د استخراجي سکتور په
حکومتولۍ

کې انډ ولیز اقدام

جاوید نوراني او لیین دی بروکییر
غبرګولی ۱۳۹۵

د افغانستان د څیړنی او ارزونی اداره
او د جرمني د اقتصادي همکاریو او پراختیا فدرالي وزارت
څیړ نپا ڼه

د استخراجي سکتور په حکومتولۍ
کې انډ ولیز اقدام

جاوید نوراني او لیین دی بروکییر
غبرګولی ۱۳۹۵

دا څېړنه د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د فدرالي
وزارت له خوا تمویل شوې

					
:ISBN

( 978-9936-628-61-8برېښنايي کتاب)

				
د خپرونې کوډ

P ۱۶۱0

					
سمونګره

وېکټوریا ګرېس

					
ژباړه

محمد کاظم ملوان

د پوښ انځورونه

(له پورته څخه ښکته :د سکروکان ،دره صوف ،سمنګان (د جاوید نوراني
له خوا) ؛ د مالګې کان ،تاقچه خانه بولیواري ،د تخار والیت ( د کانونو او
پترولییم د وزارت له خوا)؛ د شباشک (شبیشک) د سکرو کان ،دره صوف
باال ،د سمنګان والیت (د کانونو او پترولییم د وزارت له خوا) ؛ د کان کیندنې
د سروې اساسي ښوونې ،د نادرخان غونډۍ ،د کابل والیت ( د  GIZله خوا).

©  ۱۳95د خپراوي حقونه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ( )AREUاو د آلمان نړیوالې پرمختیا او همکارۍ له ټولنې ()GIZ
سره خوندي دي.
یوازې د نا سوداګریزو موخو لپاره په نورو لیکنو کې د دغې خپرونې نکل او یادونه کېدای شي یا له سره تولیدېدای شي خو په دې
شرط چې د خپرونې د لیکواالنو او سرچینې نومونه په کې یاد شي .په دې خپرونه کې څرګند شوي نظرونه د لیکواالنو دي او حتمي
نه ده چې د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پراختیا فدرالي وزارت AREU ،او  GIZد نظرونو استازیتوب وکړي .ځینې حقونه یې
خوندي دي .کومو ځایو کې چې دغه خپرونه بیا وړاندې کېږي ،ساتل کېږي یا په الیکترونیکي ډول لېږدول کېږي نو هلته باید د
 )AREU) www.areu.org.afاو  )GIZ) www.giz.deوېبپاڼو لینکونه ورکړل شي .له دغو اجازو پرته د خپرونې بل هر ډول
کارولو لپاره باید په لیکلې بڼه له مرستیالو خپرونکو ،افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره  AREUاو  GIZڅخه اجازه واخیستل
شي .اجازه د دغه ایمیل areu@areu.org.af :یا دې شمېرې

 +930202212415له الرې السته راوړلی شئ.

2017

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

لیکواالنو په اړه
جاوید نوراني نږدې اوه کاله د افغانستان د کانونو په برخه کې دنده ترسره کړي ده .هغه د مدني ټولنې او د ټولنې د ښکیلتیا د کار پوه
په توګه د افغانستان د پایښت لپاره د کانونو د پانګونې او پرمختیا د ادارې په استازیتوب ،چې د ملګرو ملتونو د نړیوالې پراختیا
یوه پروژه ده ،د افغانستان د کانونو او پټرولیم له وزارت سره همکاري او مرسته کړي ده .جاوید له لسو څخه ډیرې څیړنیزې لیکنې
او یو څو بالګونه د افغانستان د کانونو د سکتور په اړه خپاره کړي ،او د قراردادونو د سیاسي اقتصاد په هکله ئې څلورنړیوالې
ليکني خپرې کړي دي .نوموړي د یوې نړیوالې ادارې لپاره د سالکار په توګه د ترکمنستان – افغانستان – پاکستان -هند ترمینځ
د څوملیارده ډالریزي نل لیکې او د هغې د جیو پولیتیک په اړه د اهمیت وړ ریپوټ لیکلی ده .جاوید نوراني ترتیرکال پورې په
افغانستان کې د استخراجي صنایعو د روڼتیا لپاره د نوښتونو د څوکسیزې ډلې غړی وو او اوس د هغې په غونډو کې د کتونکي
په توګه ګډون کوي .نوموړی د افغانستان د طبیعی زیرمو د نظارت د شبکې غړیتوب لري چې تر پنځو سو ډیرو محلي مدني ټولنو
څخه جوړه ده .هغه د مدني ټولنې یو مخکښ فعال ده چې په افغانستان کې د کانونو د کیندلو په اړه د یو لړ مسئلو د روڼتیا او حساب
ورکولو مالتړکوي .نوراني د مدني ټولنې لومړنی فعال وو چې په نوموړی سکتور کې ئې د قرار دادونو د څرګند تیا غوښتنه کوله
او د افغانستان حکومت له همغه وخت څخه را هیسي ټول قرار دادونه څرګند کړي دي .هغه د منرالونو د قانون د مسودې ( )۲۰۱۴د
تعدیل د بهیر مشرتوب په غاړه درلود ،او له نورو سره یو ځای ئې له  ۱۱میاشتو څخه ډیر نوموړی قانون په ولسي جرګې کې تر بحث
الندې ونیو .هغه د کانونو د کیندلو د افغاني لید د جوړولو او د افغانانو له خوا د استخراجي صنایعو د ودې د کار چوکاټ د رامینځ
ته کولو لپاره غږ پورته کړی ده.
لیین دي بروکییر یوه خپلواکه سالکاره ،څیړونکې ،او په متحده ایاالتو کې د وړتیا لرونکې قانون پوهه ده چې د زیرمو د استخراج
او د ټولنې د پرمختیا او د افریقې د صحرا په سویل او افغانستان کې د سولې له را وستلو سره د هغوی د اړیکو په هکله دنده تر سره
کوي .د امریکې د دفاع د وکیالنو اتحادیې لپاره د هغې ځینې نوې لیکنې چې په ګینی او د کانګو په دموکراتیک جمهوریت کې
د قانون د حاکمیت په اړه لیکل شوي دي ،د څو انظباطی وسایلو د رامینځ ته کولو او د مدني ټولنو د سیمه ییزو فعالینو د ظرفیت
جوړونې لپاره د عملي الرښوونې مجموعه ده تر څو هغوي وکوالی شي د کانونو د کیندنې په صنعت کې له بشري حقونو څخه مالتړ
وکړي .هغې د واحدې ځمکې د راتلونکې بنسټ لپاره په استخراجي پروګرامونو کې د نړۍ د وخته ښکیلتیا پیل او طرحه کول آسانه
کړل چې موخه ئې د طبیعي زیرمو د استخراج په صنعت کې د ټولنو د مانا لرونکی او پر وخت ګډون د ظرفیت جوړونې له الري د
تاوتریخوالي د کچې را ټیټول دي .نوموړې ،پخوا د نړیوالو حقوقو د طبیعي زیر مو او بشري حقونو د پروګرام اداره په غاړه درلودله.
په نوموړو پروګرامونو کې د حساب ورکولو لپاره افریقائي ائتالف چې په هغه کې له  ۲۵افریقائی هیوادونو څخه د  ۸۹مدني ټولنو
استازو ګډون درلود ،شامل وو چې د پيل کولو او آسانتیا برابرولو مسئولیت ئې د لیین د ی بروکییر په غاړه وو .د دې ترڅنګ د
عدالت لپاره د همکارانو ( د ټولنې) له الري ،هغې په افغانستان ،نایجیریا ،یوګندا ،او د کانګو په دموکراتیک جمهوریت کې د
کانونو ،تیلو او ګازو د را ایستلو د صنعت لپاره د سیمه ییزو مدني ټولنو د ظرفیت جوړونې پروګرامونه رامینځ ته کړل .له دې څخه
پخوا ،هغې د جان رګې د سوداګري او بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د الرښوونکو اصولو ،د ډلې له غړو سره یو ځای غیر
قضائی حل الروته د الس موندنې لپاره له یوه نړیوال نوښت څخه مالتړ وکړ .د نوموړې لیکنې او خپرونې په Communitiesfirst.
 netکې د الس موندنې وړ دي.
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ( )AREUپه اړه
د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره ،یوه کابل مېشته خپلواکه څېړنیزه اداره ده .د دې ادارې موخه ،په لوړ کیفیت سره ،په پالیسیو
پورې اړوندو څېړنو له الرې ،پر پالیسیو او چارو مثبته اغېزه ده .دغه اداره ،همدارنګه په افغانستان کې د څېړنې او زده کړې کلتور
د ودې په موخه ،د څېړنو پایلې په چټکه توګه خپروي .دغه اداره ،د سیاستوالو ،مدني ټولنې فعاالنو ،څېړونکو او زده کوونکو
په ښکېلولو سره هڅه کوي ،له خپلو څېړنو او کتابتون څخه د ګټې اخیستنې زمینه برابره کړي ،ترڅو د هغوی څېړنیز ظرفیتونه هم
پیاوړي شي او هم په افغاني ټولنه کې ،د لیدلورو د تبادلې ،خبرو اترو او علمي بحثونو لپاره الره هواره شي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره ،پر  ۲۰۰۲ز .کال په افغانستان کې د یو شمېر فعالو مرستندویو موسسو په مرسته جوړه شوې
ده ،چې استازي یې د دغه سازمان مدیره پالوي ،مرستندویانو ،د ملګرو ملتونو سازمان او نورو نادولتي سازمانونو ته شاملېږي.
پر  ۲۰۰۶ز .کال یو شمېر مشخصې پروژې ،د اروپايي اتحادیې ( ،)EUد پرمختیا لپاره نړیواله موسسې ( ،)ODIد امریکا د نړیوالې
پرمختیا ادارې تر څارنې د پروموت پروګرام ( ،)Tetra Tech-WLDد امنیت د حکومتولۍ ډلې ( ،)SGGد متحده ایاالتو د
سولې انسیتوت ( ،)USIPد جرمني د اقتصادي او پرمختیايي همکاریو وزارت ( ،)BMZد جرمني د نړیوالو همکاریو ادارې
( ،GIZ) GmbHد وربشو او غنمو د ښه والي نړیوال مرکز ( ،)CIMMYTد هالند د علمي څېړنو سازمان ( )NWOاو د بریتانیا – د
وار چایلد موسسسې له خوا تمویل شوي دي.
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سریزه
د ښې حکومتولۍ چوکاټ د دریم پایښت لرونکې پرمختیا د موخو پراساس چې د « خلکو د هوساینې لپاره په سیمه ییزه کچه د
حکومت او عامه ظرفیت لوړول دي» ښه ټینګښت موندلی دی .برسیره پردې ،داموضوع د پایښت لرونکي پرمختیا د موخو له خوا
تنظیمیږي چې یوه موخه ئې«د یو دموکراتیک سیستم په د ننه کې د اغیز من حکومت جوړول ،او د نړیوال ګډون له الرې د اوږدو
اغیزه لرونکو اصولو تطبیق ګڼل کیږي .ځکه چې افغانستان د  193السلیک کوونکو هیوادونو په کتار کې یو هیواد ده چې د ملګرو
ملتونو د ریو پریکړه لیک او اجنداء  ۲۱ئې امضاء کړي او د تطبیق لپاره ئې اقدامات د دوام لرونکې پرمختیا لوري ته وړاندی تګ
ده ،نو د دې نوښت یو ټینګ او ژمن هیواد شمیرل کیږی.د ملګرو ملتونو دا ډول چوکاټ د افغانستان د حکومتولۍ غونډه د پروګرام
له لیاري د تطبیق ( عملی کولو) وړده.
د افغانستان د حکومتولۍ غونډه چې د جرمنی او افغان ګډون کوونکو له خوا پیل کیږی ،ډیر پر وخت کار ده ،ځکه چې زموږ په
هیواد کې د حکومتولۍ په اړه د پالیسي د خبرو اترو لپاره کړنال ره جوړوي .څیړونکو او پالیسې جوړونکو پر شواهدو والړه ونډه
اخیستنه وړاندې کړي ده تر څو د حکومتولۍ په برخه کې داسې خبرې اترې پرمخ بوزي چې موخه ئې د پرمختیا لپاره مرسته  ،تقویه
او غښتلي کړي .د افغانستان د حکومتولۍ د غونډه په شپږو غوره شوو موضوعګانو کې یوه موضوع د « کانونو د کیندلو په برخه
کې راتلونکې ونډه» ده .د هیواد د شتمنۍ یوه عمده باالقوه منبع د منرالي زیرمو پریما نه شتون دی چې کیدای شي د هغو د ښه
مدیریت له الرې د حکومت په عوایدو کې ملیاردونه ونډه واخلي.
د « استخراجي سکتور په حکومتولۍ کې انډولیز اقدام » د کانونو د را ایستلو د سکتور انځور دا ډول ښيي چې په اټکلیزه توګه له
یوه څخه تر درې تریلون ډالره پورې نه استخراج شوي زیرمې وجود لري.
نن ورځ په افغانستان کې د استخراجي فعالیتونو د سکتور لویه برخه د صنعتګرۍ ،کوچنیو او منځنیو کچو لرونکي ده .د ښې
حکومتولۍ د جوړښتونو نه شتون او په نوموړي سکتور کې د غیر رسمي ( غیرقانوني) فعالیتونو موجودیت چې له پرله پسې
منازعاتو او تاوتریخوالي سره یوځاي دي د دې المل برابر کړي چې د غیر قانوني استخراج څخه داسې زښت ډیر ضررونه رامینځ ته
شي چې د افغانستان په پرمختیا ناوړه اغیزه لري.
دا څیړنه په رښتیا سره حق لري ادعا وکړي چې د استخراجي سکتور د چاپیریال او ټولنیزې اغیزي ارزونې ( )ESIAپه اجراء،
په داوطلبیو کې د  ESIAsپه تطبیق کې د شرکتونو ترمینځ ککړتیا ،د اغیزو د څارنې ،بیا کتنې او مالوماتو ته په السرسۍ کې
کمزورتیا او په مدیریتي چارو کې د ظرفیتونو د ټیټوالي له عملي ستونزو سره مخامخ ده .برسیره پردې ،د یوه بې ثباته قانوني
چوکاټ شتون چې د عوایدو د الس ته راوړلو لپاره د داخلي بیړني فشار نتیجه ده ،او همدا ډول په استخراجي صنایعو کې د روڼتیا
د نوښتونو (  )EITIپه تطبیق کې سیاسي ارادې لږوالی هغه عمده الملونه دي چې مدني ټولنه د روڼتیا ،حساب ورکولو ،او د
سکتورپه ګټو کې د عادالنه ونډې د سمونې او اصالح کولو په الرکې ورسره مخامخ ده.
زه باور لرم چې دا ډول بحثونه په د ې هیواد کې د حکومتولۍ د مفهوم په ال ښه پوهیدنه کې ،په تیره بیا د منرالونو په اداره کولو کې
چې د هیواد د ودې عمده خوځوونکې قوه ګڼل کیږي ،لوړه برخه اخیستالی شي .د مترقي او مسئولیت منونکي افغانستان په لور!

