بشپړه توګه د دولت د بودیجې د کنترول څخه
بهر او په خپلواکه توګه پروګرامونه پلې کوي ،په داسې حال کې
چې دپروژې دفترونه د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ په وزارت
کې موجود دي.

25

د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د

ټولې بودیجې زياته برخه ( چې د دولت د بودیجوي کنټرول څخه
بهرده ) د امریکې د متحدو ایالتونو د نړیوالې پراختیايي ادارې
همدغه مالي مرستې جوړوي .په عمومي ډول د کرنې اوبولګولو
او مالدارۍ په وزارت کې پالیسي جوړونه تر سره شوه مګر ډیره
ورو وه او ددې پر ځاي چې د پروګرامونو د پلي کېدو المل شي ،
د کاغد پرمخ پاتې ده.
د کليو د پراختيا او بيارغونې د وزارت د پاليسۍ د اجنډا

ً
نسبتا بیله الره تعقیب کړې ده .چې دا د ددغو دوو
پرمختيا يوه
وزارتونو د اختیاراتو تر مینځ د توپير ښکارندوی دی ،او
همدارنګه د هغو توپیر لرونکو پروګرامونو جوړښت ښيي چې
دواړو وزارتونو پلې کړيدي .د کليو د پراختيا او بيارغونې
وزارت دا ښه والۍ درلود چې خپل ټول کارونه له پخوانيو را
پاتې اداري میراثونو یا د کارکوونکوله زياتوالې پرته چې د
کرنې ،اوبو لګولو اومالدارۍ وزارت یې لري خپل پروګرامونه
یې د  ۱۳۸۰کال څخه وروسته په روښانه توګه پیل کړه .سر بیره
پر دې د کلیو د پراختیا او بیارغونې د وزارت ټولې کړنې ډیرې
25

د بېلګې په توګه کوالي شو چې د کرنېد مارکيټ د بیا جوړولو پروګرام او د کرنې د چټکې باثبات کونې

پروګرام ته اشاره وکړو

8

هغه څه چې د کلیو د بیارغونې او پراختیا په وزارت کې تر سره
شوې دي دا دي چې دا وزارت د خپلې بودیجې په برخه کې په
داسې توګه کنترول لري او دخپلو پلو شوو پروګرامونو له الرې
د هغې الرښوونه کوي چې دا هغه څه دي چې د کرنې اوبو لګولو
او مالداری په وزارت کې نه دي پیښ شوې .لکه څرنګه چې په
 2انځور کې ليدل کېږي ،د کليو د بيارغونې او پراختيا وزارت
يواځې دوې پالیسۍ یې تسويد کړې دي چې د پالیسۍ زیاتره
منځ پانګه او د هغې تمرکز د هغه وزارت په بحثونو او د ځانګړو
پروګرامونو د پلې کیدو له الرې خورا څرګند دي.
د بېلګې په توګه د ملي پيوستون پروګرام ،دیو پروګرام جوړښت
او د پلې کولو بڼه یې وړاندې کړه چې د کليو د بيارغونې او
پراختيا وزارت د وزير د نظرونو سره برابرو وو او وزارت ددې
اړتیا لیدله چې د پروګرام د په نیغه پلې کولو کې ونډه ونه لري.
26

او د هغه پر ځاي د پاليسۍ پر څرنګوالې ،د پروګرامونو پر

څارنه او ارزونه ،او د خپلو همکارانو سره د پروګرامونو د پلې
کولو په موخه د تړونونو پر السليک کولو تمرکز وکړي چې د ملی
پیوستون په برخه کې نوموړې همکاران نا دولتي ملی او نړیوال
سازمانونه وو .د وزارت دغې کړنې دهغه وزارت د کارکوونکو د
شمېر په کمولو ( یوه پر دریمه برخه چې دخپلو کارکونکو شمیر
یې  ۲۰۰۰کسانو ته را ټيټ کړ) او د پورته نه تر کښته کچې پر
کیفیت دخورا تمرکز درلودلو سره نور هم پیاوړی شو او دا کار
ددې وزارت په کلتور او کړنو کې د یو بدلون المل وګرځید.

27

لکه چې يو بهرني څارونکې یادونه کړې  ، 28:ډېر ژر روښانه شوه چې
د کليو د بيارغونې او پراختيا په وزارت کې د پاليسۍ جوړونه په
داسې توګه پیل شوه چې بسپنه ورکونکې یې وهڅول چې ددغې
 26خبري مرکه ( ،رسمي ،د کليو د بيارغونې او پراختيا وزارت) ،پيرز ،کوم .د  1386کال د اګست  .24د
معلوماتو د بشپړ نوملړ لپاره آدم پين او سيد محمد شاه ته رجوع وکړئ (( ،په افغانستان کې د کرنې او کلیو د
پراختيا په برخه کې پاليسي جوړونه)) ،کابل :د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره10 ،2009 ،
 27خبري مرکه ( ،رسمي ،د کليو د پراختيا او بيارغونې وزارت) ،پيرز،کام ،د  1386د سلواغې 2
 28خبري مرکه ( ،د يوه نړيوال سازمان سالکار) ،پيرز ،کوم ،د  1386د زمري 9

د کرنې او د کليو پراختيا په اړه پاليسي جوړونه

وزارت د اجندا سره سم او د هغه سره یوځای کار وکړي نه د هغه

وزارت لپاره  138۱کال یو ښه پیل وو ځکه دوی وکړای شو چې

څخه بیل او یا دهغه پر ضد .په داسې حال کې چې په لومړي سر کې

سیاسي مالتړ تر السه کړي او د تر سره شویو کړنو له الرې پالیسي

د ملي پروګرامونو د مدیریت سره په دې توګه تړون شوی وو څو

را منځ ته شوه او بسپنه ورکوونکو په ډله ایزه توګه یې له هغې

د سالکارانو څخه څارنه وکړي د بیلګې په توګه د ملي پیوستون

څخه خپل مالتړ څرګند کړ .اوس مهمه پوښتنه داده چې د کرنې،

په لومړي پړاو کې دغه پروګرام د يوه آلماني څارونکې سالکار

اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت او د کليو د بيارغونې او پراختيا

لخوا اداره کېده .خو وروسته له هغه چې د وزارت ظرفيت لوړ

وزارت د بیال بیلو سازماني تاریخونو په درلودلو،د پالیسۍ

شو ،نو په خپله بوديجه يې زيات کنټرول وموند .د ملي پیوستون

د پایلو او د بسپنه ورکوونکو د ښکیلیدو ماهیت سره څرنګه

او د ملي سیمه ایز پراختیايي پروګرام په دوهم پړاو کې دهغه د

د کرنې او کلیو د پراختیا د پالیسۍ په جوړونه او محتوی کې

مدیریت چارې د وزارت په غاړه وې.

انعکاس موندلۍ دی؟ دا مسئله په الندې توګه ،د پاليسۍ

د پروګرامونو د ادارې او د بوديجې په برخه کې د کليو د
بيارغونې او پراختيا د وزارت تدريجي کنټرول د پروګرام پر

د مهمو فلسفو د پلټنې د څرګندیدو له الرې چې په دغو دوو
وزارتونو کې را منځ ته شوې ،سپړل کېږي.

محتوی او الرښوونه دنوموړې وزارت د صالحيت زياتوالې
څرګندونه کوي .داسې ښکاري چې د کليو دپراختيا او بيارغونې
 2انځور .د کليو د پراختيا او بيارغونې د وزارت ملي پروګرامونه او پاليسۍ

لنډ نوم

بشپړ عنوان
ملي پروګرامونه
NABDP

ملي سيمه ايز پراختیايي پروګرام ،لمړی پړاو ( ، )138۱دوهم پړاو ()138۴

WATSAN

د کليو د اوبو د زیرمو او د روغتیا ساتنې پروګرام )138۱(،

NRAP

د بېړنۍ ګمارنې ملي پروګرام ،)138۱( NEEPکليوالي سيمو ته د السرسۍ ملي پروګرام()138۴

NSP

د ملي پيوستون پروګرام ()۱۳۸۲

MISFA

د افغانستان لپاره د کوچنيو پورونو د پانګې اچونې د اسانتياوو مالتړ )138۲(،

AREDP

د افغانستان د کليو سوداګريز پراختیايي پروګرام )۱۳۸۷(،

د پاليسۍ طرحې
د کليو د بيارغونې او پراختيا
وزارت

د  1381 1385کلونو ستراتېژيک پالن ()۲۰۰۲

د کليو د بيارغونې او پراختيا
وزارت

د  1386 1388لپاره يوه ستراتېژيکه موخه ()۲۰۰۷
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

 .3د کرنې او کليو د پراختيا په اړه د پاليسۍ درې فلسفې
د پاليسۍ درې بېالبېلې فلسفې هغه درې بیلې بنسټیزې ستونزې

په مينځ کې هېڅ ورته والۍ يا هم د نظر شريکوالی نشته .دغه

چې د افغانستان د کرنې او د کليو د پراختیا په برخه کې شته

ټولې فلسفې تريوې کچې د کليو د باالقوه پراختيا د اجنډا پر

تشريح کوي چې کیدای شي د کليو د پراختيا د پاليسۍ جوړونې

بېالبېال اړخونو ټينګار کوي او هغه څه چې بايد ورته ځانګړې

د بهیر په حسابونو او اسنادو کې وموندل شي .چې هرکوم د یو

پاملرنه وشي ،دا دي چې هره فلسفه د يوې هر اړخيزې او معقولې

ځانګړې ستونزې دحل او ددې په اړه چې د افغانستان د کرنې او

بېلګې څرګندونه کوي چې هریو د بریا بیال بیل شاخصونه یا نښې

ً
نسبتا
کلیو د پراختیا په برخه کې پالیسي باید څه پلې کړي د

لري .د دغو فلسفو د هر يوه د ،جوړیدو ،منځپانګې او دفاع پر

بیلو موقفونو څرګندونه کوي.

څرنګوالې پوهېدل د کليو او کرنې د سکتور د پراختيا د پاليسۍ

دې ټولو ته د پالیسۍ په اړه د هر ډول خبرو اترو څخه وړاندې،
بڼه ورکړل شوې او مینځ ته راغلې او د بیال بیلو پالیسیو تاریخ
ته په کتنې سره او دهغوې د غوښتنې سره سم توجیه شوې دي .
او همدا راز په  ۱۳۸۰کال کې د افغانستان د کلیوالي اقتصاد په
برخه کې یې ګډ موقف درلود .د پالیسۍ دغه درې فلسفې کېداي
شي په توليدونکې  ،پراختيا ور کوونکې او بازار هڅوونکې
ووېشو .له دغو دريو فلسفو څخه هر يو يې خپل ځانګړې پلويان
لري د توليدونکې لپاره هغه ستونزه چې بايد د کرنې او کليو
پراختيا ورته پاملرنه وکړي ،د  135۷کال څخه راهیسې د کرنيزو
محصوالتو کموالی دی او د حل الره یې د توليد زيات والی
دی  .د پراختياورکوونکې لپاره ستونزه د عامه توکو او د او د
ټولینزو اداري جوړښتونو نشتوالی دی ،چې د حل الره یې د
داسې یوچاپېريال رامنځته کول دي چې وکوالی شي د بدل شوې
کلیوالي اقتصاد مالتړ وکړي .په پاي کې د بازار هڅوونکي
فلسفې پلويانو لپاره بنسټيزه ستونزه نړيوالې غوښتنې ته د
ځواب ويونکې ،فعال آزاد بازار نشتوالی دی .
د افغانستان کلیوالي سیمې د یوې زمینې په توګه رول لوبوي تر
څو دا معلومه کړي چې په  ۱۳۸۰کال کې څرنګه کرهنیز او کلیوالي
سکټور ویجاړ شوی دی .خو هر يو دغه انګیرل شوې ویجاړۍ
په بیال بیله توګه تعبیروي تر څو خپلې فلسفې په مناسبه توګه
وکاروي.

جوړولو د بهير د اړوندو بحثونو د ماهيت د پوهاوي لپاره خورا
ارزښت لري.