نادر نادري
په عامه او استراتژیکی چارو کې
د ولسمشر ستر سالکار او
د بیان د آزادي لپاره لوی استازی.
غبرګولی ۱۳۹۵
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سریزه
د افغانستان د حکومت غونډه ( )Govern4Afgد بحث او خبرو اترو د کړنالرې په توګه د افغانستان په حکومت کې د پالیسۍ د
اصالح او تطبیق مالتړکوي.
ښه حکومتولۍ  ،د قانون حاکمیت ،حساب ورکول ،او روڼتیا د افغانستان د ثبات او پرمختک لپاره ستر اهمیت لري .الزمه بریښي
چې د افغانستان خلک د دولت په ادارو بیا باور پیدا کړي ،له فساد سره باید په اغیزمنه توګه مبارزه وشي ،او اصالحات باید د
خلکو ورځنی ژوند ښه کړي .د کاغذ پرمخ یوازې د اصالحاتو لیکل بسیا نه کوي ،اصالحات باید هرومرو د افغانستان په کلیو او
ښارونو کې تطبیق شي.
د افغانستان د حکومت د غونډه ( )Govern4Afgد کړنالرې موخه داده چې د افغان او جرمني د « بدلون د ښوونکو» ترمینځ د ښې
حکومتولۍ په برخه کې د پالیسۍ خبرې اترې رواج ومومي .د دواړو هیوادونو څیړونکي او پالیسي جوړونکي د حکومت کولو په
برخه کې پرشواهدو والړ د لیلونه برابر او د لوړې کچې بحثونو او سال او مشورو بهیر ګړنډی کړي .په دې توګه ،د پالیسي بحثونه
په حقیقي توګه ازمویل کیږي .په نیتجه کې ،نوموړې کړنالره په  2017 -2014کلونو کې د افغان -جرمن د پراختیا د همکاری لپاره د
 BMZد هیوادنۍ ستراتژي د تطبیق لپاره د یوې وسیلې په توګه په کاریږي.
د  2015کال په پیل کې د یو بریالی ورکشاپ له جوړولو وروسته ،شپږ موضوعګانې (والیتي پالن او بودجه جوړونه ،د جنسیت له
غوښتنې سره سم بودجه جوړونه ،د معدني موادو اداره ،سیمه ییز حکومت ،مدني ټولنه ،او د ملکي خدمتونو سمونه) دافغانستان
او جرمني د لومړیتوبونو پراساس د ژور بحث لپاره غوره شوې .د  2015کال په بهیر کې ،د دواړو هیوادونو د څیړنې ډلو الزم مهارتونه
سنبال او د یو څو پرانیستو بحثونو او نورو مشورتي میتودونو له الرې ئې د کارپوهانو او متخصصینو ترمینځ بحثونو ته آسانتیا
برابره کړه ،او د پالیسی بحثونو لپاره ئی له وړاندیزونو سره یوځای لیکنې برابرې کړې.
د جرمني د اقتصادي پرمختیا او همکارۍ لپاره فدرال وزارت BMZهیله کوي چې د دغو لیکنو په اړه په افغانستان کې نور بحث
هم وشي او په دې برخه کې د مرسته کوونکو بوختیا الهم ډیره شي.
ددې لیکنی په هکله
لومړۍ موضوعي لیکنه چې د  ۲۰۱۶کال په جون کې عامه خلکو ته وړاندې شوه د کان کیندنې په اړه وه.
اټکل کیږي چې افغانستان له  ۱تر  ۳تریلونه امریکائې ډالرو په ارزښت د کاني توکو زیرمې لري چې تراوسه ګټه ورڅخه اخیستې
شوي نه ده .په دې زیرمو کې د لوټ کولو وړ (لکه قیمتي ډبرې،مرمر،طال ،سکاره ،الجورد او داسې نور) او د لږ تاالن کولو وړ کانونه
(لکه اوسپنه ،مس ،تیل او ګاز) شامل دي .خو ،نن ورځ په افغانستان کې د استخراجي صنایعو لویه برخه د السي صنعت ،کوچني
او منځني صنعت بڼه لري .نږدې  ۱۰۰۰۰زیرمې د حکومت تر واک او کنترول الندې نه دي او له دوام لرونکو جګړو او تاوتریخوالي سره
مخامخ دي ،چې پایله ئې د غیر قانوني استخراج له الرې د پام وړ عوایدو له السه ورکول دي.
په عین حال کې ،مرستندویانو د استخراجي سکتور نوښتونه هڅولي دي چې د هیواد اقتصادي پراختیا څخه مالتړ وکړي .د تیروشوو
کلونو په موده کې ،د کانونو او پټرولیم وزارت ( )MoMPد پالیسي او ستراتژي په کچه او همدا ډول د اغیزمنې حکومتولۍ د
جوړښتونو په اړه له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي ده.
برسیره پر دې ،دمقرراتو تطبیق شتون نه لري .د اغیزو ارزونې چې په افغانستان کې د قانون پراساس غوښتل کیږي ،د حکومت له
خوا د کان کیندنو د منل شوو تړونونو یوازې  ۵سلنه جوړوي .د چاپیریالي او ټولنیزو اغیزو د نظارت د نه شتون ترڅنګ ،په داوطلبیو
کې فساد ،د مالوماتو بیا کتنه او هغو ته السرسي ،کمزوری خصوصي سکتور او تنظیمونکی ظرفیت ،ناڅرګنده تنظیمونکې اداره،
مبهمې او متناقضې تنظیمونکې اړتیا وي ،او د عامه ګډون د اړتیا یوه نښه چې کیدای شي په آسانۍ سره له هغې څخه سترګې پټې
شي ،د حکومت په ادارو کې ال نورې ستونزې دي.
د افغانستان د حکومت د غونډه له خوا څخه د حکومت له ادارو سره د یو لړ مشورو او د افغان حکومت له استازو ،اغیزمنو ټولنو،
خصوصي سکتور ،د مدني ټولنو له فعالینو او نورو سهم لرونکو سره د پرانیزي دیالوګ څخه وروسته ،د افغانستان د حکومت د
غونډه د متخصصینو ډلې عمده موندنې د استخراجي سکتور د پالیسي لپاره په الندې وړاندیزونو واوښتي:
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•سوله د متداولې او لوړې موخې په توګه ،د زیرمو د ورو او تدریجي استخراج مالتړ ،د یوه ټولنیز تړون وده ،د
اقتصادي ډول ډول والي او ټولنیزو لګښتونو د موخې ټاکل؛
•د پرله پسې بحث د ډاډمنتوب لپاره له یوې خوا د افغان پالیسي جوړونکو د څو پړاویزو او څو کچه ییزو ،او له بلې خوا
د جرمني او نړیوالو سهم لرونکو ترمینځ د خبرو اترو په لیاره اچول؛
•د سکتور په پالیسي جوړولو کې د مدني ټولنې د مشورو د ډاډمنتوب له الرې (د قرارداد او داوطلبۍ په ټول بهیر کې)
د حساب ورکولو او روڼتیا لوړول؛
•د پرمختللي تطبیق او نظارت لپاره د اوسینو قراردادونو د بیا کتنې په شمول د اغیزو په ارزونه کې د ښه والي راوستل.
دا لیکنه د نورو داسې بحثونو لپاره بنسټ جوړوي چې ،نه یوازې د افغانستان د حکومت غونډه مفهوم په حدودو کې خدمت کوي،
بلکې همدا ډول د افغانستان د حکومت د ادارو او مرستندویه ټولنې او اکادمیک چاپیریال ترمینځ د مختلفو ستونزو په حل کې
نقش لوبوي .د دې لیکنې پراخ تکثیر به په مختلفو او په ډول ډول کچو د پالیسي اصالحاتو ترمنیځ بحثونه را مینځ ته کړي .د
افغانستان د حکومت غونډه به په  2016کال کې د نوو پیژندل شوو عنوانونو ترڅنګ خبرې اترې بیا پیل کړي.
د افغانستان د حکومت په غونډه کې به موضوعي لیکنه د حکومتي او ِغیرحکومتي جوړښټونو د اوسنیو دندو د ژورې بیا کتنې
له خوا تعقیب او د  ۲۰۱۶کال په بهیر کي به د نظارت ،څارنې او ارزونې ،او د شکایتونو د اوریدلو او روڼتیا په اړه کتنه تر سره شي.

ډاکتر سټیفان اوسوالډ
د جرمني د نړیوالې همکارې او پرمختیا د فډرالي وزارت مشر
غبرګولی ۱۳۹۵
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مننه
د دې ریپوټ لیکونکي د ښې حکومتولۍ لپاره د ولسمشر د ځانګړي استازي له مالتړ او همدا ډول د کانونو او پټرولیم د وزارت له
مامورینو ،د چاپیریال ساتنې له ملي ادارې ،د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام ،د مدني ټولنو له ډیرو ادارو ،او د مرستندویانو له
ادارو څخه په ژوره توګه مننه کوي چې د استخراجي صنایعو په اداره کې ئې د افغانستان د اسالمي جمهوریت له حکومت سره مرسته
کړي ده .موږ په عین حال کې په صنعت کې له افغانستان څخه د بهرنیو کار پوهانو د وخت او تخصصي مهارتونو له کبله مننه کوو.
لیکونکي د ټولو هغو ګډون کوونکو منندوی دي چې د مختلفو غیر حکومتي موسسو او مرستندویانو د استازو په توګه ئې د عمده
موندنو او وړاندیزونو د وړاندې کولو په بهیر کې خپلې نظریې څرګندې کړې ،چې بې له شکه د ریپوټ د متن او وړاندیزونو په بډای
کولو کې ګټورې وې .موږ ددې څیړنې د بیا کتونکو او سموونکو له هڅو څخه ځانګړي مننه کوو .د عمده مالومات ورکوونکو مالتړ
چې خپلې نظریي او مالومات ئي ،پرته له دې چې و پيژندل شي ،ددې څیړنې د بشپړتیا لپاره وړاندې کړل د ستایني وړ ګڼل کیږي .د
افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره (  )AREUاو د جرمني د اقتصادي پرمختیا او همکارۍ لپاره فدرال وزارت ( )BMZچې ددې
څیړنې تمویل ئې په غاړه اخیستی دی ،د ډیروځانګړو مننو وړ ګڼل کیږي.
جاوید نوراني او لیین دی بروکییر
غبرګولی ۱۳۹۵
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لغاتونه او اصطالحات
السي صنایع او په کوچنۍ کچه د کانونو کیندنه  :ټول هغه استخراجي فعالیتونه چې په السي او دودیزه طریقه ترسره کیږي او په
معمولي توګه په هغو کې له السي کار ،ابتدایي وسایلو ،او د ماشیني کولو او
پانګونې له ټیټې کچې څخه ګټه اخیستل کیږي.
استخراجي صنعت:

د داسې توکو د تولید په موخه چې کیدای شي په بازار کې د پلورلو وړ وي ،له
خاورې او ځمکې الندې د استخراج هر بهیر یا دمعدني توکو ،ډبرو ،او قیمتي
ډبرو را ایستلو ته ویل کیږي.

امام :

هغه سړی چې د مسلمانانو د لمونځ الرښوونه کوي( .هغه سړی چې مسلمانانوته
لمونځ په جمع ور کوي).

صنعتي کان کیندنه:

د عصري او ماشیني میتودونو او بهیرونو له الرې ټولو استخراجې فعالیتونو ته
وایي چې په هغو کې په معمولي توګه له عصري ماشینونو او انجنیرۍ ،په لویه
کچه د پایښت لرونکو تأسیساتو ،او ماشیني کولو ،پانګونې ،او تولید له لوړ
او عالي معیارونو څخه ګټه اخیستل کیږي.

جهاد:

له اسالمي نظره ،جهاد له بدوسره دمبارزي په مانا ده .نن ورځ ،د جهاد مانا له
مقدسې جګړې سره برابره ده.

جرګه:

د مشرانو هغې دو دیزې شورا ته وایی چې پریکړې ئې د نظریو په اتفاق نیول
کیږي.

کاریز:

د اوبولګولو هغه ماتیدونکي سیستم ته وایي چې د افقي څاګانو ،تر ځمکې
الندې او د ځمکي پرسرکانالونو ،او کوچنیو چینوڅخه جوړدی.

کوچیان:

د افغاني کوچیانو هغو ټولنو ته ویل کیږي چې په موسمي توګه سفرونه کوي.

میرآب:

د اوبو د ویش مشر چې د اوبو د تخصیصولو په اړه پریکړه کوي.

مال:

په مذهبي قوانینو ( فقه ) کې یو تعلیم لرونکی مسلمان چې په معمولي توګه یو
رسمي مقام لري.

شورا:

یوه محلي جرګه.

ولسي جرګه:

په افغانستان کې د پارلمان سفلی ( ښکته) خونه.
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زیډنل ب لطم د

د مطلب لنډیز
سریزه
نن ورځ ،په افغانستان کې د استخراجي سکتور لویه برخه د السي کوچنیو ،یا منځنیو صنایعو بڼه لري .لکه چې د کانونو او پټرولیم
وزیر ،داو د شاه صبا ،د  ۲۰۱۵کال په وروستیو کې څرګنده کړه ،او نو موړې څرګندونه د نورومنابعو له خوا هم تأئید شوه ،نږدې (
 )۱۰۰۰۰کانونه د حکومت له کنترول څخه بهر دي .1
دا موضوع په هیواد کې له دوام لرونکو شخړو او تاوتریخوالي سره اړیکه لري ،چې پایلي ئې د غیر قانوني استخراج له خوا د
حکومت په عوایدو کې د پام وړ زیا نونو رامینځ ته کول دي .په ورته وخت کې ،مرسته کوونکو د استخراجي سکتور په نوښتونو
کې د ډیرو پیسو لګښت پرځان منلی ده چې د هیواد له اقتصادي پرمختیا څخه مالتړ وکړي ،خو د کانونو او پټرولیم وزارت د
نوموړي سکتور په مدیریت کې له غټو ستونزو سره مخامخ شوي ده .د بیلګې په توګه ،د افغانستان د استخراجي صنایعو د روڼتیا د
نوښتوونو ( )AEITIڅو کسیزه ډله د مدني ټولنو د موسسو ( )CSOsله خوا د  ۲۰۱۳کال تر وروستیو پورې په اغیزمنه توګه تر ګټې
الندې ونیول شوه .خو ګډون کوونکي تر نن پورې هم تر فشار الندې دي چې د ډیرو مالوماتو غوښتنه ؤنکړي ،نو ځکه کمپنۍ په مکرر
ډول له همکاریو څخه ډډه کوي .دې خبرې ته په پاملرني سره ،که چیرې استخراجي سکتور د نن په شان کار کولو ته ادامه ورکړي نو
د هیواد د اقتصاد یا پایښت لرونکې پرمختیا د مالتړ په الرکې ډیر لږ فرصت په الس کې لري .د هغو تحلیلونو پر بنسټ چې د جګړې
وروسته اقتصاد د بیا جوړونې په اړه شوي دي ،موږ ددغه سکتور د پرمختیا لپاره د یو لړ اصولو وړاندیز کوو :د یوې برالسي موخې
په توګه د سولې راوستل ،د منابعو له ورو او تدریجي پرمختیا څخه مالتړ ،د یوه ټولنیز تړون رامینځ ته کول او د هغه پراخول ،او د
اقتصادي تنوع او ټولنیزو لګښتونو د موخې ټاکل.
د څیړنې عمده موخې
ددغې موضوعي څیړنې هدف داده چې د افغانستان په اقتصادي پرمختیا کې د استخراجي سکتور رول مطالعه کړي .په ځانګړي
توګه ،دا لیکنه لومړی دغې پوښتنې ته ځواب ورکوي چې استخراجي سکتور پرته له دې چې د شخړو او مخالفتونو د رامینځ ته
کیدلو المل شي ،څنګه کوالی شي په افغانستان کې د اقتصادي پرمختیا مالتړ وکړي .دا سکتور بیا وروسته ستونزې په ګوته کوي
او په دوو اړونده ساحوکې خپل وړاندیزونه وړاندې کوي  )۱( :د منفي اغیزو کمول او ( )۲د ګټو په اړه د روڼتیا او حساب ورکولو
لوړول2 .د دغه انډولیز اقدام د تحلیل لپاره اوسنۍ څیړنه شته طرزالعملونه ( لکه د مقرراتی اغیزو ارزونه او  )AEITIاو د عامه
ګډون اود مدني ټولنو د فعالینو ونډه تر کتنې او مطالعې الندې نیسي.