د پاليسۍ د ستونزو معلومول
دغه درې فلسفې تر  138۰کال پورې د وچکالۍ او جګړو په کلونو
کې د کليو د اقتصاد او کرنې د سکتور د زيانمن کېدو په اړه ګډې
کیسې يا خيالي بنسټونه مني .که څه هم چې هر يوه فلسفه ددغه
ګډ تاریخي لر لید څخه یوه بیله ستونزه مومي .دغه مسئله هغه
اړخونه څرګندوي چې ددغو داستانونو پر جوړولو د ټینګار او د
پالیسۍ د هغو حل الرو لپاره چې دوی یې د وړاندې کولو هیله
لري ټاکل شوې دي .د کرنې او کليو د سکټورونو وضعيت ته
په پام سره د ویجاړی او له مینځه تللو په اړه دغه ليد په پراخه
توګه منل شوی او يو مسلم واقعیت ګڼل کيږي .د کرنې او کليو د
پراختيا د سکتور په وروستۍ ستراتيژي 29کې د طبيعي ناورین
تاریخ او همدارنګه د کرنیزو سيمو ،توليداتو او د ژوو د شمېر
په اړه داحصایيو کموالۍ هم برخه لري .او د 135۷او 138۳
کلونو تر مينځ د غلودانو په توليد کې د  3.5سلنۍ اوږد مهاله
کموالې ته ګوته نیسي ،البته په عمومی توګه د  1370کال څخه تر
 1376کال کې د وچکالۍ تر راتګ پورې د توليداتو پر زياتوالې
سترګې پټې شوې دي .او همدارنګه په  138۲کال کې د غنمو د
توليد زياتوالې ته هم پاملرنه نده شوې  .هغه ځانګړتياوي چې
د متحده اياالتو نړيوالې پراختيايي ادارې د کرني د سکتور
30

 29د افغانستان د ملي پراختيايي ستراتيژی په سند کې د کرنې او کليو دپراختیا د سکتور ستراتيژي  ٧مخ

د پالیسۍ ددرې بیال بیلو کیسو په توګه ددغه فلسفو وړاندې

ته پاملرنه وکړي

کونه کې  ،اوسنۍ رپوټ دا نه وايي چې د دغو بېالبېلو حکايتونو

 30انټوني فيتزربرت (( ،د افغانستان د کرنې په ډګر کې د بيړني بدلون او د ژوندانه د تنوع زمينه :آدم پين او
جکي ساټن  ( 48 29راګبي  ،برتانيا :د خوړو او کرنې نړيوال سازمان او عملي هڅې. )1387 ،
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د کرنې او د کليو پراختيا په اړه پاليسي جوړونه

په اړه د خپل د  ۱۳۸۵کال وړانديز شوې پروژې په سند کې يادې
کړې دي ،د دغه سکتور د يوه خيالي بنسټ د توصيف يوه بېلګه
ده ۱ ( .چوکاټ ته پاملرنه وکړئ )
د افغانستان د کليو د اوسني وضعيت او تاريخچې په اړوند
زياتره فرضيې کېداي شي د جدي ننګونو سره مخ شي .لکه چې
د افغانستان د کرنيز اقتصاد اوږدمهال څارونکې یادونه کړې،
په افغانستان کې د کرنې او کرنيز اقتصاد په اړه نظرونه دیو
لړ کلکو عقیدو له الرې چې ډېرې ساده ،پخوانۍ ،ناپوهه يا دا
چې د کرنې د سکتور په اصالح او بدلون کې د دولت او بهرنيو
مرستندویه سازمانونو رول ته له حده زیات ارزښت ورکولو پر
بنسټ والړ دي

31

دغه څارونکۍ په ځانګړې توګه د کرنې د سکټور د زيانمن کېدو
د انګیرنو او د موجودو کرنيزو تخمونو په کمیدو نيوکه کوي
او د  138۲کال د غلو دانو حاصالتوثبت ته په ګوتنيوي يادونه
کوي چې د ټولو کرهنیزو تخمونو څخه يواځې  ٤سلنۍ تخمونه
چې د مالتړ کوونکو سازمانو لخوا بزګرانو ته د مرستي په ډول
ورکړل شوې دي کرل شوې دي .32ليکونکۍ وروسته انګیرنه تر
پوښتنې الندې راولي چې د افغانستان زياتې کليوالې سيمې
وړې کرهنيزې ځمکې او په هغو پوري تړلې کورنۍ 33جوړوي چې
د  1970کلونو څخه وروسته کابو په يوه ډول پاتې دي .نوموړی
مدعي دی چې په  ۱۹۹۰لسيزه کې د آبي غنمو تر کښت الندې
ځمکو منځني حاصالت د  1970او  1980لسيزو د حاصالتو په
پرتله زيات وو.
په همدې توګه دا په ښه توګه څرګنده ده چې افغانستان پر مرسته
شويو خوراکي توکو والړ هېواد دی .شواهد څرګندوي چې په
سيسټماټيک ډول د واردېدونکو سوداګريزو غنمو ونډه کم
 31هغه فرضيه چې بيا ځل په  1387کال کې بيان شوه .د جاناتان بورج اثر (( د کرهنيز تخم کموالی افغان
کروندګرو ته زيان رسوي)) ولولئ ،رويټرز د  1387د ليندۍ http://www.alertnet.org/thenews/ 16
htm.newsdesk/ISL392352
32

د زياتو مالوماتو لپاره د کمې ځمکې لروونکي بزګر د غلط باور په اړه ،د يان کريستوپولس اثر (( د

 1چوکاټ  .د کليو او کرنې د پراختيا لپاره د الرې اوارول
دې ته په پام سره چې د هیواد په سلو کې  80برخه وګړې په
کليوالو سيمو کې ژوند کوي او لږ تر لږه د دوی د معيشت
يوه برخه له کرنې او د کرنېزو خدمتونو له الرې تامینیږي
 ،کرهنه د افغانستان د ارزښتناکو سکټورونو څخه ګڼل
کيږي .دوې لسيزې جګړې او ورسره څو کلنې پرله پسې
وچکالۍ د هېواد د کرنيز اقتصاد د له منځه تلو الملونه
دي او له همدې امله د اوبو لګولو د سيسټمونو او سړکونو
په ګډون د کليو بېخبناوې ندي رغول شوې ،د تخنيکي
او اداري متخصصينو له هېواده وتل ،له بله پلوه څیړنیز
او پراختیايي سیستمونه هم له کاره لویدلې دي  .برسېره
پردې دڅو لسيزو راهیسې له نویو کرهنیزو ټکنالوژیو څخه
ګټه نده اخيستل شوې .د کرنيزو محصوالتو اصالح شوې
ډولونه دنويو ناروغيو له کبله له منځه تللي او د حاصالتو
وړتیا یې له السه ورکړې ده .او په کليو کې مالي سيستمونه
هيڅ شتون نه لري .په افغانستان کې د خوراکي توکو د توليد
ظرفيت زيانمن شوی او بزګران بېوزله شوې دي  .هغه هېواد
چې يو وخت يي پياوړی او شتمن کرنيز سکټور درلود چې د
ملي عايداتو کابو  80سلنۍ يې جوړوله ،اوس په ژوره توګه
هغو خوراکي مرستو پوري تړلی دی چې د نړيوالو بسپنه
ورکونکو لخوا د مرستې په ډول ورکول کيږي.
ارزښته ده او د څو پرله پسې کلونو وچکالۍ او سياسي بې ثباتۍ
سره سره د غلو دانو مارکېټ خپلې چارې روانې ساتلې دي .
34

واقعيت دا دی چې خوراکي مرستو د خوړو په چمتو کولو کې لږ
رول درلودلۍ او د  1378څخه تر  138۳کلونو پورې يې يواځې 8
سلنۍ اړتياوې پوره کړې دي. 35
د شواهدو سره سره د کلیوالي اقتصاد د وضعیت په اړه هغه مهم
باورونه لکه  25کلنې ورانوونکی اغېزې  ،پر خوراکي مرستو
تړاو  ،د خوړو د توليد په توګه د خوړو خونديتوب او دا چې په

افغانستان په کرنيزو مداخالتو کې د بيا رغونې فلسفه )) ولولئ .په افغانستان کې د کرنې په بيارغونه کې

سلو کې د  80څخه تر 85کليوالي وګړې پر کرنه تکيه لري دا هغه

188 165

 34پيني او اسکاټ راچيني (( ،په افغانستان کې د خوړو خونديتوب))۱۳۸

 33اندريو پيني او اسکات راچيني (( ،په افغانستان کې د خوړو خونديتوب)) په افغانستان کې د کرنې بيا

 35د افغانستان د ملي پرمختيايي ستراتيژۍ اړوند د کليو او کرنې د سکټور د پرمختيا ستراتېژي 16 ،د

رغونه 164 119 ،

افغانستان دولت
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

کلک خيالونه دي چې د کرنې د پاليسۍ زيات اسناد يي د138۰

ستراتیژی او د  ۱۳۸۳کال د پالیسی او ستراتیژی له کاري

څخه وروسته خپل ځان ته ځانګړې کړې دي .د پاليسۍ درې واړه

چوکاټ .37د کرنې او کلیو د پراختیا د سترا تیژی لپاره د کليو

فلسفې په برابر ډول د دغو خيالونو مالتړ کوي او دا يې د کرنې

او کرنې د پراختيا 38د سکټور د  ۱۳۸۷کال وروستۍ ستراتیژی

او کليو د پراختيا په سکټورونو کې نه انکار کېدونکی حقيقت

له الر ې چې داسې څرګندوي“ :ستراتېژيکه موخه دا ده چې د اړو

ګڼلی دی ،چې له همدې څخه خپل د پاليسۍ موقف جوړوي .هغه

بزګرانو لپاره د مالتړ ميکانيزمونه جوړ کړو تر څو د غلودانو د

څه چې دغه تاريخي شرایط یې څرګندوي د افغانستان د کلیوالې

توليد او مالدارۍ د تنوع له الرې د خوړو خونديتوب تامين کړې

بېوزلۍ د بېالبېلو اړخونو دپوهاوي لپاره د شننو نشتوالۍ  ،سره

څو دتولید د زیاتوالې المل شي ”.په حقيقت کې د کرنې او کليو

له هغې پاملرنې سره چې د پالیسۍ د غبرګون د توجیه لپاره د

دپراختیا دسکتور ستراتيژۍ د السته راوړنو په ارزونه کې زيات

موضعګانو د رامنیځ ته کولو لپاره شوی .په دې توګه ،پاليسي د

شاخصونه چې د برياليتوب او پرمختګ د اندازه کولو لپاره ترې

شرایطو څخه جال شوېده .سره له دې په هغه ډول چې د ویجاړیدو

ګټه اخيستل شوې په پراخه کچه د توليدي فلسفې د برياليتوب

دغه عمومي کیسه په درې بیال بیلو ډولونو تفسیر شوې تر څو د

مدعي وو .لکه د توليد د کچې زياتوالۍ ،د روغتيايي او وترنري

پالیسۍ په فلسفه په هغه ډول چې باید عمل وکړي نفوذ ولري.

خدمتونو دوړاندې کولو زياتوالۍ ،د اصالح شویو تخمونو د

توليدونکې فلسفه
په توليدونکې فلسفه کې ،چې په ځانګړې توګه د کرنې ،اوبو
لګولو او مالدارۍ وزارت له خوا کارول کیږي ،د کرهنیزو
محصوالتو په خرابیدو او په هغه حقیقت باندې چې له  ۸۰څخه
تر  ۸۵سلنه افغانان کرهنې پورې تړلې دي ،تاریخي تینګار شوی
دی .هغه مهمې مسالې یا ستونزې چې د دغه فلسفې د پلويانو
لپاره ارزښتناکه دي ،د محصوالتو نشتوالی او هغه حقیقت دی
چې محصوالت د خوړو د خوندیتوب لپاره خورا ارزښتاناک بلل
کیږي .ددغې ستونزې لپاره د حل الره دا ده چې افغانستان بیا
خپل پخواني مقام ته ورسیږي :کله چې د کلیو اوسیدونکې یې
په کرهنیزو چارو بوخت او د کرهنیزو محصوالتو د تولید له پلوه
په ځان بسیا وو  .دا هغه فلسفه ده چې د هغه مهم رول د بیا رغونې
اهمیت ته ګوته نیسي چې د کرنې وزارت د کرنې د پراختیا په برخه
کې یې پخوا لوبولی وو .د دغه موقف لپاره الزم شواهد په دوو
سرچينو کې موندلی شو :د کرنې ،اوبولګولو او مالدارۍ وزارت

توليد او د بزګرانو د سازمانونو د مینځ ته راتللو.39
د وزارت د کار کوونکو د نظرياتو ته په پام سره چې زياتره يې په
خصوصي ډول یې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ په وزارت کې د
پاليسي جوړونې د کلي تمرکز او هغه لورې ته چې دوی احساس
کاوه چې ورته يې الرښوونه شوې،په اړه تر دید څرګندکړی وو.
يو کس پدې باور ؤ چې د کم ګړنديتوب لرونکی بهير اړين دی40؛
يوه تلپاتې موضوع هغه د وزارت پخواني رول ته اشاره وه چې
هغه توانيدلی ؤ خپله دنده په ښه توګه پرځای کړي .او د يو شمير
کسانو 41نظر دا ؤ چې وزارت بايد د پلې کولو په برخه کې زيات
رول ولوبوي او همدارنګه دا مسئوليت لري چې د خلکو خوراکي
اړتياوې پوره کړي .د دوي نظر دا ؤ چې التر اوسه ډير وختي دی
چې د خصوصي برخې د سياليو پر بنسټ آزاد اقتصاد رامنځته
شي هغه څه چې مرستندويانو د هغه مالتړ کاوه  42او افغانستان
بيانوي چې  ،بايد په منځ مهال کې د غلو دانو په اړه په خپله بسياينه ډير ټينګار وشي،د  25تېرو
کلونو راپاتې ميراثونو په پام کې نيولو سره ډيرې کورنۍ نشي کوالي خپلي اړتياوې پوره کړي.
 37د افغانستان په ملي پرمختيايي ستراتيژۍ پورې اړوند د کرنې او کليو د سکتور د پراختيا ستراتيژي ،د

د پاليسۍ په متنونو او هغه الرې چارې چې د پاليسۍ د بهیر

افغانستان دولت .16،

په اړوند د دغه وزارت د رسمي کارکوونکو خپل نظريات څرګند

 38د افغانستان په ملي پراختيايي ستراتيژۍ پورې اړوند د کرنې او کليو د سکتور د پراختيا ستراتيژي ،د

کړې وو .پخوانیو ټکو ته په پام سره د تولیدونکو تګ کرښه
کیدای شي د آسیا پراختیايي بانک د  ۱۳۸۲کال 36د سکتوري
36

د آسيا پراختيايي بانک (( د افغانستان د کرنې د سکټور بيارغونه)) اثر ولولی 2 1 .چې

وايي(( :که د سيمې د نورو هېوادونو سره د توليد برابره کچه ورغول شي ،افغانستان بايد د خوړو
د خونديتوب په اړه خپلې منځمهالې او اوږدمهالې ستونزې حل کړي )) ...برسېره پردې دغه څېړنه
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 39خبري مرکه( ،رسمي ،د کرنې اوبو لګول او مالداری وزارت) ،پېز کوم ،د  1386د زمري 16
 40خبري مرکه( ،رسمي ،د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت) ،پېز کوم ،د  1386د زمري  ،15او خبري
مرکه( ،رسمي ،د کرنې وزارت) ،پېز کوم ،د  1386د مرغومي 4
 41خبري مرکه  ( ،رسمي  ،د کرني اوبولګولو او مالداري وزارت ) پيرز .کوم  ،د  1386د زمري  17مه
 42دغه نظريه د روان غالب چلند سره همغږې ده چې د کليو ژوند د کرنې څخه جال شوی دی  ..د جاناتن ريګ اثر

د کرنې او د کليو پراختيا په اړه پاليسي جوړونه

د یوه آزاد اقتصاد لپاره تیاری نه درلودچې د دوی په اند آزاد

پاملرنې سره چې په لومړي سر کې د بیوزلۍ د رامینځ ته کیدو

اقتصاد د زياتې نابرابرۍ المل کيږي.