3

په پراخه توګه ،دا څیړنه د افغان او جرمني کار پوهانو ترمینځ د ګډو بحثونو او بیا کتنې لپاره اساس جوړوي او د افغانستان د
استخراجي سکتور د راتلونکي په اړه د افغانستان د حکومت دغونډې په هکله د افغان – جرمن پراخ دیالوګ ته زمینه برابروي.
د څیړنې چلند الره
له علمي او عملي څیړنې په عملي کولو سره ،چلند الره له داسې ادبیاتو او د میز پرسر بیا کتنې څخه ګټه پورته کړه چې پراساس ئې
څیړنه ترسره شي ،د متن جوړښت برابر ،او د مالوماتو د را ټولولو لپاره پوښتنې جوړي شي .له څه د پاسه  30ګډون کوونکو څخه
چې د حکومت ،خصوصي سکتور ،مدني ټولنې ،او مرستندویه موسسو او په صنعت کې د تخنیکي ماهرینو استازیتوب ئې کاوه
 1د کانونو او پټرولیم د وزیر داود شاه صبا د خبرو په اړه د الطاف نجفی زاده لیکنه « طالبان د افغانستان د کانونو د شتمنۍ یو تریلیون ډالره په زور نیسي»
وګورئ .د بلومبرګ شرکت .۲۰۱۵ ،د کانونو او پټرولیم د وزارت د آنالین اسنادو پراساس په کابل کې شا اوخوا  ۷۱۰نا قانونه کان کیندنه ،او د سمنګان په دوو
ولسوالیو کې  ،۳۹۵په پنجشیر کې د زمردو شا اوخوا  ۱۰۰استخراجې ناقانونه ساحې او په بدخشان کې تر  ۱۰۰ډیرې نا قانونه سا حې وجود لري .دلته د هیواد
په نورو والیتونو کې د نا قانونه استخراج په اړه مالومات وړاندې شوي نه دي .به نوموړو والیتونو کې له ډیرو عمده مالومات ورکوونکو سره د مرکو پراساس،
د درې کلونو په موده کې ،په ننګرهار کې د کان کیندنې  ۲۰۰نا قانونه ،په کنر کې تر  ۵۰ډیر ،په لغمان کې شا او خوا  ۵۰او په نورستان کې له  ۸۰څخه ډیر ،او
همدا ډول په لوګر ،خوست ،پکتیا کې په سلها وو نا قانونه کان کیندنې شتون لري.
2
د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام په افغانستان کې دغه دوه عمده اقدامات ال پخوا د داسې بریالي استخراجي سکتور د رامینځ ته کولو لپاره
پیژندلي وو چې شخړې نه را مینځ ته کوي او دهغو د الزیاتیدلو مخنیوی کوي .د اولي براون او ایرن بالکنیشیپ « په افغانستان کې د طبیعی زیرمو مدیریت او
سولې راوستل » ( دملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام۴۲-۴۰. )2013 ،
3
د افغانستان د حکومت غونډه د دندو په الیحه کې داسې راغلي دي « :د افغانستان په اقتصادي پرمختیا کې د کانونو د را ایستلو د ستراتژیکې ونډې
په اړه موضوعي لیکنه په الندې موضوعګانو باندې تمرکز کوي :د چاپیریال د اغیزې ارزونه ،د ټولنیزې اغیزې ارزونه ،او د حساب ورکولو او روڼتیا په
تأمینولوکې د مدني ټولنې /د افغانستان د استخراجې صنایعو د روڼتیا نوښتونو ( )AEITIونډه ».
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وغوښتل شو چې په مرکو کې برخه واخلي .موندنې او وړاندیزونه په یوه پرانیستي بحث کې تر ارزونې الندې ونیول شول .د نوموړي
پرانیزی دیالوګ کوربه توب چې د  2015کال په دسمبر کې په کابل کې جوړشو ،د افغانستان د حکومت د غونډه په غاړه وو چې له۵۰
ډیرو ګډون کوونکو د حکومت ،خصوصي سکتور ،مدني ټولنې او مرستندویانو په استازیتوب په هغه کې ګډون درلود .دا نهائي
مسوده د هغو نظریاتو په غبرګون کې جوړه شوي ده چې د پرانیستي بحث په بهیر کې الس ته راغلي وو.
نتیجه
د استخراجې سکتور د منفی اغیزو د مدیریت او کمولو لپاره لومړنۍ تنظیموونکې الره د چاپیریال او ټولنیز اغیز ارزونه ده :د
مدیریت دا ډول بهیر په خلکو او د هغوی په چاپیریال باندې د عمده باالقوه اغیزو وړاند لید کوي ،او داسې الرې وړاندې کوي چې
په یوه چاپیریالي او ټولنیز مدیریتي پالن کې د نوموړو اغیزو مخنیوی یا کمولو ال ملونه برابروي .د چاپیریال او ټولنیزو اغیزو
ارزونه  ESIAد قانون پراساس په افغانستان کې له  2007کال څخه را هیسې د چاپیریال د قانون له نافذیدلو سره یو ځای اړینه وه.
د مدني ټولنې فعالینو د مدني ګډون او ښې حکومتولۍ ،او د افغانستان د استخراجي صنایعو د روڼتیا د نوښتونو ( )AEITIله
الرې د دغه سکتور د ګټو د روڼتیا او حساب ورکولو په لوړ والي کې عمده او کلیدي ونډه په غاړه لري.
پا یلې
د چاپیریال او ټولنیزو اغیزو د ارزونې ( )ESIAله نظره په عملي ننګونو کې یوه ناکامي شامله ده (د چاپیریال او ټولنیزو اغیزو
ارزونه  ESIAsد حکومت له خوا د کانونو د کیندنو په تأئید شوو قراردادونو کې د پنځه سلنې څخه لږ مواردو کې وړاندي شوي
دي) .همدا ډول د داوطلبی په بهیر کې د اغیزو ،او د کمپنیو ترمینځ د فساد د نظارت لپاره د چاپیریال او ټولنیزو اغیزو د ارزونې
( )ESIAعملي کول ،کمزوري بیا کتنې او مالوماتو ته السرسي ،کمزوری خصوصي سکتور او تنظیموونکی ظرفیت ،نا څرګنده
تنظیمونکې شریکه اداره ،پیچلي او بی ارتباطه مقرراتي شرایط ،او د عامه ګډون لپاره شرایط په پورتنیو ناکامه ننګونو کې شامل
دي چې کیدای شي په اسانۍ سره له هغو څخه ډډه وشي .د هغو عملي ننګونو په کتارکې چې مدني ټولنې د روڼتیا ،حساب ورکولو،
او ددې سکتور په ګټو کې په برابرو ګټو اخیستنو کې ورسره مخامخ دي له یوه بې ثباته قانوني چوکاټ څخه چې مشخصات ئې له
داخلي منابعو څخه د عوایدو په الس ته را وړلو کې بیړني اقدامات ،د استخراجې صنایعو د رونټیا د نوښتونو د عملي کولو په اړه
د سیاسي ارادې ټیټیدل ،او د مدنې ټولنو د موسسو ( )CSOبدلیدونکی او کمیدونکی نقش څخه عبارت دي ،البته د افغانستان د
استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښتونو (  )AEITIپورې اړوندومدني ټولنو په هکله چې د لوی اهمیت لرونکي دي دلته خبرې نه کوو.
وړاندیزونه
د چاپیریال او ټولنیزو اغیزو د ارزونې  ESIAد ښه والي لپاره وړاندیزونو کې د اوسنیو قرار دادونو بیا کتنه ،د حکومت د ظرفیت
جوړونه ،د کانونو او پټرولیم وزارت او د چاپیریال د ساتنې ملي ادارې ترمینځ د همغږۍ او همکارۍ ټینګښت ،د چاپیریال او
ټولنیزو اغیزو ارزونه ( ،)ESIAد اعتبار وړ جیولوژیکي مالوماتو او  ESIAsته د السرسۍ د تأمین لپاره د روڼتیا پراخول ،د
عامه ګډون د متودونو او اهمیت په اړه د پوهاوي لوړول ،او د تشو د ډکولو او د قوانینو ترمنیځ د انسجام د تأمینولو لپاره د قانون
او مقرراتو بیا کتنه ،شامل دي.
عمده لغاتونه
عمده لغاتونه او اصطالحګانې چې په دې لیکنه کې په کار وړل شوي دي په الندې ډول دي:
افغانستان ،عینک ،استخراجي سکتور ،د کانونو کیندنه ،تیل او ګاز ،صنعتي کان ایستنه ،د السي صنعت له الرې د کانونو
کیندنه ،نا قانونه کان کیندنه ،حکومتولي ،ښه حکومتولي ،د چاپیریال د اغیز ارزونه ،د ټولنیزو اغیزو ارزونه ،اقتصادي پرمختیا،
روڼتیا ،حساب ورکول ،د استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښتونه ( ،)EITIمدني ټولنه ،عامه ګډون ،سال او مشوره ورکول ،شخړه ،د
جګړو په وړاندې حساسیت ،د سولې راوستل یا جوړول.
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موهفم وا هزیرس

1.1سریزه او مفهوم
11 1

1د طبیعي منابعو شتمني

په  2010کال کې متحده ایاالتو اعالن وکړ چې د متحده ایاالتو د جیولوژیکی سروې ( )USGSپراساس ئې په افغانستان کې نږدې
د یو تریلیون ډالرو په ارزښت کاني زیرمې کشف کړي دي  4چې د هیواد د استخراجي زیرمو اټکل  908بلیون ډالرو ته رسوي  .5خو
سره له دې وړاندلیدونه دا کچه زښته ډیره ګڼي ،او د افغان حکومت لوړ پوړو چارواکو په وار وار څرګنده کړي ده چې د هیواد د
کاني توکو ارزښت له  3تریلیون ډالرو څخه ډیر ده .په داسې حال کې چې جیولوجیستان مني چې د افغانستان پیچلې جیولوژي د
کان پیژندونکو لپاره خورا په زړه پورې ده او هیله لري چې د لیدوړ کاني زیرمې پیدا کړي ،خو له دې زیرمو څخه د اقتصادي ګټې
اخیستنې د امکاناتو په اړه ډیر لږ مالومات وجود لري.
د هیواد په ګټه له دغو کاني شتمنیو څخه د ګټې اخیستلو خوبونو خورا ډیره پاملرنه ځان ته جلب کړي ده .عادي افغانان د دغې
شتمنۍ او له دغه سکتور څخه په اقتصادي وده کې ډیرې لویې هیلې او تمې لري ،او د نړیوالو فعاالنو حضور د نوموړو طبیعی
زیرمو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یوه دسیسه شمیري 6 .افغان مامورین په دې اړه ډول ډول نظریې لري :زوړ نسل ( د زاړه مکتب
پیروان) په دغه سکتور کې د بهرنیانو حضور د هیواد د طبیعي زیرمو د تصرف ،استثمار او ګټې اخیستلو لپاره هڅه ګڼي ،په داسې
حال کې چې ځوان او په غرب کې روزل شوی نسل دغه موضوع د پیسو ګټلو او د هیواد په پرمختیا کې د ونډې اخیستلو لپاره یو
فرصت شمیري .7
لومړی نقشه :په افغانستان کې د کاني توکو نقشه

8

مرکز
د والیت مرکز
قېمتي ډبرې
مرنالونه او فلزات
تېل او ګاز
د ټاپې د ګازو دلیکې وړانیز
لوی سړکون

رسحدونواو نومونه چي به دی نقشه کی کارول او ښودل شوی،
نهرسمی تایید او نه د ملګرو ملتون لخوا د منلو وړ دي.

4

جیمز ریزن « ،متحده ایالتونه په افغانستان کې پراخې کاني شتمنۍ پیژني »،نیویارک تایمز ،د  2010کال د جون  13مه.

تام میلز او نور « ،.په افغانستان کې د استخراجې صنایعو بنسټیزه ،سموونکې او وړتیا لرونکي چاپیریال ارزونه» ( ادام سمیت ،د انګلستان د نړیوال
5
پراختیا لپاره نړیواله څانګه.34،)2014 ،
 6د پخوانۍ څیړنې لپاره د نوراني له خوا تر سره شوي مرکې . 2014 ،2010 ،میلست او نورو « .په افغانستان کې د استخراجې صنایعو بنسټیزه ،سموونکې
او وړتیا لرونکي چاپیریال ارزونه».
7

د پخوانۍ څیړنې لپاره د نوراني له خوا ترسره شوي مرکې۲۰۱۴ - 2010 ،

8

براون او بالنکین شیپ «،د طبیعي زیرمو مدیریت او سوله جوړونه.37»،

د استخراجي سکتور په حکومتولۍ کې انډ ولیز اقدام

3
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

2د زیرمو استخراج ،غیر دولتي فعالین ،او شخړې

په افغانستان کې استخراجي سکتور له  6000کلونو څخه را په دې خوا وجود لري .په دې زیرمو کې پریمانه کاني او فلزي توکې
شتون لري چې د ځینو استخراج او پلورل په نسبي توګه آسانه ( کله ناکله « د چور وړ» بلل کیږی ،لکه قیمتي کاڼي ،مرمر ،سره زر،
او سکاره) او د ځینو نورو استخراج او پلورل په نسبي ډول ستونزمن دي ( لکه اوسپنه ،مس ،تیل او ګاز) .د طبیعي زیرمو کیندل،
تاوتریخوالی ،وسله والې شخړې ،او د شخړو تمویل په نړیوالو لیکنو کې ډیر پراخ رواج لري ،او دا خبره د افغانستان په اړه په ځینو
پخوانیو څیړنو کې سپړل شوي ده 9 .موږ نه غواړو دا ډول ادبیات دلته تکرار کړو ،خو پرځای ئې هڅه کوو د غیر دولتي فعالینو ،د
شخړو او جګړو تمویل کوونکو او جګړې ته د لمن وهوونکو د ښکیلتیا په اړه یوه لنډه عمومی کتنه وړاندې کړو.
نن ورځ په افغانستان کې ددغه سکتور ډیر فعالیتونه د السي صنایعو ،کوچنیو یا منځنیو صنعتونو بڼه لري چې ډیری ئې د ملیشو،
محلي جنګساالرانو ،زورواکانو او د حکومت له کنټرول څخه بهر نورو اشخاصو له خوا په کار اچول شوي دي .ځینې اټکلونه
څرګندوي چې نږدې ( )۱۰۰۰۰زیرمې د حکومت له کنټرول څخه بهر او مازې د لوټ او چور کوونکو په الس کې دي  .10د بیلګې په توګه،
یوازې د پنجشیر په دره کې د زمردو  ۱۰۰کانونه د اشخاصو په الس کې دي ،او د طالبانو قوماندانان د هلمند په والیت کې په حکومت
پورې اړوند د مرمر کانونه چلوي  .11د دغو کانونو تولیدات پرته له دې چې و پلټل شي له سرحد څخه قاچاق کیږي او یا د قاچاق
وړونکو مافیا او وسله والو ډلو په مرسته چې په سیمه کې فعالیت کوي په پټه له سرحد څخه تیریږي.
کاني توکي د طالبانو د عوایدو لویه برخه جوړوي ،ځینې خلک وائي چې کانونه د هغوی د عوایدو دویمه لویه زیرمه ده  .12د ملګرو
ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو د نظارت ډلې د نوي ریپوټ پراساس ،د طبیعي منابعو په استخراج کې د طالبانو ښکیلتیا ،په
تیره بیا په استخراج کې نیغ په نیغه دخالت ،او پراخ غصب ،یا نورو جواز نه لرونکو فعالینو ته د دخدمتونو په وړاندې کولو کې،
خورا ژوره بڼه لري  .13طالبان یوازې په هلمند کې د پاکستان سر حد ته نږدی  ۲۵تر  ۳۰ساحو کې د اونایکس ډ وله مرمرو له نا قانونه
استخراج څخه په کال کې ( )۱۰ملیونه ډالره الس ته راوړي  .14د شکونې او اخاذۍ له پلوه ،ویل کیږي چې طالبان او نورې ډلې د هغو
کان کیندنو او استخراجي کمپنیو په « منظم تهدید » بوختې دي چې د حکومت د جواز لیک پراساس حتی ډیر کوچني فعالیت ته
زړه ښه کړي دا ډول کمپنۍ اړې دي چې خپل فعالیتونه و دروي  .15شکونې (اخاذی) د الرو په کنټرول کې چیرې چې ( ناقانونه) کاني
توکوته د انتقال اجازه ورکول کیږي ،هم صورت مومي .د بیلګی په توګه ،د بدخشان والیت د کران او منجان په ولسوالیو کې د
الجوردو له کان څخه په کال کې د یو ملیون ډالرو د شکونې اټکل کیږي .او په پای کې ،د خدمتونو د وړاندې کوونکو په توګه د «
امنیت » د برابرولو له الرې د کابل د والیت په جګدلک کې د یاقوتو د نا قانونه کاني عملیاتو څخه  ۱۵سلنه فیس ( اټکل کیږي چې د
یاقوتو د ناقانونه کان کیندنې ارزښت په کال کې  ۱۶ملیونو ډالرو ته رسیږي) ،او بیا وروسته د سیمې د طالبانو د ډلو له خوا په سرحد
کې د نوموړو توکو له ترانسپورت څخه  ۲۰سلنه نور فیس اخیستل کیږي .16

د بیلګې په توګه د ارني ستراند او نورو « ،.د افغانستان هایډرو کاربونونه :د پرمختیا یا جګړو منبع ؟ د افغانستان د تیلو او ګاز د صنعت په پرمختیا
9
کې د ناروې د ښکیلتیا د خطر ارزونه » برګن :سي  .اچ .آر .میکلسن انستیتوت.7 -3 ،2010 ،
نجفي زاده « ،طالبان د افغانستان د کانونو له شتمنیو څخه یو تریلیون ډالره غصبوي».

10
11

ماتیو دوپي « ،د افغانستان له شخړو څخه ډک کانونه :جرم  -دولت – بلواکوونکي متحده ډلې CTC »،سنتینل  ،۵شمیره .۱۱ :)2012( ۲

12

نجفي زاده « طالبان د افغانستان د کانونو له شتمنیو څخه یو تریلیون ډالره غصبوي».

 13د سازمان شویو جرمونو د اتحادیو او افرادو ،ډلو ،جوړښتونو ،او تړونونو ترمینځ د همکاریو د خاصو مواردو په اړه چې د امنیت د شورا د  2160پریکړه
لیک له لومړی پراګراف په لست کې را ځې( ،)۲۰۱۴د تحلیلی مالتړ او د تحریمونو د نظارت د ډلې ریپوټ ،د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ،سند S/2015 /79
( د  2015کال د فبروری ۲یمه) ۳۰ -۲۱ ،پراګرافونه
14
د تحلیلي مالتړ او تحریمونو د نظارت د ډلې څلورم ریپوټ .دا ریپوټ د(  )2012کال د  2082پریکړه لیک په تعقیب وړاندې شوي ده .نوموړی پریکړه
لیک په افغانستان کې د سولې ،ثبات او امنیت پرضد د طالبانو او په هغو پورې تړلو افرادو او نهادونو د تهدید په اړه دی .د ملګرو ملتونو د امنیت شورا،
سند S/2014/402د( 2014کال د جون  ۱۰مه)  ۵۴ – ۵۱پراګرافونه.
 15د سازمان شویو جرمونو د اتحادیو او افرادو ،ډلو ،جوړښتونو ،او تړونونو ترمینځ د همکاریو د خاصو مواردو په اړه چې د امنیت د شورا د  2160پریکړه
لیکد لومړی پاراګراف په لست کې را ځې( ،)۲۰۱۴د تحلیلی مالتړ او د تحریمونو د نظارت د ډلې ریپوټ ،د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ،سند S/2015 /79
( د  2015کال د فبروری ۲یمه)
 16د سازمان شویو جرمونو د اتحادیو او افرادو ،ډلو ،جوړښتونو ،او تړونونو ترمینځ د همکاریو د خاصو مواردو په اړه چې د امنیت د شورا د  2160پریکړه
لیکد لومړی پاراګراف په لست کې را ځې( ،)۲۰۱۴د تحلیلی مالتړ او د تحریمونو د نظارت د ډلې ریپوټ ،د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ،سند S/2015 /79
( د  2015کال د فبروری ۲یمه)

4

AREU

2017

زیډنل ب لطم د

ویل کیږي چې د  ۱۹۹۰کلونو په وروستیو کې ،د طالبانو پرضد ملیشو په کابل کې د قیمتي ډبرو له استخراج او انتقال څخه له ۶۰
څخه تر  ۲۰۰ملیونو ډالرو فیس الس ته راوړی ده  .17د ۱۹۷۰کلونو په لومړیو کې د توکو د نا قانونه استخراج او قاچاق کچه د افغانستان
د ټول بهرني تجارت له  ۲۰تر  ۲۵سلنې پورې اټکل کیده  .18نن ورځ ،نوموړې سلنه د الجوردو ،اصلي کهربا ،کرومایت ،تالک ( د شو
کاڼو) ،او نیکس ډبرو ،او سکرو د خورا ډیر نا قانونه استخراج له کبله لږ تر لږه دوه ځله لوړه شوی ده:
تیر کال په بدخشان کې له  ۲۰۰۰ټنو څخه ډیر الجورد استخراج او له همهغه ځایه چین ته ولیږل شول .19
همدا اوس د بدخشان کران او منجان ،بارک ،جرم او انګام په ولسوالیو کې د نا قانونه استخراج شوو الجوردو څخه ډکې الرۍ ( ۶۰۰۰
ټنه) والړې دي .د ډیرو محافظه کارو اټکلونو پراساس د نوموړو توکو بیه د  ۳۰۰ملیونو ډالرو په شا او خوا کې ده .20
طبیعي زیرمو له ډیر پخوا څخه د افغانستان په شخړو کې رول لوبولي ده  .21دا موضوع په ډیرو نږدې وختونو کې په بدخشان کې
د جنګساالرونو ترمینځ د طبیعی الجوردو پرسر له تاوتریخوالو څخه ډکو جګړو کې چې په کابل کې ئې د سیاسي نخبګانو له خوا
مالتړکیږي ،څرګنده شوي ده .هغوی غواړي چې د کانونو کنټرول پخپل الس کې وساتي ،له هغو څخه عواید ترالسه کړي ،او یاغیانو
ته هم یو څه پیسې ورکړي 22 .د عینک سیمه د کمپنۍ او محلي خلکو ترمینځ د سیالۍ بل ځای دي چې د محل خلک هغه ځمکې خپلې
ګڼي چې د کان کیندلو لپاره جال شوي دي .محلي خلکو له حکومت او کمپنۍ څخه غوښتي دي چې هغه تاوانونه جبران کړي چې دوی
ته د کان کیندنې له فعالیت څخه ور او ښتي دي .دا نزاع او شخړه ال تر اوسه حل شوي نه ده.

23

په پراخه توګه ،د معیشیت د لږو منابعو او د منازعاتو د حل کولو د شته کمزورو مکانیزمونو له کبله ،اختالفات اکثره په تاوتریخوالي
بدلیږي .قدرت لرونکي ګډون کوونکي ځمکو او اوبو ته السرسي د زور یا نفوذ وسیلې ګڼي؛ ځمکه په حقیقت کې د قدرت څرګنده
منبع ده .لکه چې پخوا ولیکل شول ،طبیعي زیرمې د نامشروع او ناروا عوایدو سرچینه ده چې د پراخو منافعو له کبله دروانو نا
امنیو مشوق ګرځي .په پای کې ،ځمکه یا اوبه د محلي خپګان منشاء ګڼل کیږي او د حکومت ضد عناصرو ته فرصتونه برابروي چې
د نوموړو خپګانونو د حل کولو له لياری خپل دریځونه ټینګ کړي او د افغانستان د اسالمي جمهوریت حکومت نا مشروع وګڼي .24

3 33 3د اجنډا جوړونې ستونزې
په نا استخراج شوو کاني شتمنیو کې د باالقوه تریلیونونو اټکل د افغانستان د اسالمي جمهوریت حکومت وهڅاوه چې داسې
تګالره باندې تمرکز وکړي چې پراساس ئې استخراجي سکتور د اقتصادي ودې مالتړ لمړی د یو څو صنعتي پروژو د چټک پراختیا
له الرې ترسره کړي .د دغې سوداګریزې تګالرې یوه ساده شوي نظریه وایي چې د خصوصي ( بهرنۍ) پانګونې قانوني چوکاټ ،له
داسې ادارو سره یوځاي چې د نوموړي چوکاټ د تطبیق وړتیا ولري او د مدنې ټولنې د ښکیلتیا مالتړ ترسره کړي ،کوالی شي په
افغانستان کې د استخراجي صنایعو د فعالیتونو له الرې د عوایدو د الس ته راتللو مالتړ وکړي  .25مرسته کوونکو ادارو په لوړه کچه
خپل پروګرامونه د همدې کړنالرې په تعقیب جوړکړل ،خو هغوی هم د تطبیق له ستونزو سره مخامخ شول .د مثال په توګه د افغانستان
د بیا رغونې لپاره د متحده ایاالتو د ځانګړي عمومي مفتش (  )SIGARد تفتیش یو نوی ریپوټ څرګندوي چې د متحده ایاالتو له
خوا په افغانستان کې د استخراجي سکتور د پرمختیا لپاره یوې واحدې ستراتژۍ وجود نه درلود او د ادارو د فعالیتونو ترمینځ د
ډیرې لږ همغږۍ له کبله د  ۴۸۸ملیونه ډالرو تمویل له خطر سره مخامخ شو .26