المل کیږي ،وټاکي .دغه فلسفه د وزارت د يو شمېر کارکوونکو

د پاليسۍ د تولیدونکې فلسفې پخوانۍ کړنالرې ته په پاملرنې
سره ،توليدي فلسفه په پراخه کچه نه غواړي ومني چې د کليو
وضعيت ښايي له  1356کال 43څخه تر اوسه بدلون موندلی وي او
د کليو په اقتصاد کې بدلونونه په رسميت نه پيژني .په افغانستان

او د يوه څخه پرته د نورو ټولو هغو تمويلونکو لخوا چې د کرنې
اوبو لګولو او مالدارۍ په وزارت کې فعاليت کوي ،د تائيد وړ
وګرځېد او په ظاهر کې دغه ډول موضع د کليو د پراختيا او
بيارغونې وزارت په ټولو پروګرامونو کې هم شتون لري.

کې د کليو زياتې سيمې يواځې د خپل ژوند د اړتياوو کوچنۍ

پرمختيا ورکونکې فلسفه پدې هڅه کې ده چې په لنډمهال کې په

برخه د کرهنې څخه الس ته راوړي ،او زیاتره کلیوالې کورنۍ

کليوالي سيمو کې د مثبت بدلون المل شي .44د کليو د بيارغونې

خپلې غلې دانې له بازارونو څخه پوره کوي او د خپلو د عايداتو

او پراختيا وزارت د  138۶45کال پاليسي دا تایيدوي چې دغه

زیاته برخه د غیر کرهنیزو سر چینو څخه الس ته راوړي ،برسېره

وزارت د داسې ليدلورې مالتړ کړی چې د بنسټيزو عامه توکو د

پردې  ،د کليو زياتره بیوزله خلک بې ځمکې دي .په همدې توګه

چمتو کولو ،د خپل ځان سره د مرستي د نوښتونوڅخه د مالتړ،

بازار د افغانستان په کرهنیز اقتصاد کې مهم رول لوبوي د بېلګې

او د بېوزلو د مالتړ او د ځايي ادارې د ودې له الرې د بیوزلو د

په توګه کېدای شي تریاکو رول ته اشاره وکړو او هغه کتنې چې په

سوکالۍ المل شي .دغه وزارت بريالی شوی دی چې پراخه اجنډا

حقيقت کې وزارت نشي کوالی د کليو په اقتصاد کې ګټور رول

لرونکې پروګرامونه طرح  ،د وزارت ظرفيت لوړ کړي ،او په

لوبونکی وي ،د توليدونکې فلسفې سره سمون نه لري.

برياليتوب سره د تمويلوونکو څخه مالي سرچينې الس ته راوړي
او پر دغو ټولو برسېره د مديريت د يوه ګټور سيسټم په رامنځته

پراختياورکونکې فلسفه

کولو سره د خدمتونو په وړاندې کولو کې ښه برياليتوب ترالسه

دویم پراختیا ورکونکې فلسفه د تمويلوونکو د نظر د يووالې

کړي .

مالتړ کوي چې سالمې ادارې ته پر اړتيا ،د خصوصي سکتور
تر مشرۍ الندې په پرمختګ ،ودې او د بيوزلۍ په راټیتولو
ټينګار کوي .دپالیسۍ هغه تاریخ چې دغه فلسفه یې وړاندې
کوي د مقایسې وړ دی او یواځې افغانستان ته ځانګړی نه دی.
دکلیوالي بيوزلۍ سره د مبارزې په موخه وړانديز کوي چې د
سالمي ادارې د رامنځته کولو له الرې داسې چاپېريال جوړ شي
ترڅو د عامه خدمتونو لپاره پانګونه وشي او همدارنګه د بېوزلو
په ګټه پانګونه او د بیوزلو لپاره پروګرامونه باید دوی ددې
وړ وګرځوي څو د ژوندانه په پریکړو کې برخه واخلي او په دې
توګه د سوکالۍ المل شي .چې په پراخه توګه دداسې فرصتونو
په رامنځته کولو تمرکز کوي چې د هغو پر بنسټ بېوزله خلک
وکوالی شي خپل برخليک د نا برابری جوړښتونو ته د لږې
((ځمکه  ،کرهنيز معيشت او بيوزلي)) ولولئ .او په سويل کې د کليو په اړه بيا تفکر  :نړيوال پرمختګ 1، 34

ګڼه (202 180: ) 1387
 43اخيستل شوي د ورنافريتز او آليناروچامنوکال د (( په نوې زريزه کې پرمختلونکي دولتونه :د مرستو د نوې

اجنډا لپاره ننګونې او مفهومونه)) له اثر څخه ،د پرمختيا د پاليسۍ ارزونه 5 ،25.ګڼه (. 531 252 : ) 1386

د کليو د بيارغونې او پراختيا د وزارت د ملي پيوستون پروګرام
د دغه وزارت د ګڼ شمېر برياليتوبونو يوه بېلګه ده ،دملي
پیوستون پروګرام په ټول هيواد کې په بېالبېلو پړاوونو کې
پلې شوی دی؛ پداسې ډول چې په  138۵کال 46کې په منځ مهاله
بياکتنه کې په ټولو  34واليتونو کې  ۱۹۳ولسوالۍ یې ترپوښښ
الندې راوستلې دي .او په ټوليزه توګه يې  166.1ميليون ډالره د
دغه پروګرام له الرې لګول شوې دي او پر دي برسېره ژمنه شوې
چې نور  214.6ميليون ډالره به هم د کليو د بيارغونې او پراختيا
وزارت له الرې لګول کېږي.
د پروګرامونو او د ټولنې لخوا د مالي مرستو اندازه د کلیو په
کچه چیرې چې د ملي پیوستون پروګرام فعال دی عامه توکو ته د
 44ستراتېژيک قصد))  ،د کليو د بيارغونې او پراختيا وزارت ( کابل ) 1386 :
 45د ملي پيوستون د پروګرام د منځمهالې ارزونې راپور : 1387 ،د جګړې څخه وروسته د بيا رغونې او
پرمختګ واحد ( د يورک له جګړي څخه وروسته د بيا رغونې او پرمختګ برخه) د يورک پوهنتون1387 ،
 )) PRDU 46د ملي پيوستون د پروګرام منځمهاله ارزونه)) د  ۱۳۸۵کال د غويي میاشت
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

خلکو د الس رسی دښه کیدو المل کیږي .په کليوالو سيمو کې دا

چې یو لړ پراخ بحثونه شته چې پراختیا ورکونکې فلسفه په کې

ډول پانګونې په کليو کې د دولت د حضور د زياتوالې المل دی او

ښکیل نه ده .د يوه وزارت په توګه د کليو د بيارغونې او پراختيا

کلیو ته د عامه خدمتونو په رسولو کې ددولت د قدردانۍ المل

د وزارت د برياليتوبونو يوه برخه کېداي شي په بحث پاروونکې

کیږي 47.او د ډیرو کليو لپاره دا یوه تجربه وه چې د تاريخ په اوږدو

توګه د هغه څه په اړه چې بايد وشي د دغه وزارت د ليدلورې او د

کې ورسره نه وو مخامخ شوې  .له همدې امله دملي پيوستون

تمويلونکو تر منځ د بيوزلۍ د کموالي لپاره د اړينو چارو په اړه د

پروګرام په پراخه توګه یې د يوي بریا په توګه څرګند کړ .

نظر يووالې ( سالمه اداره او ټولنيزه وده 51او پرمختګ ) سره تړلې

که څه هم چې د بدلون رول چې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا
وزارت د خپل د ملي پیوستون د پروګرام له ټولنیزې پراختیايي
شوراګانو څخه یې د رسیدو هیله لري دومره څرګند نه دی .په
خواشينۍ سره دعمل په ډګر کې د ټولنیزو پراختيايي شوراګانو
د پروژو پلې کېدل د ملي پيوستون د پروګرام د اجرائيوي
الرښوونو 48څخه واټن وموند او ځاي يې ټولنيزو زړو جوړښتونو
ونيو او ددې المل شو چې د نویو ټولنیزو پراختیايي شوراګانو په
ټاکنو کې د دغو شوراګانو ټول پستونه د پخوانیو غوره کسانو او
زورواکو لخوا ونيول شي .په دې توګه د ټولنیز بدلون کچه او د
د پوښتنې وړ دي.

شوراګانو دوام

49

څېړنه په تيوري او عمل کې ،لکه د ملي پيوستون د پروګرام پلي
کېدل او د هغه عملي پايلې د داسې پوښتنو او بحثونو د راپيدا
کېدو المل کیږي چې آيا د پاليسۍ دغه فلسفه د هغو پایلو سره
چې دا یې ادعا کوي په بشپړه توګه سمون لري .لکه څرنګه چې د
پاليسۍ په توليدونکې فلسفه کې يادونه وشوه د پاليسۍ داسې
فرضيې شته چې د اعتبار وړ نه دي او د پاليسۍ په فلسفه کې
د تشو څرګندوونکې دي .خو د تل لپاره د شواهدو څخه په ګټې
اخيستنې د دغه شان فرضيو د پلټلو لپاره لېوالتيا موجوده نه وه
چې د پالیسۍ فلسفه ننګونې سره مخامخ کړي.

50

په دې مفهوم

 47د فارياب واليت لپاره د بيارغونې او بياپراختيا پروګرام ،دويم پړاو ،وروستۍ
کريسشن

ارزونه:

ايد

راپور

ته

((

پاليسي د بسپنه ورکونکو د پالیسۍ انعکاس ورکونکی ګڼل
کېږي او په دې توګه د پراختيا ورکوونکې فلسفې دبرياليتوب
په برخه کې مرسته کوي .او تر يوې اندازې د کليو د پراختیا لپاره
يو مديريتي کړنالره مطرح کوي ،او د عمل لپاره د بیوزلو په
ظرفیت ټینګار کوي مګر د نابرابری ټولینزو جوړښتونو او هغه
ځواک ته چې په لومړي سر کې د بیوزلۍ په زیاتیدو کې یې ونډه
درلوده لږه پاملرنه کوي .په لنډه توګه داسي نه شي انګیرل کیدای
هغه څه چې پاليسي جوړونکې فکر کوي کوالی شي الس ته يي
راوړي ،په حقیقت کې په عمل کې هم پېښېږي .نسبت هغه څه
ته چې پرمختيا ورکوونکې فلسفه یې اجازه ورکوي د پاليسۍ د

د کليو د بيارغونې او پراختيا د وزارت د پاليسۍ کره او بنسټيزه

آدم

وګڼل شي .نو په دې توګه دکليو د بيارغونې او پراختيا د وزارت

پين،

کريسشن

هرات،

ايد،

))،1386

 (( 48په افغانستان کې د کرنې او د کليو د پراختيا لپاره د پاليسۍ جوړول :يوه تر څېړنې الندې

نظرونو ،د پاليسۍ د عمل او د پاليسۍ د الس ته راغلو پایلو

52

په منځ کې یوه زیاته اندازه بي نظمي او تقاطع شته.