17

دوپي « ،د افغانستان له جګړې ډک منرالونه ( کانونه)»

18

دوپي « د افغانستان له جګړې ډک منرالونه ( کانونه)»

19

په چین کې میشت د الجوردو افغان سوداګر سره مرکه ،د  ۲۰۱۵کال اکتوبر

په بدخشان کې د الجوردو له یوه سوداګر سره مرکه ،د  ۲۰۱۶کال مارچ .په عین کال کې د براون او بالکنسشیپ « ،د طبیعی منابعو مدیریت او سوله
20
جوړونه ۳۸ »،هم وګوړئی.
د براون او بالکنسشیپ «،د طبیعی منابعو مدیریت او سوله جوړونه»؛ رنارد سکستون « ،په افغانستان کې طبیعی زیرمې او جګړې :اوه موضوعي
21
څیړنې ،عمده میالن ،او د لیږد لپاره دالیل» ( افغانستان واچ.)۲۰۱۲ ،
22

په بدخشان کې د الجوردو له سوداګر سره مرکه ،د  ۲۰۱۵کال اکتوبر.

23

له محلی مشر سره مرکه ،د  ۲۰۱۵کال سپتمبر.

24

براون او بالکنشیپ « ،د طبیعی منابعو مدیریت او سوله جوړونه.۴۳ »،

25

تام میلسټ اونور « ،.د بنسټیز ،نظم ورکوونکي او توان ورکوونکي چاپیریال ارزونه» .۱۲

د افغانستان د بیا جوړنې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی د « د افغانستان د منرالونو ،تیلو او ګازو صنایع :تر څو چې د متحده ایاالتو ادارې د شوی
26
پانګونې د ساتلو لپاره ژر اقدام ونکړي ،د تمویل لپاره  ۴۸۸ملیون ډالره په خطر کې دي»سیګار  ۱۱-۱۶د پلټنې ریپوټ ،د افغانستان د بیا جوړونې لپاره
ځانګړی عمومي پلټونکی۹،)۲۰۱۵( ،

د استخراجي سکتور په حکومتولۍ کې انډ ولیز اقدام
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

دغه معیاري لید سیسټماټیک عوامل ( لکه د شخړو ډیرې بڼې)له نظره غورځوي چې کوالی شي په آسانۍ سره د سکتور اداره
نږدې نه شونې کړي او د عوایدو د چټکې الس ته راوړنې خوبونه باطل او په پایښت لرونکي اقتصادي پراختیا کې برخه اخیستنه
له ستونزو سره مخامخ کړي .په ورته وخت کې ډیرې نه لیکل شوي او د پوښتنې وړ انګیرنې هم وجود لري .لومړۍ انګیرنه داده چې
د افغانستان د اسالمي جمهوریت حکومت به عواید را ټول کړي ،چې پخپل وار د سکتور په فعالیتونو کې ابتدائي اقتصادي ګټه
ګڼل کیږي .دوهمه انګیرنه داده چې د افغانستان د اسالمي جمهوریت حکومت به را ټول شوي عواید د مرستندویانو د مرستو د
کمیدونکي بهیر پرځای مصرف کړي .دریم ،داسې انګیرل کیږي چې د بودجې د اوسني کسر د جبران لپاره به د نوموړو عوایدو لګښت
د هیواد له اقتصادي پراختیا څخه مالتړ وکړي.
په تیرو پنځو تر اوو( )۷کلونو کې د کانونو او پټرولیم د وزارت ( )MoMPاساسي دریځ دا وو چې د کسب او کار معمول روش تعقیب
کړي او« د عملي کار له الرې زده کړه » ،د افغان  -تاجیک او آمو دریا د تیل او ګازو د مهمو پروژو ،د حاجیګک د اوسپنې د کان
د « قیمتي ډبرو » او د مس عینک د مسو د داوطلبۍ او قرار داد په بهیر کې ډیره پوهه تر السه کړي  .27په هرحال ،له  ۲۰۱۰کال څخه
تر  ۲۰۱۳کال پورې (عینکو د مس په استثناء چې په  ۲۰۰۷کال کې السلیک شو) دمالیې د وزارت له خوا په همدې توګه  ۳۳۸قرار
دادونه داوطلبۍ ته وسپارل شو ،په اړه ئې خبرې وشوې او السلیک شول ،د وزارت ټیټ ظرفیت ئې لوړ کړ او داسې غښتلي تړونونه
ئې رامینځ ته کړل چې پر تطبیق ئې نظارت کیږي ،عواید ئې را ټولیږي ،او له نه رعایت څخه ئې په اغیزمنه توګه مخنیوی کیږي .د
هغو قرار دادونو په اړه چې د دولت له خوا السلیک شوي دي ،څیړونکو څرګنده کړي ده چې اړوندې کمپنۍ په « بې مانا » کچه له
مسؤلیتونو څخه ځان خالصوي او حکومت هم له هغو څخه مالیه یا د امتیاز حق نه راټولوي او له ساحې څخه اغیزمنه څارنه او نظارت
نه کوي  .28د کانونو او پټرولیم وزیر هم په نږدې وختونو کې وویل چې حکومت د استخراجي سکتور په اداره کې پاته راغلی ده ،په
همدې ډول د نوموړي وزارت ځینې کارکوونکي وائي چې په دې اړه یوه اغیزمن منظم د کار چوکاټ شتون نه لري .29
اوس اوس ،حکومت پر استخراجي سکتور پورې ډیرې هیلې تړلې دي؛ په کابل کې د ملي یووالي حکومت ( )NUGپه نږدې وختونو
کې { پرخپل ځان باندې د باور یوه } تګالره ( یوازې په انګریزي ژبه د الس موندني وړ ده) جوړه کړي ده ،چې د هغې پراساس «
استخراجي صنایع د راتلونکو څولسیزو او له هغو څخه هاخوا د عوایدو الس ته رواړلو لپاره عمده منبع ګڼل کیږي»؛ استخراجي
صنایع د کرنې او ترا نسپورت د سکتورونو ترڅنګ دریم رکن شمیرل کیږي  .30داسي ویل کیږي چې د کانونو او پټرولیم وزارت یو
نوی دریځ غوره کوي :د السلیک شوو قرار دادونو بیا کتنه او د هغو سوکه کول ،او د استخراجي سکتور د ارزښت پریکړې ،تمرکز
او په تیره بیا د کوچنۍ کچې کان کیندنې او کان ایستنې د ګډې زیر بنا سمونه .د لومړي ګام په توګه ،د کانونو او پټرولیم وزارت
غواړي کابل ته نږدې د کانونو نا قانونه سیمې تر پلټنې الندې ونیسي .31
د عوایدو ډیر اټکلونه چې کیدای شي له لویو پروژو لکه عینک او حاجیګک څخه الس ته راشي له تورم څخه ډیر ډک ښکاري،
نوموړې اټکلونه په ډیرو خوشبینیو والړ دي چې ګواکې له استخراجي فعالیتونو څخه به الس ته راشي .دغه عواید یوه پال د هرې
پروژې لپاره له  ۳۰۰ملیونو تر  ۴۰۰ملیونو ډالرو پورې اټکل شوي وو .خو د عوایدو ډیر له خوشبینۍ څخه ډک اټکلونه هم د مرستو د
بهیر د ځای ناستي لپاره کافي نه دي او په لنډ مهال کې نشي کوالی د هیواد بودجه چې په  ۲۰۱۳کال کې د  ۶.۸بیلیون ډالرو په حدودو
کې وه ،پوره کړي  .32د افغانستان د استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښتونو(  )AEITIریپوټونه د کان کیندنې د سکتور عواید ډیر
لږ ښیي چې په  ۲۰۱۳کال کې د  ۲،۹۸ملیون ډالرو په شا اوخوا کې وو  .33دا خبره د واقعي باالقوه عوایدو د پیژندلو اوږده الر په نښه
کوي او له سکتور څخه د نن ورځي کرایه هم الس ته راوړي  .باید زیاته شي چې د حکومت له عوایدو څخه او سنۍ ګټه اخیستنه او د
عوایدو د را تلونکي لګښت پالنونه نا څرګند دي.

د حکومت له ویاند سره مرکه ،د  ۲۰۱۵کال سپتمبر.

27

 28ویلیام ای .برد او جاوید نوراني « ،د حکومت له عوایدو یا پراختیایی ګتو څخه پرته په افغانستان کې د کاني توګو استخراج » ( د سولې په اړه لنډیز،
د متحده ایاالتو د سولې انستیتوت)۲۰۱۴ ،
نجفي زاده « طالبان د افغانستان د کانونو له شتمنیو څخه یو تریلیون ډالره غصبوی»؛ د حکومت له ویاند سره مرکه ،کابل ،د  ۲۰۱۵کال اکتوبر.

29
30

د افغانستان د اسالمي جمهوریت حکومت « ،پخپل ځان باندې د باور تحقق » ( د افغانستان په باره کې د لندن کنفرانس ،مقاله ،د  ۲۰۱۴کال د دسمبر  ۴مه)

31

د حکومت له ویاند سره مرکه ،د  ۲۰۱۵کال سپتمبر

32

میلست او نور « ،.د بنسټیز ،نظم ورکوونکي او توان ورکوونکي چاپیریال ارزونه » .۳۱ ،۲۹ ،۲۷ ،۲۵

د افغانستان د  )۲۰۱۳ – ۲۰۱۲ ( ۱۳۹۲مالي کال د  ۲،۰۲۸،۱۷۶،۵۹۹افغانیو پربنسټ شمیرل شوي دي .د افغانستان د استخراجي صنایعو د روڼتیا
33
نوښتونه « ،د پخالینې په اړه څلورم لنډ ریپوټ :د  ۲۰۱۳ - ۲۰۱۲مالي کال » ( کابل ،۱۲ ،)۲۰۱۶ :وګورۍ.
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هنوموهفم وا ېیرظن

2.2نظریې او مفهومونه
11 1

1د کار تعریفونه

د ښې حکومتولۍ سره یو ځای دالیکنه په پراخ مفهوم « د همکارۍ ،همغږۍ او پریکړه کولو اغیزمنو سیستمونو»  34ته اشاره کوي.
په داسې حال کې چې دا ډول حکومتولي د دولت له مفهوم څخه پراخه ده ،سره له دې حکومتونه هغه عمده فعالین دي چې په جګړې
یا سولې باندې اغیزه کوي .په دې مانا ،د دولت په کچه د حکومتولۍ عوامل چې کوالی شي د سولې په ایجاد کې مرسته وکړي د
دولت ظرفیت (د امنیت د ظرفیت په شمول چې خپله خاوره کنترولوی او د دولت څخه بهر فعالینو د یرغل په وړاندې مقاومت کوي،
او ټولنیز ظرفیت په شمول چې ټولنیز خدمتونه او عامه توکې برابروي) او همدا ډول اداري کیفیت ( هغه سیستمونه چې ځانګړتیاوې
ئې د شمولیت ،استازیتوب ،روڼتیا ،او حساب ورکولو له الرې ټاکل کیږي) په غیږ کې نیسي  .35په افغانستان کې د حکومتولۍ د
برابرولو لپاره د رسمي او غیر رسمي متقابله اغیزو یوه پراخه سلسله شتون لري .36
استخراجي سکتور په دې لیکنه کې دمنرالونو د استخراج یا له خاورې څخه د سونګ د توکو د را ایستلو د فعالیتونو پوره لیکې
ته مراجعه کوي ،که څه هم دغه فعالیتونه د السي صنایعو ،کوچنۍ کچې او غیر رسمي ،یا عصري ،صنعتي ،رسمي ،او تجارتي بڼه
ولري .د تیلو او ګازو انکشاف ،نل لیکې ،قیمتي ډبرې ،مرمر ،سکاره ،طال ،مس ،اوسپنه ،او داسې نور ټول په هغو کې شامل دي.
د اقتصادي ودې په اړه دالیکنه د یوه کیفي بدلون او د یو هیواد د اقتصاد د بیا جوړونې  -یو مفهوم چې له اقتصادي ودې سره نږدې
اړیکه لری  -په اړه بحث کوي .د اقتصادي ودې عمده شاخص د سړی سر ناخالص ملی تولید ډیروالی ده ،چې په اقتصادي مؤلدیت او
د هیواد د نفوس د هوساینې د مادي ودې اوسط څرګندوي.

37

د افغانستان په اړه ،د اقتصادي پراختیا پرځای ،ښه داده چې له جګړې وروسته اقتصادي ( بیا ) جوړونه په داسې یوه ټولنه کې تر
بحث الندې ونیول شي چې له  ۲۰۰۱کال څخه را هیسې په هغې کې الس وهنه او دخالت وجود لري .په دې اړه کار پوهان ټینګار کوي چې
« سوله او وده په طبیعی توګه له یوبل سره تړلي دي :که چیرې یوه له ماتې سره مخامخ شي نو بلې ته رسیدل ممکن نه دي» 38د نړیوال
بانک د پراخ پراختیا د چوکاټ په اړه ،چې په جګړه ځپلو هیوادونو کې تطبیق شو ،کار پوهان په ورته توګه ټینګار کوي چې د پایښت
لرونکي پراختیا لپاره اقتصادي او ټولنیز ثبات او بشري امنیت د مخکنیو شرایطو په توګه ګڼل کیږي39 .افغانستان یوه مهمه بیلګه
ده چې په ځینو برخو کې ئې د سولې د نه شتون له کبله د دغې سیمې میشت ښاریان له هر ډول پرمختیا څخه بې برخې شوي دي .د
بیلګې په توګه ،د افغانستان په سویلي برخه کې سوله شتون نه لري ،نو ځکه هلته پرمختیا هم نشته.
په افغانستان کې مدني ټولنه د ثبت شوو مدني ټولنو له مؤسسو ( )CSOsسره یو شان ګڼل کیږي چې دا یو ډیر تنګ فکره تعریف
ده .زموږ له نظره د مدني ټولنې تعریف پراخ ده ،او د فعاالنو یوې پراخې لړۍ ته ویل کیږي چې نه د افغانستان د اسالمي جمهوریت د
حکومت یوه برخه ده او نه د هغه له خوا تمویلیږي ،لکه محلي شورا ګانې ( شورا ګانې او جرګې) ،مذهبي مدني ټولنې ( لکه مالیان
او امامان چې کیدای شي اغیز من وي او له ټولنیز پیوستون څخه مالتړکوي) مذهبي ادارې ،د کارګرانو اتحادیې ،د ښوونکو
اتحادیې ،خپلواک ژورنالیستان ،د ژورنالیستانو اتحادیې ،ټولنیزې ادارې ،ثبت شوې  ،CSPsاو غیر رسمي پرټولنې والړ
خوځښتونه یا نوښتونه.

40

 34دیوید کورترایت « ،حکومتولۍ ،دموکراسي او سوله :دولتي ظرفیت او د رژیم ډول څنګه د جګړې او سولې په لړلید باندې اغیزه کوي» ( د یوې ځمکې
را تلونکی بنسټ.۵ ،)۲۰۱۳ ،
35

کور ترایت « ،حکومتولۍ ،دموکراسي او سوله.۵ »،

 36د نور تفصیل لپاره د نجات ،آریا ،کریستوف ګاز تونیا ،بصیرفدا ،جان کویهلر په افغانستان کې سیمه ایزه حکومتولی :د چارو حالت او د ولسوالۍ او
کلیو استازیتوب ،د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره (  AREUاو په افغانستان کې حکومتولۍ ،د  ۲۰۱۶کال جون)؛
نړیوال بانک « ،له اقتصادي ودې څخه هاخوا :د لغاتونو کتاب ( »،د  ۲۰۱۶کال دمې په میاشت د السرسۍ وړ) http://www.worldbank.org/
37
.depweb/english/beyond/global/glossary
38

ګر اسیا نادل کاستیلو ،د جګړې ځپلو دولتونو بیارغونه د جګړې وروسته اقتصاد د بیا جوړونې ستونزې ( اکسفورد :د اکسفورد پوهنتون مطبعه .۳۳ ،)۲۰۰۸ ،

39

رولوین میجنفلد « ،د پرمختیا پراخ چوکاټ او جګړې ځپلي هیوادونه » ( موضوعي خپرونه ،نړیوال بانک۶)۲۰۰۱ ،

د موضوع د پوره تفصیل لپاره په افغانستان کې د ښې حکومتولۍ په اړه د مدنې ټولنې نقش ووینی همدا ډول ،خوندي نړۍ « ،د افغانستان لیږد :د سولې
40
په الر کې ستونزې او فرصتونه»  C4Pلنډیز8 -9 ،2015 ،
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د برونډلیند په اصلي ریپوټ کې پایښت لرونکی پراختیا داسې تعریف شوي ده:
هغه پراختیا ته وائي چې د اوسنیو اړتیاوو ضرورت پوره کوي پرته له دې چې د راتلونکو نسلونو له وړتیاوو سره سازش وکړي
چې د خپلو اړتیاوو په سرته رسولو کې ورڅخه ګته پورته کوي .هغه پخپل ځان کې دوه عمده مفهومونه ځایوي  :د اړتیاوو
مفهوم ،په تیره بیا د نړۍ د نیستمنو ضروري اړ تیاوې چې هغو ته باید ډیر لومړیتوب ورکړل شي؛ او د محدودیتونو نظریه چې
د دولت د تکنولوژۍ او ټولنیزو ادارو له خوا د چاپیریال وړتیا چې د اوسنیو او راتلونکو اړتیاوو د پوره کولو قابلیت لري.

41

د توکیو د دوه اړخیزې حساب ورکولو کړنالره چې په  ۲۰۱۲کال کې د افغانستان له خوا السلیک شوه د افغانستان د اسالمي
جمهوریت حکومت د ښې حکومتولۍ ،پایښت لرونکي انکشاف ،او روڼتیا ته د نورو مهمو موضوعاتو تر څنګ ژمن کوي.
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2مفهومي چوکاټ

پورتنیو توضیحاتو ته په پاملرنې سره -د غیر دولتي فعالینو ترمینځ اړیکې ،جګړې ،د حکومت له خوا د کړنالرې جوړول او له
تاوتریخوالي څخه په یو ځورول شوي هیواد کې د هغې د تطبیق ستونزې – داسې مالومیږي چې ددې احتمال لږ ده چې استخراجي
سکتور وکوالی شي د معمولي کار او فعالیت د دریځ له الرې په افغانستان کې له اقتصادي پراختیا څخه مالتړ وکړي.
له همدې کبله ،دا موضوعي لیکنه له جګړې وروسته اقتصادي بیا جوړونه کې د پیژندل شوو اصولو پر بنسټ د افغانستان د
اقتصادي پرمختګ په ګټه د استخراجي سکتور د برخې اخیستنې لپاره د عامه پالیسي دا الندې اصول وړاندې کوي .دغه څلور
اصول به د نوموړي سکتور د منفي اغیزو د کمولو ،او د سکتور د ګټو د روڼتیا او حساب ورکولو په پراختیا کې د مدني ټولنې د
ونډې د سمون لپاره د بحث ټکي وړاندې کړي.
د سولې راوستل د لوړ هدف په توګه
لومړی ،د جګړې ځپلو ټولنو د اقتصاد په بیا رغونه کې سوله باید هرومرو د لوړې موخې په توګه ځای ولري 43 .د عینک یو سیمه ییز
مشر چې د صنعتي فعالیتونو او له تاوتریخوالي څخه ډکو جګړو له خوا اغیزمن شوو محلي ټولنو په اړه ځینې ژورې تجربې لري ،له
دې موخې سره پوره موافقه لرله او ټینګار ئې کاوه چې حکومت « ددې سکتور لپاره یو مناسب پالن ته» اړتیا لري ،او دا پالن باید
هرومرو « سولې ته د یوه مهم اصل په توګه د پانګونې او پرمختیا لپاره لومړیتوب ورکړي».
د سولې موخه دوه مهم فرعې اصول لري :د شخړو په وړاندې د حساسو کړنو ترسره کول ،او د سولې د رامینځ ته کولو لپاره د ځانګړو
شرایطو برابرول.
لومړی ،په کمزورو ژرماتیدونکو جګړې ځپلو ځایونو کې د لوړو ارزښت لرونکو طبیعي زیرمو استخراج « د جګړې په اړه ناپییلې » خبره نه
ده او په دې یا هغه ډول د جګړې په خوځونکو ځواکونو باندې اغیزه لري 44.د منازعاتو په اړه دا ډول متقا بلې اغیزې په افغانستان کې ډیرې
پیچلې او نغښتې دي .نن ورځ ،ټول هیواد له خورا زیاتې نا باورۍ ،د اغیزمنو جوړښتونو نه شتون ،تاریخي قومي اختالفونو ،ریښه ای
اختالفونو ( چې د اشغال ،جهاد ،د طالبانو رژیم او داسې نورو ته ئې لمن وهلي ده) ،د  ۲۰۰۱کال له مداخلې څخه رامینځ ته شوو جګړو ،او
له استخراجي فعالیتونو ( لکه د عینک کان) څخه اغیزمن شوو ټولنو ،سره مخامخ دی45 .د پریکړو کول خورا ډیرې مرکزي او نه رڼې شوي
دي ،او ډیر والیتي فعالین باور لري چې مرکزي حکومت د مالوماتو د شریکولو اراده نه لري 46.داسې څرګندیږي چې ددې وضعي په بدلون
کې لږ سیاسي اراده وجود لري ،او په حقیقت کې یو شمیر لوړپوړي چارواکي له دې حالت څخه په څرګند ډول ګټه پورته کوي.