بازار هڅوونکې فلسفه
په پاليسۍ پورې اړوند دريمه فلسفه په اصل کې د امريکې
د متحده اياالتو د نړيوالې پراختيايي ادارې (  ) USAIDله
خوا تاييد شوې او د پراختیايي وړتیا په برخه کې د خصوصي
سکټور د ځانګړې مالتړ سره د هغه موقف د بازار هڅوونکې په
توګه ځانګړی شوی دی  .ددې غوښتنه د پالیسۍ د تاریخ څخه په
نیغه د امریکې د ازاد بازار له نمونې څخه اخیستل شوې ده ،خو
د وخت په تېرېدو دغې فلسفې خپل موقف د ځواکمن آزاد بازار
له مالتړ څخه د کرهنېزې سوداګرۍ او سوداګريزکولو ته اړولی
دی .د د غه موقف رامنځته کېدل کېداي شي د کرنې ،اوبو لګولو

او محمد شاه ۱۳۸۸

او مالدارۍ د وزارت په ماسټر پالن کې د هغه د ځای په ځای

 49د بېلګې په توګه د کليو په اقتصاد کې د مالي اعتبارونو د نشتوالې او د هغه لپاره د کوچنيو

کېدو او په همدې وخت کې په افغانستان کې د امريکې د متحده

قضيه)) (د څېړنې او ارزونې اداره :کابل ،افغانستان × ،کال)آدم پین

اعتبارونو د ونډې په اړه بحث ته (( د فلورتيجي کليجن او آدم پين اثر)) ولولئ  ،د پيسو موندل :د
افغانستان په کليو کې د کوچنيو اعتبارونو عمل( د څېړنې ا وارزونې اداره ،کابل ،افغانستان)1386 ،
50
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 51موز (( ،آيا يوه مناسبه پاليسي د پلي کولو وړ نده؟666 )) ،
 ، MAAHF 52د کرنې ماسټر پالن1 . 138۴ .

د کرنې او د کليو پراختيا په اړه پاليسي جوړونه

اياالتو د نړيوالې پراختيايي ادارې د پروژو په خپلواکه پلې کولو

څخه وړاندې دي او د بازار هڅونکې ځنځيري ارزښت د کړنالرې

او د افغانستان دملي پراخیتايي ستراتیژی د کرهنې او کلیو د

په کارولو سره يې د  ۱.۷بیليون ډالرو په ارزښت محصوالت بازار

پراختیا په سکتورستراتیژی کې د امریکې د نړیوالې پراختیايي

ته د وړاندې کولو په موخه توليد کړې دي.55

ادارې په اقداماتو کې وارزول شي .د کرنې،اوبولګولو او
مالدارۍ د وزارت د ماسټر پالن د سریزې وروستۍ نسخه دبازار
هڅونکې تمرکز بنسټ ږدي چې د کرهنیزو عایداتو د زیاتوالې
په برخه کې د کرنې د سکتور مهم رول په ګوته کوي او په دې
توګه غیر کرهنیز سکتور را مینځ ته کوي او د کليو په کچه د کار
موندنې فرصتونه رامینځ ته کوي:

د کرنې د بېړني ثبات د پروګرام( )ASAPد جوړولو او پلې کولو
په پړاو کې د امريکې د متحده اياالتو د نړيوالې پراختيايي
ادارې بازار هڅونکې کړنالره انډول او يو موټې وه چې د کرنې
په سکتور کې د خصوصي سکتور په ونډه تمرکز کوي

56

پدې

حکايت کې د کرهنيزو بازارونو د بياجوړونې د پروژې دوام او
د بازار هڅونکي کرهنيز سيسټم د ودې له الرې اقتصادي ودې

په ټوليزه توګه د ماسټر پالن بېالبېلې برخې پدې موخه طرحه

ته د ماسټرپالن پر ژمنتوب ټينګار کوي .د کرنې د بېړني ثبات د

شوي چې د کرنې په سکټور کې د  6سلنۍ ودې المل شي .او د

پروګرام اصلي موخې په الندي ډول دي:

 12کلونو په اوږدو کې به کرهنیز عايدات دوه برابره کړي .د ودې
دغه بېلګه د لوړو عايداتو او په کلیوالی غیرکرهنيز سکټور کې
د ګمارنې د فرصتونو د شمېر د زياتوالې له کبله په عادي ډول د
کليو د عايداتو په وېش کې هيڅ ډول بدلون نه راولي يا دا چې
دا بدلون به ډېر کمزوری وي .له دې کبله د کليوالو سيمو ټوليز
عايدات به هم دوه برابره شي چې په پايله کې به د کرنې سکټور
وکوالی شي چې په نړيوال او داخلي بازار کې د بازار د اوسنيو
الرښوونکو سره سيالي وکړي.

53

دغه بازار هڅونکی لید همدارنګه د متحده اياالتو د نړيوالې
پراختيايي ادارې په پروګرامونو کې چې ټول یې د دولت د
بودیجوي کنټرول څخه بهر دي  ،په څرګنده توګه لیدل کیږي .د
بېلګې په توګه ،د کرهنيزو بازارونو د بيا جوړولو پروژې 54يوه
ټوليزه موخه درلوده چې د  5کرهنيزو توکو په بازاري ارزښت
کې  250ميليون ډالره زياتوالی راولي ترڅو پدې توګه څرګند
کړي چې د هغې اغېزې بايد څه ډول وارزول شي .په حقيقت کې
د امریکې نړیواله پراختیايي اداره په خپله ارزونه کې ادعا کوي
چې د  7بازاري ارزښت لرونکو توکو د تولید سره له خپلې موخې
 53د امريکې د متحده اياالتو نړيواله پرمختيايي اداره(( ،د کرهنيزو
بازارونو بياجوړونه )) وروستی راپور (چمتو شوی :د کمونيکس
انټرنشنل لخوا 1387 ،کال) دغه پروژه له  1381کال څخه تر  1387کال
پورې د  145ميليون ډالرو په بوديجه فعاله وه.
 54د امريکې د متحده اياالتو نړيواله پرمختيايي اداره(( ،د کرهنيزو
بازارونو بيا جوړونه .10 )) ،د ارزښت د ځنځیرې یو تګ لوری د بازار د
اقتصادي ګټورتيا د پوهېدو لپاره يوه وسيله ده.

 ...د خصوصي سکتور د هڅونې له الرې د افغانستان په اقتصادي
پرمختګ کې برخه اخيستنه (او) په آزادو ا و سيالۍ کونکو
بازارونو کې د غوښتنې پر بنسټ کرهنيزه وده ( ...دا به ) د کليو
په اقتصاد کې د کارګرانو د توليدي ځواک د زياتوالې المل شي
او تنخواګانو ته زياتوالی ورکوي او په تدريجي ډول د مطلقې
بېوزلۍ تر ټولو بد اړخونه له منځه وړي.57
د کرهنیزې ودې او د بیوزلۍ د راټیټولو تر مینځ اړیکې د بازار
هڅونکې فلسفې سره سم باید د اقتصادي رکود د تدریجې اغیزو
له الرې تر السه شي.
لکه څرنګه چې يادونه وشوه د وخت په تېرېدو سره بازار هڅونکې
فلسفه د امريکې د متحده اياالتو دنړیوالې پراختيايي ادارې
لخوا او د افغانستان د ملي پراختيايي ستراتېژۍ د کرنې اوکليو
د پراختیا د سکتور په ستراتيژۍ کې د هغه ځای په ځای کېدل د
افغانستان پر آزاد بازار د تمرکز څخه کرهنيزې سواداګرۍ ته د
زياتې پاملرنې په لور بدلون موندلی دی .دکرنې او کليو د پراختیا
 55د امريکې د متحده اياالتو نړيواله پرمختيايي اداره (( ،د کرهنيزو
))
بازارنو بيا جوړول
56
د امريکې متحده اياالتو نړيواله پرمختيايي اداره د کرنې د
سکتور د اجمالي ارزونې د وړانديزونو لپاره غوښتنه ( د امريکې د
متحده اياالتو نړيواله پرمختيايي اداره 5. ) 1387( :

انان  ،د کرنې او کليو پراختيا هراړخيز پروګرام لپاره وړانديز شوې
نسخه ( هر اړخيز ) ،يا یو کرهنيز انقالب ( ،ناچاپ 1386 ،کال)
57
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

د ستراتېژۍ د مسودې په اړه د خبرو اترو او بحثونو په ترڅ کې

استدالل کیدای شي چې ولې کرهنيزه پراختيا کوالی شي بېوزلي

ً
ظاهرا د امريکې د متحده اياالتو د نړيوالې پراختيايي ادارې په

په نیغه او یا په غیر مستقیمه توګه په کرونده  ،کليو او د هېواد

غوښتنه کې یوه سالکار یوه اضافي مسوده یې � د کرنې او کليو د

په کچه په لنډ يا اوږد مهال کې را ټیټه کړي خو د دغه شان ګټې

هراړخيز پراختیا د پروګرام تر نامه الندې جوړه کړه .چې نوموړې

تضمين ندی شوی .که چېري په کرهنيز توليد کې د بدلون او پر

مسودې دا په ډاګه کړه چې د کلیوالي اقتصادي پراختیا لپاره د

بېوزلۍ د هغه د اغېزو تر منځ اړيکې شتون ولري ،هغه مهمې

لوړې کچې کرهنیزه سوداګري بنسټیز اهمیت لري :

انګیرنې چې پدې برخه کې شته ،بايد تر سره شي . 60د کرهنيزې

د “سوداګريزې کرنې”په اړه د نړيوالې ټولنې او د افغانستان د
دولت دنظر يو والې ته په پام سره دا څه مانا لري؟ داسې انګیرل
کیږي چې اعانه ورکونکې ګڼ مليتي شرکتونه د افغانستان په
شمال کې د لویوپانګونو سره مخ پر وړاندې روان دي ،مونږ

پراختيا زياتې مثبتې اغېزې په هغه کوچنيو کرنيزو ځمکو پوري
تړلې دي چې د کرنې په پراختيا کې ستر رول لوبوي او دا هغه څه
دي چې تضمين یې نه شي کېدای .او دا هغه ټکې نه دي چې بازار
هڅونکې فلسفې په پام کې نیولې دي.

څرنګه کوالی شو دا ومنو چې دا موډل دې د هغه موډل سره چې په

په لنډه توګه د پالیسۍ درې ګونې فلسفې معرفی شوی تر څو

اصطالح کې ورته د“ ”Baby Dolesیې بولي تکرار یې کړو یا په

د کرنې او کلیو د پراختیا د پالیسۍ د اصلي فعالینو موقف په

ټول افغانستان کې سیمه ایز کرهنيز سوداګريز مرکزونه رامنځ ته

ځانګړی ډول څرګندکړي .دوی د خپلو ستونزو او د پاليسۍ دحل

کړو؟ او په کرنيزه سوداګرۍ کې نړيواله پانګونه څه ډول کوالی

الرو له نظره چې د پالیسۍ له بیال بیلو تاریخي پړاوونوڅخه یې

شي بیوزله کروندګرو او تریاکو لپاره د معيشت عملي بديلونه

اخیستې دي له یوبل سره توپیر لري .دا ټول د پاليسۍ له بحثونو
نه وړاندې ټاکل شوې وو ،او د مخکينيو باورنو او نظرياتو پر

چمتوکړي.
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په بشپړه توګه د نظر هغه يووالی چې دغه توضیحی پاڼه پرې
خبرې کوي روښانه نه دی ،که څه هم چې په څرګند ډول دا د هغه
ليدلورې ښکارندوی دی

چې څه باید وشي تر څو کرهنیزې

سوداګری ته د پراختیا دیوې وسیلې په توګه وده ورکړو .خو دغه
نقل وقول د کرهنې د پراختیا “سودا ګریز مډل” او“ ”Dole Model
چې په  ۱۳۸۶کال کې یې په کار پیل وکړ او د امریکې د متحدو
ایالتونو د نړیوالې پراختیايي ادارې مالتړ ورسره وو ،که څه هم
چې دا پانګونه د افغانستان په شمال کې ونه شوه.
بازار هڅونکې فلسفه د بېوزلو په ګټه دودې یو استدالل نه دی

59

او نه هغه شرایطو ته یې پاملرنه کړې چې د هغې په رڼا کې بیوزلې
له ودې څخه ګته اخلي .سر بیره پردې ،که څه هم چې اوس هم دا
 58انان (( ،د کليو او کرنې د پراختيا د هر اړخيز پروګرام لپاره وړانديز
شوې نسخه))2 ،
59
د افغانستان په ملي پرمختيايي ستراتيژۍ کې تعريف شوي
 : 1391 1387د امنيت ،ادارې ،اقتصادي ودې او بېوزلۍ د کمښت
ستراتېژي (،کابل  ،د افغان دولت  1387،کال ) پدې شرط چې (( هلته
چې د ډېرو بيوزله خلکو معیشت او عايدات د منځنۍ اقتصادي ودې
څخه چټک زياتوالی ومومي ))5
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بنسټ رامنځته شوې دي چې د افغانستان د کليو د شرايطو د
کره شننې پر بنسټ والړ ندي .شواهدو او بحثونو ته په پام سره دا
ټول د کمزورتیاوو درلودونکې دي .په همدې توګه هره یوه فلسفه
د دولت د رول په اړه د بیال بیلو موقفونو په واسطه تاييدیږي
چې د جګړې وروسته دولت جوړونې د بحثونو سره اړونددي .په
توليدونکې فلسفه کې ددولت رول ستر ،په پراخیتاورکونکې
فلسفه کې منځنۍ او په بازار هڅونکې فلسفه کې ډیر وړوکی
ګڼل شوی دی.
د کليو د بيارغونې او پراختياپه وزارت کې ټینګ پرمختيا
ورکونکی موقف شتون لري چې په عمومي توګه د وزارت د
تایید وړ دی او په معقولې پالن جوړونې ،مدیریت او ټولینیزې
مهندسۍ تمرکز لري .مګر د کرهنې د پراختیا په اړه د کرنې ،اوبو
لګولو او مالدارۍ وزارت د کارکوونکو چې د توليدوونکې
فلسفې مالتړ کونکې دي او د امريکې د متحده اياالتو د نړيوالې
پرمختيايي ادارې تر مینځ چې د بازار هڅونکې فلسفې څخه
60
د بېلګي په توګه د کارکوونکو هغه شمېر چې کرهنيزه پراختيا
کوالي شي خپل ځان ته یې را جلب کړي

د کرنې او د کليو پراختيا په اړه پاليسي جوړونه

مالتړ کوي د نظریو توپیر شتون درلود .او د دغو دو مخالفو
نظرونو په منځ کې د کرنې ،اوبولګولو او مالدارۍ په وزارت کې
يو شمېر سالکاران وو چې ښايي پرمختيا ورکوونکې موقف ته
ډېر نږدې وو او له بېالبېلو الرو يې هڅه کوله چې هغه لورې ته د
وزارت الرښوونه وکړي .وروسته دغه پاڼه پوښتنه کوي چې په څه

) د کليو او کرنې د پراختيا په پاليسۍ جوړونه کې ښکیل دي.
هغه څه چې د پالیسي جوړونې د بهیر څخه څرګند دی دا دی چې
د پاليسۍ د دريو بېالبېلو فلسفو څخه د يوې ګډې فلسفې د
موندلو په اړه کمه همکاري او مشورې شوې دي.

ډول دغه حکايتونه او د دوی مالتړ کوونکې ( خلک او سازمانونه

 .4د پالیسۍ د فلسفو په هکله مباحثه:
د پاليسۍ جوړونې بهیر او عمل
پدې برخه کې د پاليسۍ جوړونې ځانګړتياوې د پاليسۍ د
بېالبيلو فلسفو تر منځ سيالي او د هغو خلکو او سازمانونو
فرصت غوښتونکی چال چلند دی چې د پاليسۍ د يوه ځانګړې
حکايت لپاره هڅه کوي او په دې توګه د بحث او خبرو اترو
لپاره فرصت له منځه وړي  .دغه مسئله په ځانګړې ډول د کرنې،

په اړه چې وزارت ته يې الرښوونه شوې زړه نا زړه وو خو دا يې
تصديق کړه چې د ماسټر پالن جوړولو په بهير کې د بریتانيې د
نړيوالې پراختيا لپاره څانګې ښکیلیدل د ستراتيژيکې پالن
جوړونې د بهیر په اړه د پوهاوي د زياتوالې او تر يوې کچې د
پروګرام په منځپانګه د افغان الرښود مالکیت په برخه کې یې

اوبولګولو او مالدارۍ وزارت په وروستي ماسټرپالن او د

مرسته کړې ده.

کلیو د پراختیا په سکټوري ستراتیژی په را مینځ ته کیدو کې

پدې برخه کې د کرنې،اوبولګولو او مالد ارۍ وزارت د کارکونکو

افغانستان په ملي پراختيايي ستراتيژۍ پورې اړوند دکرنې او
رښتینې ده .خو دغه مسئله بیا د کليو د بيارغونې او پراختيا د
وزارت د پاليسۍ جوړونې د بهیر په شان رښتینې بڼه نه لري،
چې په بېالبېلو دليلونو یې په وزارت کې د مالتړ کونکو يو ګډ
جوړښت رامنځته کړی دی.

یعنی هغه ډلې چې د تولیدونکې فلسفې څخه یې مالتړ کاوه او
هغه کسانو چې پر تولیدونکې فلسفې یې باور درلود تر منځ د
نظر بیلوالې شتون درلود .همدارنګه د سالکارانو تر مینځ هم
د نظر توپیر لیدل کیدو ،لومړۍ هغه چې د کرنيزو بازارونو د
بيارغونې په پروژه کې يې کار کاوه او د امريکې د متحده اياالتو

د کرنې اوبولګولو او مالدارۍ د وزارت د
ماسترپالن جوړول

د جوړولو په وروستي پړاو کې شامل شول او دويمه ډله هغه

له  138۲کال څخه راهیسې د بریتانیې د نړيوالې پراختيا لپاره

سالکاران چې د پاتې بسپنه ورکونکو لخوا يې مالتړ کېده او د

څانګې( )DFIDد “کليو د باثباته معيشت لپاره د ستراتېژيک

پراختيا ورکوونکې لید پلويان وو .په یقیني توګه د وزارت هغه

پالن جوړولو مالتړ”په نامه يو پروګرام سره هم د کرنې ،اوبولګولو

رسمي کارکوونکې وو چې د ماسټرپالن د الس ته راوړنو څخه

او مالدارۍ په وزارت کې او هم د کليو د بیا رغونې او پراختيا

خوښ وو ،خو سره لدې هم دوی احساس کاوه چې مرستندویانو

په وزارت مالي مرسته وکړه .د  138۴کال څخه راهیسې د کرنې،

د پروګرام په منځپانګه کنټرول درلود؛ ځکه دوی هغه کسان وو

اوبولګولو او مالدارۍ په وزارت کې دوه نړيوال سالکاران موجود

چې د کرنې ،اوبولګولو او مالدارۍ د وزارت د چارو لپاره يي

وو چې د دغه وزارت دماسټر پالن په جوړولو کې يې ارزښتناک

پيسې چمتو کولې او پريکړه يي کوله چې نوموړې پیسې په څه

رول لوبولی دی او د دغه پالن جوړولو له الرې يې ددغه وزارت

ډول ولګول شي .د وزارت يوه لوړپوړي غړې وويل :چې بهرني

د ظرفيت په لوړولو تمرکز وکړ .د کرنې اوبولګولو او مالدارۍ

متخصيصين د پاليسۍ رښتيني جوړوونکې وو

وزارت ملي کارکوونکو که څه هم چې ځينې یې د هغه تګلورې

د نړيوالې پراختيايي ادارې مالتړ يې درلود او د ماسټر پالن

61

61

خبري مرکه( ،د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ،رسمي)،
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

د ماسټرپالن د چمتو کولو په وروستي پړاو کې د

کېده چې وزير ته نږدې کس ؤ او د ماسټرپالن د جوړولو تر پایه د

پرمختياورکوونکې فلسفې او بازار هڅوونکي فلسفې او د دوی

امريکې د متحدو اياالتو د پرمختيايي ادارې غړو کارکوونکو

د مالتړ کوونکو تر منځ يو لوی بېلتون راغی .د وزارت يوه کار

له وزير سره د کتلو زيات فرصت درلود .د دغه سالکار په وينا د

د نظرونو دغه بیلوالی د امريکې د متحدو اياالتو

وزير سره د متحدو اياالتو د نړيوالې پراختيايي ادارې اړيکو د

د نړيوالې پراختيايي ادارې د کرهنيزو بازارونو د بيا رغونې

پاليسۍ جوړونې بهیر یې له خپلي تګالرې واړولو او د بېالبېلو

دپروژې د سوداګريزې تګ لورې مالتړ کونکو تر مینځ چې د

حکايتونو ترمنځ د اړيکو د پرې کېدو المل وګرځيد.

کوونکې
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خصوصي سکتور په الرښوونه پراختیا یې د بیوزلی د راټیټولو
يوه ښه الره ګڼله او د کرنې د پراختیا په اړه هغه ټولنیزې اندیښنې
کوم چې د نورو بسپنه ورکونکو له خوا په ځانګړې توګه د
بریتانیې د نړیوالې پراختیا څانګې ( )DFIDله خوا منعکس شوې
وې ،یې سره پرتله کړې .دغه کار کوونکې دا احساس یې درلود
چې د امريکې د متحده اياالتو د نړيوالې پراختيايي اداري موقف
د غښتليو استداللونو په لرلو سره پياوړی او زيات تخنيکي ؤ،
وزارت د بیوزلۍ د راټیټولو لپاره د “ټولنيزې تګلوري” د تعقیب
لپاره بسیا وخت نه درلود.

د پاليسۍ په حکايت کې توپیر د امريکې د متحده اياالتو
د پرمختيايي ادارې هغه موقف چې د پراختیا لپاره د بازار
هڅونکې الرې غوښتونکی دی او په پايله کې د هغو اغيزې په
تدريجي توګه د بېوزلۍ د کموالي المل ګرځي .د دې پر ضد هغو
نورو سالکارانو د بيوزلۍ په کموالې ،کرنيزو سيسټمونو او
کليوالي معيشت یې تمرکز درلود .همدارنګه د امريکې د متحده
اياالتو نړيوالې پراختيايي ادارې د کرنيزو بازارونو د بيارغولو
د پروژې له الرې د پالیسۍ جوړونې په بهیر کې چې د وزارت د
ظرفیت جوړونې او الرښوونې سره په تړاو کې وو مداخله یې

د هغو سالکارانو لپاره چې د پراختيا ورکوونکې فلسفې مالتړ

کړې او اجندا یې په خپل کنټرول کې راوستې ده .نور سالکاران

کوي ،د ماسټرپالن د جوړښت په برخه کې هغه نفوذ چې د

او تمويلوونکې چې د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ له وزارت

امريکې د متحدو اياالتو د نړيوالې پراختيايي ادارې درلود د

سره کار کوي په ځانګړي توګه د هغه کړندود مخالف وو چي د

دغې ادارې د بازار هڅونکي استدالل د وړتيا په هکله ،نسبت

ماسټرپالن کابو وروستی السوند د متحده اياالتو د نړيوالې

ددغې ادارې د هغه قابلیت په اړه چې پر وزیر اغیزه وکړي ډير

پراختيايي ادارې لخوا اخيستل شوی او د سال مشورې پرته

لږ پوښتنې یې را مینځ ته کړې دي .په حقيقت کې دا څرګنده ده

بیا تسويد شوی ،او ددوی په آند د امریکې د متحدو ایاالتو

چې د د واړو فلسفو د مالتړ کوونکو تر مینځ هیڅ کله یو آزاد او

د پراختیايي ادارې نظر وو چې د کرنې اوبو لګولو او مالداری

جدی بحث نه د ی تر سره شوی .د یوه مالي مرستندوی سالکار

وزارت په پالیسۍ کې څه ته باید ځای ورکړي.
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په اند په هغه وخت کې د وزارت الرښوونه د داسې چا لخوا

پيرز .کوم ،مرکه ،د  1386د زمري د مياشتې 2۳
62
د امريکا د متحده اياالتو د نړيوالې پراختيايي ادارې لخوا
تمويلېدونکی (( د کرنيزو بازارونو د بيارغونې پروګرام))138۶ 1381 ،

 63د يوه باخبره کس په وينا ( د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت
سالکار) ،او د نورو خبرلرونکو لخوا تاييد شوی .دغه سند د دريو
اوونيو لپاره اخيستل شوی او بيا تسويد شوی دی چې د امريکا د
متحده اياالتو د پرمختيايي ادارې د نظرونو څرګندوونکی وي .خبري
مرکه (( ، ،د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ د وزارت سالکار)) ،پيرز.
کوم ،مرکه ،د  1386د سلواغې  .1يوه پېښه چې پدې وروستيو کې يې
راپور ورکړ شوی دی هغه متن چې د بياځل لپاره تسويد شو او د وزير په
السليک بدل کړاي شو .د اصلي متن د بېرته راوړلو المل يواځې د دغې
(مېرمنې) مداخله وه چې د بدل کړاي شوي متن په ځاي يې اصلي متن
چې پرې توافق شوی ؤ ،ځاي په ځاي کړ.
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د افغانستان د ملي پراختيايي ستراتيژۍ د کرنې او
کليو د پراختیا د سکټور ستراتېژي.
د افغانستان د ملي پراختيايي ستراتيژی د کرنې او کليو
دپراختیا د سکټور ستراتيژی جوړښت د کرنې او کلیو د پراختیا
د پالیسۍ د منځ پانګې او لورې په اړه بیالبیلې لیوالیتاوې او
د نظر توپیرونه څرګند کړې دي .د دواړو وزارتو تر مینځ بیلتون
او د کرنې او کلیو د پراختیا د سکټور د ستراتیژی د منځ پانګې
او د لومړیتوبونو پر سر سخته مبارزه روانه وه .تر يوې اندازې
64
پروفيسور نادري د افغانستان د ملي پرمختيايي ستراتېژۍ د
سکرتريت رييس او د ولسمشر لوړپوړی اقتصادي سالکار.

د کرنې او د کليو پراختيا په اړه پاليسي جوړونه

دا مساله د اړينو چارو د سرته رسېدو په اړه د مختلفو ليدلورو

خبرې اترې هيڅکله هم ندي تر سره شوې او بېوزلي په پراخه کچه

څرګندونکې ده ،خو له بل پلوه دا پوښتنه هم شته چي هر وزارت

د کمې پاملرنې وړ مسلې او د کرنې او کليو دپراختیا د سکتور

په کومه اندازه کاري صالحيت او اختيارات لري .همدارنګه

د ستراتيژۍ د موخو په اړه د بحث پر ځای د پالیسۍ د بیال بیلو

د افغانستان د ملي پراختيايي ستراتيژی د سکرتريت او د

فلسفو او د پروګرام د ستراتیژیو تر مینځ د ناندرۍ په توګه پاتې

دو وزارتونو تر مینځ اړيکې هم شته دي ،د مخکینیو هڅو پر

شوېده.

اساس چې غوښتل یې څو د دواړو وزارتونو لپاره دکرنې او کلیو
دپراختیا یو ګډ سکټور رامینځ ته کړي .

د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ماسټر پالن په زياته
اندازه د کرنې او کلیو د پراختیا د سکتور د ستراتیژی په برخه

د افغانستان د ملي پراختيايي ستراتيژۍ سکرتريت ،د کرنې

کې ددې وزارت د ونډې ټاکونکی دی .د کرنې اوبو لګولو او

او کليو دپراختیا د سکتور ستراتیژی د پراختيا لپاره د خپلې

مالداری او د کلو د بیا رغونې او پراختیا د وزارتونو د ګډو

پالیسۍ په غوره توب کې بی پرې نه ؤ ،پروفيسور نادري 65د هغه

همکاریو لومړنۍ مسودې د نوموړې لیکوال له خوا نه دي کتل

څه په اړه چې د کليو او کرنې د سکتورونو لپاره د پاليسي اجنډا

شوې ،خو دا ښکاره ده چې د کرنې او کلیو د پراختیا د سکتور

باید څه وي  ،يوه ډېره مشخصه نظريه وړاندې کړېده .نوموړې

ستراتیژی هغه مسودې چې د ۱۳۸۵کال د غبرګولې او چنګاښ

پدې اړه د امريکې د متحده اياالتو په نړيوالې پراختيايي اداره

وروسته د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژی سکرتریت ته

کې يوګډ همکار وموند ،چې د خپلې اجندا په کارولو کې یې د

رسیدلي په يوه سند کې د پاليسۍ درې ګونې حکايتونه لري،

افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژی د سکریت سره او د هغې

چي په بيالبيلو برخو وېشل شويدي.

د نفوذ په برخه کې یې مخنیوی نه کیده ،چې تر یوه حده د ددغې
ستراتیژی د پراختیا لپاره د مالي مرستې څخه یې منشا اخیستې
وه

دا مسوده د ملي پرمختيايي ستراتېژۍ د سکرتريت يا د
پروفيسور نادري لخوا نه ده منل شوې ،ځکه چې د کرنې او
کليو دپراختیا د سکتور ستراتېژۍ مسوده د هغه د لید لورې

دا ډېر ستونزمن کار دی چې په بشپړ او دقيق ډول د افغانستان

سره سمه نه وه .67.یوه خبر لوڅ  68وويل چې د ملي پراختیايي

د ملی پراختیایي ستراتیژی د کليو او کرنې د پراختیاد سکتور

ستراتېژۍ سکرتريت خپل ځان د پاليسي جوړونې دبهیر تر

ستراتيژۍ په پرمختګ کې پيښې په بشپړه توګه حل او فصل

کنټرول الندې ګاڼه او د هغو کسانو د نظرياتو اورېدلو ته يي

کړو .هغه څه چې ښکاره دي دادي چې له  138۵کال راهیسې

لېوالتيا درلوده چي وکوالی شي ښې مفکورې وړاندې کړي .دا

دواړو وزارتونو په خپلو اړوندو برخو کې يې په موازي توګه

څرګنده نه ده چې د “کرهنيز انقالب” سوداګرۍ هڅونکې مفکوره

چارې پيل کړې دي او پدې اړه يي خپل ليدلوری وړاندې کړی چي

د افغانستان د ملي پراختيايي ستراتيژۍ څخه راغلې او که

د کليو او کرنې د سکتور د پراختيا ستراتيژي به څه ډول وي .خو

یوه “ لويه مفکوره”وه چې د بهر څخه را وارده شوې وه  .خو هغه

ددوی په منځ کي په دې اړه چي يوه هراړخيزه او يو موټې پاليسي

څه چې ډیر څرګند دي دا دي چې د افغانستان د ملي پراختيايي

بايد څه ډول وي ،ډېره کمه اړيکه وه .دا قضيه کېدای شوای په

ستراتيژۍله لورې د کرنې د پراختيا په موخه د کرنې او کلیو د

افغانستان کې د کليو د بېوزلی او د هغو د الملونو په اړه په يوه

پراختیا د سکتو ر پر ستراتیژی د یوه پیاوړې بازار هڅونکې

ګډ درک سره پيل شي .لکه څرنګه چې د کرنې او کليو دپراختیا د

تګلورې لپاره فشار راوړل شوی دی .د کرهنيز انقالب بېالبېلو

سکتور د ستراتیژی وروستی السوند 66څرګندوي ،دغه بحث او

نسخوشتون ،د پاليسۍ جوړونې او پالیسۍ د الرښوونې انډول
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پين او شاه (( ،د کرنې او کلیو د پراختيا په اړه پاليسي جوړونه))،

 66خبري مرکه (( ،د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سالکار)) pers.comm ،د  1386د زمري  :۱۴پدې
نظر ؤ چې پروفيسور نادري د کليو او کرنې د پراختيا لپاره د اړينو چارو په اړه خپل شخصي نظر درلود ،که څه

هم چې هغه پدې اړه کم شاليد لري.
 67خبري مرکه (( ،د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سالکار)) pers.comm ،د  1386د زمري 16
 68خبري مرکه(سالکار ،د کرني اوبو لګولو او مالداری وزارت)  ،.pers.commد ١٣٨٦کال د زمري .14
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

بهيرونو څرګندونکې دي چې د کليو او کرنې د پراختیا د سکتور

کلیو د پراختیا یو همغږۍ پروګرام چې دوه موخې لري پلې

د ستراتيژۍ په جوړښت کې لويه ونډه درلوده او په وروستيو

کړي )1( :د بيوزلۍ را ټیټول او ( )2د معيشت دځای نیونکو

تولیداتو کې په څرګنده ليدل کېږي .د کرنې او کليو دپراختیا د

(بدیل ) وړاندې کول .د کرني او کلیو د هراړخيزې پراختیا د

سکتور د ستراتيژی 69د جوړښت په پروسه کې يوه ګډون کونکې

پروګرام د سکتور ستراتيژي ته چې اصلي موخه یې د اقتصادي

وويل :سره لدې چي په عين وخت کې دواړه وزارتونه تر فشار

بیارغونې له الرې د بيوزلۍ راټیټول دي الره اواروي .او ټوليز

الندې وو ترڅو ديوې ګډې ستراتيژی د رامنځ ته کیدو پر سر

تمرکز یې د کليوالي ټولنو ترټولو زياتو زيان منونکو او بيوزلو

جور جاړي ته ورسیږي ،دافغانستان ملي پراختيايي ستراتيژۍ

خلکو مالتړ دی .هغه څه چې د ملی پراختيايي ستراتيژۍ لپاره

سکرتريت د متحده اياالتو نړيوالې پراختيايي ادارې ته دنده

د کرنې او کليو د پراختیا د سکتور د ستراتېژۍ د بحثونوڅخه

سپارلې ده تر څو له دواړو وزارتونو له مشورې پرته د کرنې او

رامنځ ته کېږي ،د پاليسي جوړونې د يو ماتې خوړلې ،بې نظمه او

کلیو د سکتور د یو ټوټه کولو د څرنګوالې په اړه دې د ستراتیژی

ستونزې جوړونکې بهير نښې نښانې دي چې ګڼ الملونه لري .تر

یو سند ولیکي .د افغانستان د ملي پراختيايي ستراتيژۍ اړوند

يوې کچې کېدای شي دا ماتې لدې امله وي چې د کرنې او کلیو د

د کرنې او کليو د پراختیا د سکتور د ستراتيژۍ په وروستۍ

پراختیا د سکتور پالیسي د جوړونې دنده د کليو د اقتصاد په اړه

مسوده کې د کليو او کرنې د پراختيا د پاليسۍ له فلسفو څخه يو

د بېالبېلو ليدلورو ،صالحيتونو او درک لرونکودوو وزارتونو

ټاکلۍ لنډيز چې دامريکې د متحده اياالتو د نړيوالې پراختيايي

ته سپارل شوېده .په داسې حال کي چي هغه الره چې د افغانستان

ادارې (چې د افغانستان ملی پراختیايي ستراتیژی سکرتریت

ملي پراختيايي ستراتيژۍ سکرتريت د یوه یو ټوټه سکتور د

ته بسپنه ورکوي) د ګمارل شويو بهرنيو سالکارانو لخوا چمتو

پاليسۍ لپاره د فشار واردولو لپاره ترې کار اخیستو ،مناسبه نه

شوی نندارې ته وړاندې کوي او پرهغه تناقضاتو چې د کرنې او

وه او په بشپړ ډول يې له هغې الرې سره تړاو درلود چې د پاليسۍ

کلیو د پراختیا د سکتور د ستراتیژی په ورستۍ مسوده کې دي

په جوړښت کې د ملي پراختيايي ستراتيژۍ د سکرتريت لخوا

تمرکز کوي .د بېلګې په توګه دا عبارت چي وايي “ یو غوره تمرکز

کارول کېده او له پورته څخه ښکته مديريتي بڼه ،او د کرهنې

د کلیوالي ټولنې تر ټولو بیوزلې او زیانمنونکې برخو څخه مالتړ

او کلیو د پراختیا د سکتور د ستراتیژی اړوند یې خپله اجنډا

کوي او د وړو او منځنیوکچو سوداګریزې کرنې د چارو د پراختیا

درلوده او په ژوره توګه د یوه بسپنه ورکونکې یعنې د امریکې د

المل کیږي”

.70

ښايي ځینو ته حيرانونکې وي چې غوره تمرکز

یعنې څه؟ پر بېوزلو او که پر سوداګريزه کرنه يا هم په يوه وخت کي
پر دواړو تمرکز ؟ د افغانستان د کليوالو سيمو د بيوزلو د مالتړ

متحدو ایاالتو د پراختیايي ادارې تر اغیزې الندې وه.

د پاليسۍ له ياده وتلۍ بحث

او د سوداګريزې کرنې د پراختیا تر منځ څه اړيکې دي؟ په هغه

کرنه له دې امله چې د بيوزلۍ په را ټیټولو او د توليد په وده

وخت کې چې د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژی اجراییوي

کې نېغه ونډه لري ،ارزښتناکه ده .د کرنې او کليو د پراختيا

لنډیز و ليکل شو ،سوداګريزې کرنې د کليو او کرنې د پراختیا د

د پاليسۍ درې واړه فلسفې په پراخه توګه د کرنې د دوه ګونو

سکتور د ستراتيژۍ د موخو په سر کې ځای درلود:
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دخصوصي سکتور د پانګې د راجلبولو او په یوه د لوړ ارزښت
لرونکې کرهنیز سوداګریز سکتور د کرنې بدلول د معیشت
لپاره د ودې او پراختیا یوه ښه وسیله ده .دولت به د کرنې او

رولونو په اړه بحث کې د شاملیدو په چاره کې پاتې راغلي ،په
دې توګه د هرې یوې فلسفې د جوړښتي نیمګړتیا د په نښه کولو
لپاره د ګټورو اړیکو د را مینځ ته کولو په کار کې پاتې راغلي دي.
دا د هغه څه د یادونې لپاره چې د پالیسۍ په بحث کې یې برخه نه
درلوده مهمه ده .تر يوې کچې دا يو تخنيکي بحث دی ،خو له بل

 69د افغانستان دولت ،د افغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژي87 ،

پلوه د ددې لپاره چې انتخابونه روښانه او د بحث وړ وي سیاسي

 70د افغانستان دولت ،د افغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژي11،

مفهوم هم لري.

 71فيتزربرګ (( ،د کليو تنوع او مقاومت))32 ،
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د کرنې او د کليو پراختيا په اړه پاليسي جوړونه

هغه مهمې ټاکنې چې بايد د کليو د پراختيا په اجنډا کې او هغه

کړي او د خوراکي توکو د تامين لپاره بازار ته السرسي ته اړتيا

راکړه ورکړه کې چې باید وسپړل شي د پاليسيۍ د بیوزلۍ

لري .73د کليو زيات شمېر اوسېدونکې کرهنيزې ځمکې نه لري

د راټیټولو د موخو ،د حاصالتو د ودې او په افغانستان کې د

او د دوي عايدات په زياتېدونکې بڼه د غیرکرهنيزو او د ځمکې

ننه د سيمه ايز انډول ترمنځ دي .چې دا ټول سیاسي انتخابونه

څخه پرته نورو سرچينو له الرې تامينېږي.74

دي .د هرې موخې د بشپړېدو لپاره د پاليسۍ بېالبېلو اقداماتو
ته اړتيا ده ،خو دا چې په څه ډول دغه اقدامات جوړ او تر منځ
یې تناسب رامنځته شي ،هراړخيزو بحثونو او د راکړې ورکړې
لومړيتوبونو پېژندلو ته اړتيا ده .د کنایې په ډول ،ګڼ شمېر هغه
عناصر چې کوالی شي د پورته يادو شوېو موخو په ترالسه کولو
کې مرسته وکړي ،د بېالبېلو فلسفو تر منځ موندل کېدای شي
چې هر یو خپلې ښېګڼې لري مګر دپالیسۍ دا درې واړه فلسفې
چې د کرنې او کلیو د پراختیا دسکتور په ستراتیژۍ کې شاملې
دي ددغو مسالو په نښه کولو کې پاتې راغلې دي.
د کرنې او کلیو د پراختیا د پالیسي جوړونې د هڅو د بریا لپاره
اړينه وه چې د افغانستان دبدلون په حال کلیوالي اقتصاد په اړه
ښه پوهاوی ترالسه شي او په څنګ کې يې د دغه سيسټم د تنوع
او دبدلون دغښتلتیا الملونو ته هم پاملرنه وشي .د کليوالي
اقتصاد په اړه په ښه پوهاوي کې نه يواځې بايد په  ۱۹۹۰لسيزه

72

کې د کرهنيز نوښت او همدارنګه د غنمو د حاصالتو زياتوالی
شامل شي بلکه بايد د کوکنارو د کمښت او زياتوالې مسئله هم
په پام کې ونيول شي او له بل پلوه هم دغه مسئله بايد د کليوالي
بوختيا په اړه هغو پوښتنو ته چې د کليو د پراختيا اجنډا بايد هغو
ته ځواب ووايي ،پاملرنه وکړي .همدا شان دا به هغه بیا پیژندنې
ته زور ورکړي چې په خواشينۍ سره تر اوسه د کرنې او کليو د
پراختيا د پاليسۍ په بحث کې له پامه غورځیدلې دي ،په دې
ډول د پاليسۍ د حکايتونو د مجاز ګڼلو له کړۍ څخه بهر زيات

ً
تقریبا ددولت برخالف جوړشوې دي لکه تخنيکي
شيان شته چې
بدلونونه او غیررسمي پورونو ته السرسي.

اړيکو هم د مواصالتي الرو او هم د مخابراتي سيټم د ښه کېدو له
الرې د کليو اقتصاد ښه کړی دی او ان تر دې چې په ځانګړې توګه
د هغو کسانو لپاره چې کمې کرهنيزې ځمکې لري ،د کرنې پرته
زياته تنوع به وهڅوي .په پاي کې د هغو سيمو تر مینځ چې په ښه
توګه له يو بل سره نښلول شوي ،هغه سیمې چې سوداګریزې دي او
لوړ توليدي ظرفيت لري او د هغو سيمو تر مینځ چې په کمزورې
توګه سره نښلول شوې دي ،توپير به رامینځ ته شي  .چې په دې اړه
د پاليسۍ په اسنادو کې لږ بحث شوی دی.
کرنه کېداي شي د ودې د انجن 75حيثيت ولري او کوالی شي په
کرونده ،کليوالي سکتور او په ملي کچه د بېوزلۍ په را ټیټولو
کې لويه ونډه ولري .مګریو لړ اړين شرايط او وړتياوې شته چې
د دغې انګیرنوعمومیت تر پوښتنې الندې راولي او په پراخه
کچه د ودې پر کيفيت ،او هغه اندازې پورې چې د کارګرانود
جذب المل کیږي اړه لري .لکه څرنګه چې د کرنې ،اوبو لګولو
او مالدارۍ د وزارت ماسټرپالن دیوې کروندې د سروې يادونه
کوي ،چې د کروندو په سلو کې تر  58له  2هکټارو څخه کمه وه
او ددې وړتيا نلري چې آن د خپلو عايداتو نيمايي برخه هم له هغو
ځمکوڅخه ترالسه کړي .نو لدې کبله د کرنې د ودې يوه ستراتېژي
کوالي شي په هغه صورت کې ګټوره وي چې په سلو کې  40د
 2هکټار څخه د زياتې ځمکې لرونکې کروندګر خپله موخه
وګرځوي .د کمو ځمکو لرونکو کروندګرو لپاره زيات دليلونه
شته (76د بېلګې په توګه په خپلو پښو د درېدلو لپاره د غنمو پر
کښت تمرکز ،د نغدو پيسو او د موسمي کارکوونکو نشتوالی)
 73د بېلګې په توګه په  138۵کال کې :له افغانستان څخه بهر دکډوالۍ مهمه ونډه وګوری تر څو د نشه يي توکو

مګر دخلکو لپاره د کرهنيزو محصوالتو او د هغوی د کلیوالي

او د کليو د اقتصاد د کمښت د اغېزو په وړاندې د کورنۍ د پايښت المل شي.

معیشت په اړه د بحث کولو پرته ¸شواهد روښانوي چې په کليو

 74خاوير لين ،لين لين ،کولين تيرتيل او استيو ويګينز (( ،د کرهنيزو توليداتو وده او د بېوزلۍ کمول)) ،د

کې زياتې کورنۍ نشي کوالی خپلې د اړتيا وړ غلې دانې توليد

پراختیايي پاليسۍ بیا کتنه 4 ،19 ،ګڼه499 466 ، )1380( ،
 75کارولين آشلي او سيمون ماکسويل (( ،د کليو د پراختيا په اړه دوهم ځلې تفکر)) ،د پراخیتايي پاليسۍ
بیا کتنه 4 ،19 ،ګڼه421 396 ، )1380( ،

 72جوګريس او آدم پين ،په افغانستان کې د کليو د اقتصاد او معيشت په اړه بیا تفکر (کابل ،د افغانستان د

 76نړيوال بانک (( ،د پراختيا لپاره کرنه ،د نړيوالې پراختيا راپور( ،))1387 ،واشنګټن ،نړيوال بانک،
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

چې دا د سوداګريزې کرنې سره د دوی اړيکې محدودوي.
مګر اصلي پوښتنه چې بايد د کرهنيزې ودې د موډل په پام کې
نيولو سره ورته پاملرنه وشي ،بيه او ګټه ده .که څه هم چې پدې
وروستيو کې د کرهنیزو توکو دبيو لوړوالی دی ،مګر د کرهنيزو
توکو د بیود ټیټیدلو په برخه کې اوږدمهاله لیوالتیا موجوده
ده .نړيوال بانک د لوړارزښت لرونکو کرهنيزو محصوالتو په
اړه نوې کرهنيز انقالب ته هيله مند دی� ،او پداسې حال کې چې
په پياوړې توګه پر هغه استدالل کوي ،او د امريکې د متحده
اياالتو د نړيوالې پراختيايي ادارې له موقف څخه زيات لېرې

او د ګټورتيا د زياتوالې المل شي .همدارنګه دا کار کيدای شي
د توليد د زياتوالې په موخه دټولنيزې سوکالۍ په ليږد کي شامل
وي .لکه د کيمياوي سري سبسايدی او د کليوالي سيمو د بېوزلو
خلکو سره مرسته تر څو وکوالی شي د کليو ناکرهنيز اقتصاد ته د
داخلیدو پر وړاندې ګڼ شمير خنډونه له منځه يوسي .دا ډول مالتړ
کوالی شي د شته عمومي خنډونو د له منځه وړلو ،د عامه توکو په
برخه کې پانګونې ،د کليو او ښارونو د اړيکو لپاره د اسانتياوو
وړاندې کولو او د پانګې د ودې مالتړ له الرې به ګټورو او حاصل
ورکونکو فعالیتونو ته ددوی الس رسي ډیره کړي.78.

ندی ،او په آزادو کرهنيزو بازارونو کې د بيو د بې ثباتۍ پر اصلي

په لنډه توګه د پاليسۍ يوه بله فلسفه هم د کرنې او کليو د

ستونزه سترګې پټوي .د دغې ترکیب اغېزې په افغانستان کې د

پراختیا لپاره د جوړیدو ته سترګې په الره ده چې د پاليسۍ د

کرهنيزو ځمکو داندازې د کموالې او طبیعي سرچینو خنډونه په

اوسنيو درې موقفونو په اړخونو متکي ده ترڅو و کوالی شي دغو

دې مانادي چې سوداګريزه کرنه د هغو کسانو لپاره چې سرچينې

موضوعګانو ته ځواب ووايي .خو دا د پاليسي جوړونې يوې

او مهارتونه لري ،د سوکالۍ الره وي؛ مګر نه د هغو کسانو لپاره

ډيرې مشورتي کړنالرې ته اړتيا ولري.

چې په ليرې پرتو اویا ګوښو سيمو کې ژوند کوي.
هغه څه چې په ټوليزه توګه د افغانستان د کليو د پراختيا په اجنډا
کې له پامه غورځیدلې دي ،په زياتو ګوښو سيمو کې د کوچنيو
کروندګرو مالتړ دی .د تېرو شنو انقالبونو( په  ۱۹۴۵کال کې پیل
شو چې د کرنې په برخه کې د ستر بدلون څرګندونه کوي چې په
پایله کې یې مکسیکو چې په  ۱۹۴۳کال کې د خپل د اړتیا وړ
غنمو نیمايي برخه یې د بهر څخه واردوله په  ۱۹۵۶کال کې د
غنمو له پلوه په ځان بسیا یو هیواد شوچې په  ۱۹۶۴کال کې یې نیم
ملیون ټنه غنم بهر ته صادر ول) څخه لوستونه ښيي چې د پراختيا
په حساسو پړاوونو کې د کرهنيز بازارد مالتړ په اړه د دولت فعال
اقدامات کيدای شي پداسې بدلونونو کې يوه ځانګړتيا وګڼل
شي .77پدې اقداماتو کې کېدای شي د بازار د ګټورتيا په اړه د
دولت زياتې مرستې ،د محصوالتو لیږد او موسمي مالي مرستې
شاملې وي تر څو د کوچنيو کروندګرو دلوړو را کړو ورکړو
لګښتونه کم کړي .دا کار په قطعي توګه د دولت لخوا د بازار د
زياتو تنظیماتو او د کرنې د سکټور لپاره د خدمتونو او توکو په
برخه کې زياتې پانګونې ته اړتيا لري تر څو د لګښتونو د کمولو
 77جاناتن دوروارد ،جاناتن کيډ ،جمي ماريسون او يان اوري (( ،د بېوزلو په ګټه د کرنې د ودې لپاره د پاليسۍ

 78دانيل ستارت :د کليو ناکرهنيز اقتصاد ټيټوالیۍ او جګوالۍ :د بيوزلۍ اغيزې او د پراختيايي پاليسۍ

يوه اجنډا)) ،نړيواله پراختيا 1 ،32،ګڼه89 73 :)1382( ،

بیا کتنه  ،١٩شميره ٥٠٦ ٤٩١ )١٣٨٠(،٤
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د کرنې او د کليو پراختيا په اړه پاليسي جوړونه

 .5مونږچېرې تالی شو؟
دغه توضیحي پاڼه دا استدالل کوي چې د کرنې او کلیو د

کولو لپاره شوي تر څود هرې یوې فلسفې جوړښتي کمزورۍ په

پراختیا په سکټور کې پالیسي جوړونه کیدای شي د درې ګونو

نښه کړې ناکامه شوې دي .په پايله کې د ښې پاليسۍ د جوړولو

فلسفو په واسطه چې د نا برابروشرایطو الندې د ځای د موندلو

او د پالیسۍ د انتخابونو د سپړلو فرصت په بشپړه توګه له السه

لپاره سیالي کوي ځانګړې شي .هغه څه چې څرګنده ده دا ده چې

وتلی دی .د دولت د مشرتابه اغېزمنتيا په څرګنده توګه پر بهرنيو

د پالیسۍ فلسفه د شواهدو پر بنسټ نه بلکې د ګټو پر بنسټ را

مرستو د تکيې کولو له کبله متناقضه ده ،او ددې المل ګرځېدلې

مینځ ته شوې ده .سربیره پردې د پاليسۍ ډېرې اړيکې ددې پر

چې د کرنې او کليو د پراخیتا د پاليسۍ افغان ((ملکيت

پرته

ځای چې د پاليسۍ یو نوی لرلید چمتو کړي د هغو ګټو دفاع کوله

له کوم ماهیت او مفهوم څخه يواځې يو نوم پاتې شي .د دولت

او يا دا چې د پاليسۍ په اړه د ماهيتي بحثونو هرکلۍ وکړي .په

د بوديجې د کنټرول څخه بهر د پروګرامونو خپلسر تمويل او

پایله کې هغه موضوع ګانې چې د دغو درې ګونو فلسفو په منځ

په ( 80خپله د تمويلوونکو په وسيله) په ټاکلو واليتونو کې د

کې دي ،په پراخه کچه ترې سترګې پټې شوې دي .ولې د پاليسۍ

پروګرام پلې کول پدې مانا دی چې د بسپنه ورکونکو مرسته او

د هر حکايت پلويان په پياوړې توګه په خپلو نظرونو والړ دي؟ تر

د دولتي ظرفیت جوړونې نړیوالې پراختیايي موخې هغه شان

يوې اندازې دا موضوع پدې پورې تړلې ده چې هر موقف د جګړې

چې د پاريس په اعالميه کې پرې ټينګار شوی دی ،په ځاي شوې

وروسته افغان دولت د ماهيت په اړوند د بېالبېلو بنسټيزو

ندي .پداسې حال کې چې د تمو يلونکو د پروګرامونو د يووالې

نظرونو مالتړ له ځانه سره لري .توليدونکی موقف په پراخه کچه

په برخه کې هڅې شوېدي نوموړې توضیحي پاڼه څرګندوي چي

د تېرو غوښتنو پر بنسټ والړ دی چې دا د هغه لیوالیتا څخه چې

تر اوسه په افغانستان کې د تمويلوونکو او د دوی د دولتي

دیو پیاوړې وزارت دبیا جوړولو لپاره او هغه ګواښ څخه چې د

سياالنو تر منځ دپام وړ یووالۍ نشته  .د بېالبېلو تمويلوونکو

کرنې ،اوبو لګولو ،او مالدارۍ وزارت لپاره د سمون د اجندالخوا

او دولتي سازمانونو تر منځ د ګټو اختالف او د دغو ګټو د اداره

رامنځته کېږي د پوهېدو وړ دی ،چې دا يو دفاعي موقف ګڼل

کولو په برخه کې د دوی د ستونزو له کبله په افغانستان کې د

کېږي .مګر د پاليسۍ د پراختيا ورکوونکې فلسفې په اړه ،د کليو

ښې پاليسۍ د جوړولو لپاره (اړين) ظرفيت ډېر کم دئ او تر هغه

د پراختيا او بيارغونې وزارت پلويان د دولت د منځني حضور د

وخته چې زياته همغږي رامنځته نشي،د پاليسۍ پر اجنډا باندې

مجاز ګڼلو په اړه د تمويلوونکو د نظر سره همغږې دي او لدې کبله

د افغانانو دمالکيت تصور ډېر ستونزمن دی .همدارنګه د کرنې،

د تمويلوونکو تر منځ د ځان لپاره سم السي مالتړ تر السه کوي.

اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت او د کليو د پراختيا او بيارغونې

مګر د تمويلوونکو د نظر د عمومي يووالې څخه ترالسه شوې

وزارت تر منځ د توپير شتون په دې اړه چې پر مرستو تکیه ددولت

“ښه پاليسي” د خوځوونکو ځواکونو په برخه کې ژورې کمزوری

ملکیت کمزوری کوي ،او دا چې ددغې تکیې اغیزې او الملونه

لري  ،په همدې توګه د هغوی پوهاوی اوهغه پاملرنه چې شرایط

څه دي یو شمیر پوښتنې را پاروي .د کليو د پراختيا او بيارغونې

همدارنګه بازار هڅوونکې

د وزارت په پرتله د تمويلوونکو له خوا د کرنې ،اوبو لګولو او

فلسفه د خصوصي سکټور د رول په اړه يو ځانګړی کلتوري ليد

مالدارۍ وزارت په برخه کې بې پروايي شوې ده چې کیدای

څرګندوي او د دولت لپاره د کرنې او کليو د پراختيا په برخه

شي په بیالبیلو بڼو تفسير شي .د کليو د پراختيا او بيارغونې

کې منځنی رول مني .د ا هغه فلسفه ده چې په بی پروایی عرضه

وزارت د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په پرتله چې لږ

شوې ده .هغه هڅې چې د کرنې او کليو د پراخیتاد سکتور په

برياليتوب يې درلوده او له کبله يې نه وو توانېدلی چې مالي

ستراتیژی کې ددغو بیالبیلو او توپیرلرونکو فلسفو د یو ځای

سرچينې جذبې کړي ،پياوړې وو او مالي سرچينې يې جذب کړې

او کلتور مشخصوي محدود دي.
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

پالیسۍ لپاره تخنيکي پياوړتیا او سیاسي مالتړ را مینځ

دي .ځواکمنتيا د مالي تمويل المل ګرځي له بل لوري د کرنې،

ته کړي .چې دا کوالی شي پر پاليسيو د افغان وزارتونو د

اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د يوه تمويلوونکې د اجنډا موخه

ژور مالکيت المل شي.

ده چې کېدای شي د دغه وزارت ګوښه کېدل ال پیاوړی کړي يا يې
نه کړي .په ظاهر کې دواړه الرې ممکنې دي .خو کېداي شي هغه

2 .2د پاليسۍ په جوړولو کې يواځې موسسې نه شاملېږي او

الر وټاکو چې د دولتي پاليسۍ جوړونې بهير تر یوې اندازې په

هغه بېلګه چې د دغې پاڼې له بحثونو څخه السته راځي هغه

شوه ،خو د افغانستان د ملي پراختيايي ستراتېژۍ د سکرتريت

بهیر کې لوبوي او د پاليسۍ د مشخصو ټاکنو څخه مالتړ

پام کې ونیول شي ،د افغانستان ملي پراختيايي ستراتېژي جوړه

رول دی چې وګړې او شخصيتونه یې د پاليسۍ جوړولو په

چال چلند د وزارتونو او تمويلوونکو سره په روڼ او مشورتي ډول

کوي .د پاليسۍ جوړونې دغه اړخ کېداي شي جوړوونکې

او یا ویجاړونکی وي .که يو څوک د پاليسۍ جوړولو پر

نه وو ،آيا دغه کړنالره چاته حیرانونکې وه؟ ځواب (نه) دی .د

بهیر د اغېزې غوښتونکې وي ،یو کس کوالی شي د اصلي

کرنې او کليو د پراختیا د سکټور د ستراتېژۍ په جوړښت کې

فعالینو سره د کار کولو له الرې خپلې اجندا ته د پاليسۍ

د افغانستان ملي پراختيايي ستراتېژی د ښکیلیدو راهیسې د

جوړولو په بهیر کې وده ورکړي .د پالیسۍ جوړولو لپاره

پاليسۍ جوړولو د ژورسياسي بهیر څرګندوونکۍ ؤ او دا هغه

وګړې باید د باتدبیره (ستراتیژیک )اوسیدلو اړتیا درک

څه دي چې یو مشخص پېژندګلوي او څرګند ځواب ته اړتيا لري.

کړي او سیاسي ګټې په پام کې ونیسي .دا کار د نورو ښکیلو

هغو شواهدو او استداللونونو ته په پام چې په اوسنۍ توضیحي

اړخونو ځانګړو سياسي ګټو درک ته اړتيا لري چې د هغوی

دي:

الرې ولټول شي چې دغه ټولې ګټې د پام وړ وګرځي تر څو

پاڼه کې وړاندې شوي ،درۍ مشخصې سپارښتنې وړاندې شوې

د پالیسۍ د ځانګړو موقفونو بنسټ جوړوي او بايد داسې

وکوالی شي زيات مالتړ رامنځته کړي.

1 .1لمړی دا چې زيات څيزونه شته چې بايد د کرنې او کليو د
پراختيا د پاليسۍ په بحثونو کې شامل شي .او د دې پر ځای

3 .3دريم دا چې بسپنه ورکونکې بايد له ځانه زياته تواضع

وشي بايد د بحثونو پر مخ بېولو ته ښه فضا رامنځته شي او

نښه کړي .د یوې ډیرې مشورتي پاليسۍ جوړولو دبهیر یوه

لپاره ډیرې پاملرنې ته اړتیا ده چې پراخ مالتړ راجلب

او بحث ته او دا چې د پاليسۍ ستونزې څه دي  ،اړتيا لري.

چې د دغو دريو فلسفو لخوا په وړانديز شويو حل الرو تکيه

وښيي او د افغانستان په اړه خپله بی خبري تاييد او هغه په

زيات شواهد او دليلونه وړاندې شي .د پاليسۍ د جوړولو

مهمه برخه د افغانستان د کليو د شرایطو په اړه زياتې پوهې

کړي نه داچې یواځې هغه خپاره شوې سپارښتنې چې څه

دا پدې مانا ده چې تمويلوونکي بايد د يوې ښې نړيوالې

رامنځته کولو کې پاتې راتلل کیدای شي بسپنه ورکونکو

ځانګړې اقتصادي موقعيت په پېژندلو کې پانګونه وکړي.

((

باید تر سره شي را منځ ته يې کړي .د سالمشورو د فضا په

او عامې پاليسۍ څخه ډډه وکړي او د افغانستان د کليو د

د چلند ،په ځانګړې توګه په دې اړه چې پالیسي باید څه

(( د افغانستان پېژندنې

په اړه د بریتانيې لخوا وروستی

سياسي ماهيت منلو ته نه لېوالتيا سره تړلې وګڼل شي .دا

بسپنه ورکونکې د پانګونې یوه ښه بیلګه ده او د  DFIDد

اړوند د پوښتنې کولو موخه داده چې مشورتي دود رامنځته

شي(( .افغانستان پېژندنه)) سمې لورې ته یو ګام دی که څه

رامنځته کیدای شي .د پاليسۍ هغه خپلواک شنونکې

بايد د راتلونکي لپاره هم هرو مرو ادامه ومومي.

))81

وي د سپارښتنو په اړه  ،او همدارنګه د پاليسۍ جوړولو د

څېړنې او شننې د ځانګړو شرایطو د پوهاوي په اړه د یو

ماتې همدارنګه د عمل لپاره پوهه څرګندوي .د پاليسۍ په

هیواد سره د مرستې د نوې پالن لپاره تر ې ګټه واخیستل

کړي نو پدې توګه د پاليسيو د ټاکنو په اړه جدي بحثونه

هم چې کېداي شوای دغه چاره مخکې سرته رسېدلې وه او

چې دبسپنه ورکونکو د پالیسۍ مشخصوموقفونو سره

تړاو نه لري کوالی شي په دې اړه یو مهم رول ولوبوي یعنې
د وزارتونو سره مرسته وکړي ،د پاليسۍ په بحثونوکې
منځګړيتوب وکړي او د استداللونو شننه وکړي تر څو د
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د کرنې او د کليو پراختيا په اړه پاليسي جوړونه

د څیړنې او ارزونې د ادارې وروستنۍ خپرونې
 ۲۰۰۹کال جون

د الس رسۍ څخه تر اغیزې  :په افغانستان کې کوچني پورونه او کلیوالي معیشتونه ،د پاوال کانتور لیکنه

د  ۲۰۰۹کال جون

د افغانستان په ښاري او کلیواله سیمو کې د بیوزلۍ الملو نه د ماشومانو د کار
څخه د استفادې پریکړې اغیزمنې کوي ،د پامیال هنت لیکنه

د  ۲۰۰۹کال جون

د اوبو اداره  ،د څارویو او د تریاکو اقتصاد د بیوزلو په ګټه د کرنې د ودې
فرصتونه ،د لورن فلمینګ لیکنه

د  ۲۰۰۹کال جون

پالیسي نامه :د مرستو د اغیزمن کیدو لپاره دوه اړخیزې حساب ورکونې ته وده
ورکول ،د ربیکا رابرت لیکنه

د  ۲۰۰۹کال می

په افغانستان کې د ماشومانو د کار په وړاندې چال چلند ،د امندا سیم لیکنه

د  ۲۰۰۹کال می

د کلیو د پراختیا او کرنې په برخه کې پالیسي جوړونه ،د آدم پین لیکنه

د  ۲۰۰۹کال می

د کوکنارو څخه خالص والیتونه :یوه اندازه یا یوه نښه ؟ ،د داوید منسفیلد لیکنه

د  ۲۰۰۹کال می

د څارویو د ومحصوالتو د اغیزمن کیدو لپاره څیړنه او پراختیا ،د ایوان تامسن لیکنه

د  ۲۰۰۹کال می

د انضباط او واک تر مینځ :د لوړو سیمه ایزو ټاکنو شاوخوا پالیسي ګانې ،د مارتین وان بیجلرت لیکنه

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره ( )AREUپه کابل کې میشته یوه نا پیلې څیړنیزه اداره ده .ددې ادارې دنده د لوړ څرنګوالې
درلودونکې څیړنو له الرې پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې دي .همدا راز نوموړې اداره هڅه کوي څو په افغانستان کې د څیړنې او
زده کړې کلتور ته د تحلیلي ظرفیت د پیاوړې کولو او د فکرونو او بحثونو د آسانولو له الرې په فعاله توګه وده ورکړي .ددې ادارې
اصلي موخه دڅیړنې له الرې د افغانانو د ژوندانه ښه والې دی.
نوموړې اداره په ۱۳۸۱لمریز کال په افغانستان کې د بوختو مرستندویه ټولنو په مرسته په کار پیل وکړ اود یو مدیره هیات درلودونکۍ
دی چې د بسپنه ورکونکو ټولنو له خوا لکه ملګرې ملتونه او نورو څو اړخیزو ادارو ،او نا دولتي ادارو له خوا یې استازیتوب کیږي.
نوموړې اداره اوس مهال خپله اصلی بودجه د فنلند ،ناروی ،سویډن ،سویزرلند او د انګلستان دحکومتونو څخه تر السه کوي .ددې
ادارې ځانګړې پروژې د افغانستان د پرانیستې ټولنې د انستیتیوت ( ،)FOSIAآسیایی بنیاد ( ،)TAFاروپايې کمیسیون ( ،)ECد
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ( ،)UNHCRد ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق ( ،)UNICEFد ښځو لپاره د
ملګرو ملتونو پراختیايي صندوق ( ،)UNIFEMاو نړیوال بانک له خوا یې مالی مالتړ کیږي.
دگل پلورلو کوڅه (د دوهم سرک کنج) ،نوې ښار ،کابل ،افغانستان
وب سایټ www.areu.org.af :برښنا areu@areu.org.af :ټلیفون+93 )0( 799 608 584 :
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