41

47

ګرو هارمر بروندتلیند « ،چاپیریال او پراختیا په اړه :د نړیوال کمیسیون ریپوټ» ,زموږ ګډ راتلونکی ( ،ملګری ملتونه )1987

د توکیو د دوه اړخیزه حساب ورکولو چوکاټ( http://mof.gov.af/Content/files/TMAF_SOM_Report_Final_English.pdf .2012 ،
42
د  ۲۰۱۶کال د مې له  ۱۸مې د السرسۍ وړ)
43

) دل کاستیلو ،د جګړه ځپلو دولتونو بیا جوړونه۲۲۱ ،

 44ریموند جیلپین « ،د ټولیزو بیر حمیو اقتصادي عوامل » ( ستانلی فوندیشن۱ ،)2015 ،؛ بیلییت اونور « .په ثبات کې پانګونه :آیا د استخراجي سکتور
حساس کسب و کار :د استخراجي
پراختیا د سولې په راوستلو کې مرسته کوالی شي؟» ( لندن :چاتم هوز5 ،)2015 ،؛ انټرنیشنل الرټ « ،د شخړو په وړاندی
ُ
صنایعو الرښود » ( لندن) :انټرنیشنل الرټ.)2005 ،
ستراندت او نور «افغان هایډرو کاربونونه» .۲۴ ،۱۸ ،۱۲

45

 46ستراندت او نور؛ «افغان هایډرو کاربونونه» ۱۳؛ ریموند جلپین او اشلی پاندیا « ،په افغانستان کې د لوړ ارزښت لرونکو زیرمو د قرار دادونو سمونه
» ( د متحده ایاالتو د سولې انستیتوت2،)2010 ،
ستراندت او نور «افغان هایډرو کاربونونه».34

47
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هنوموهفم وا ېیرظن

ډیر عمده تحلیلونه چې په افغانستان کې د استخراجي سکتور له پرمختیا څخه مالتړ کوي په دې اساسي خبره نه پوهیږي چې صنعتي
استخراجي فعالیتونه د منازعاتو په اړه بی طرفه نه دي او خپل ذاتي خطرونه له ځان سره لري 48 .په هیواد کې له شته تاوتریخوالي سره
سره ،ځینې عمده تحلیلونه له غښتلو یا روښانه مکانیزمونو څخه ،جګړې د نوموړو خوځونکو ځواکونو په ارزونه او د استخراجي
صنایعو د احتمالي جګړه ییزو پایلو په مدیریت یا مخنیوي کې ،ګټه پورته کوي.
دوهم ،د سولې رامینځ ته کول په ټولو ځایونو کې یوه بڼه نه لري؛ سوله باید هرومرو د ځانګړو شرایطو سره سم د منازعاتو خوځونکو
قوتونو ته په پوره پاملرنې سره رامینځ ته شي .د سولې جوړونې د فعالیت په څیړ د ښې حکومتولۍ ( یا ډیرې ښې حکومتولۍ) پر مخ
بیول هم باید هرومرو د شرایطو پربنسټ تر سره شي .که څه هم د سوابقو او تحلیلونو پر بنیاد ،د کانونو او پټرولیم وزارت او مرسته
کوونکي جوړښتونه هڅه کوي چې د استخراجي سکتور د سمون لپاره « تر ټولو ښونړیوالو تجربو»  49څخه ګټه پورته کړي  ،خو
دغه « ترټولو ښې تجربې » په الزامي توګه د افغانستان له شرایطو سره برابرې نه دي .په حقیقت کې ،د استخراجي صنایعو د تولید
کوونکو ظهور او په جګړې ځپلو شرایطو کې ،ډیر فعالین – ډیر وختونه پخپله د نړیوال بانک په شمول – باور لري چې کیدای شي
نړیوالې ترټولو ښې تجربې وړ او مناسبې نه وي50 .ددې پرځاي ،باید موخه د ملي شرایطو په رڼا کې ،پایلو ته د چټک رسیدلو لپاره
د ډیرو اغیزمنو کړنو ،او له ښو تجربو څخه په ګټې اخیستنې سره ترسره شي چې د حکومتولۍ تدریجي ښه والي ته اجازه ورکوي.

51

د دې خبرې د پایلې لپاره،په داسې حال کې چې د جګړې په وړاندې حساسیت او سوله جوړونه له یو بل سره تړلي مفاهیم دي ،او
ځینی وختونه ئې تعریف کول ستونزمن کار بریښي،خو د هغوی تر مینځ تفاوتونه هم شتون لري .که په پراخه توګه وغږیږو ،د سولې
جوړولو موخه د جګړې د پیل او تکرار یا د وسله والي جګړې د دوام مخنیوي ته وائي چې د سیاسي ،پرمختیائي ،بشري ،او بشري
حقونو د فعالیتونو پراخه لړۍ پکښې شامله ده52 .ددې خبرې مانا داده چې سوله جوړونه د جګړې مخنیوی کوي ،او موخه ئې د جګړې
د عمده خوځوونکو عواملو کمول او په ټولنیزه کچه په سوله کې برخه اخیستنه ده .برخالف ،د جګړې په وړاندې حساسیت د جګړې
په شرایطو کې کارکوي ،ترڅو یوه مداخله ( که د سولې پروګرام وي او که نه وي) وکوالی شي په همداغې جګړې کې خپلې موخې د
منفي اغیزو د کمولو او د مثبتو اغیزو د ډیرولو له الرې ترالسه کړي53 .د جګړو په مقابل کې حساس پروګرامونه په ضروري توګه
د سولې په راوستلو کې ونډه نه اخلي ،ځکه چې د جګړې عمده خوځوونکي عوامل له مینځه نه وړي؛ پرمختیائي پروګرامونه په
ضروري توګه د جګړو مخنیوی نه کوي او ښائي په واقعیت کې د نه برابروالي د ژورتیا سبب هم شي؛ او سوله د تعریف له مخې تل د
جګړو په وړاندې د حساسیت مانا نه ورکوي.

54

د منابعو ورو او تدریجي پرمختیا
دوهم دا چې ،د حکومتولي لپاره غښتلي او اغیزمنې ادارې ،په تیره بیا د عوایدو د مدیریت او ګټې اخیستنې لپاره ،د هر دولت د
پراختیا په الر کې ،د منځنۍ او لوړې کچې عوایدو په شمول ،ستونز منې ښکاري55 .په افغانستان کې ،د « ترټولو ښو » تخنیکي
مشورو او مرستندویانو له مالتړ سره سره ،ستونزې غټې بریښي ،او الزم ضروري وخت ډیر اوږد ده.

56

دې حقیقت ته په پاملرنې سره ،که چیرې د سکتور د پرمختیا د تعقیب لپاره کومه محلي اچنډا شتون ولري ،نوموړې اچنډا په
اقتصادي پرمختیا کې د برخې اخیستنې لوړ امکان لري که چیرې د حکومت له خوا تنظیم شوي استخراجي سکتور کې ورو او
تدریجي پرمختیا تعقیب کړي .داموضوع « سروزرو پسې تګ » ته ورته ده چې پر یو څو لوړ ارزښته صنعتي پروژو باندې بی ساری

 48د هغو ډیرو ریپوټونو په کتار کې چې په دې موضوع سترګې پټوي ،دوه مهم ریپوټونه چې په مستقیمه توګه د جګړو د اړیکو د حل الرې تر بحث الندې
نیسي د  UNEPاو د سی اچ آر .میچلسن د ریپوټونو انستیتوت دی  :براون او بالنکنشیپ  « ،د طبیعی زیرمو مدیرت او سوله جوړونه » ستراندت او نور « ،د
افغانستان هایډرو کاربونونه
 49د بیلګې په څیر د کانونو د وزارت « د کار پالن  » ۲۰۱۵ -۲۰۱۰و ګوری_202010%20Plan%http://mom.gov.af/Content/files/Business ،
 (28Aug_am.pdf_Synopsisد  ۲۰۱۶کال د مې له  ۱۸مې د السرسی وړ)
 50دل کاستیلو ،د جګړه ځپلو دولتونو بیا جوړول۲۲۱ ،۳۳ ،؛ والری مارسل ،ای دی؛ « د تیلو او ګازو د تولید کوونکو په ظهور کې د ښې حکومتولۍ
الرښوونې » ( لندن :چاتهم هوز) ۲۰۱۵ ،
51

مارسل ( ،د ښې حکومتولۍ الرښوونې)

 52پیتر وودرا ،او د یانا چیکس « ،په توپیرکې یو تفاوت :د جګړو په وړاندې حساسیت او سوله جوړونه ( » ،کامبریج ،ام اې :سي ډي اې د زده کړې ګډې
پروژې۳ ،)۲۰۰۹ ،
53

وودرا او چیګس « ،توپیر کې یو تفاوت » ۱۰

54

وودرا او چیګس « ،په توپیر کې یو تفاوت » ( توپیر او تفاوت ) ۹-۴

55

بیلییت او نور « .په ثبات کې پانګونه۱۰ ».

56

بیلییت او نور « .په ثبات کې پانګونه» .
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تمرکز وکړي چې په تیره بیا د توکو د بیې د نړیوال بدلون او جیو پولیټیکو مالحظاتو په وړاندې زیان منونکي وي 57 .دا ډول اجنډا
باید په محلي کچه پالن شي او کیدای شي پر او سنیو غیر رسمي السي صنایعو او کوچنۍ کچې فعالیتونو لکه د ډبرو کان ،سکرو،
او قیمتي ډبرو باندې تمرکز وکړي او د دغو فعالیتونو د ارزښت په لوړولو کې په هیواد کې د مرمرو د ډبرو د پروسس او صیقل
کولو څخه ګټه واخلي58 .تدریجي ښه والی د نظارت او حساب ورکولو کچه لوړوي ،چې په کابل او والیاتوکي ضروري ګڼل کیږي،
او چې منابع تثبیت شي او د لټونې او پرتله کولو لپاره ظرفیت جوړونه حتمي بریښي 59 .په همدې ډول ،د ملګرو ملتونو د پرمختیائي
پروګرام ( )UNDPاو د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام ( )UNEPد ګډ نوښت پراساس د افغانستان تر پراختیا الندې د السي
صنایعو ،کوچنیو او منځنی کچه کان کیندنه کوالی شي ډیر بی ځنډه عواید دولت ته – او خلکو ته – د سکتور د چاپیریال او ټولنیزو
اجراآتو د سمونې له الرې را وړي.

60

د ټولنیز قرار داد د پرمختیا ترویج اومالتر
دریم ،استخراجي سکتور کوالی شي د اقتصاد په با ثباته پرمختیا کې د مرستې کولو لوی امکان ولري که چیرې د محلي مناسب،
او پراخ ټولنیز قرار داد له الرې داسې یو چوکاټ چې په پراخ ډول موافقه پرې شوي وي – اداره شي او د ټولنیز پیوستون او باور او
همدا ډول د بهرنیو یا پرخپل ځان د پولیسي کولو ادارو له خوا تأمین شي 61 .په جګړې وروسته شرایطو کې ډیر اشخاص استدالل
کوي چې دا ډول ټولنیز تړون د هومره اهمیت خاوند ده :لکه رسمي جوړښتونه او ادارې ئې چې لري 62 .دا موضوع ډیر وخت او صبر،
د مرکز ،والیاتو ،او محلي حکومت جوړښتونو ،خصوصي سکتور ،مدنې ټولنو او نورو عمده فعالینو ،ترمینځ فعالو اړیکو ته چې
له ځانګړو فعالیتونو لکه د مالوماتو شریکول ،د اتبار وړ استازو سره خبرې اترې ،د ګډو ارزښتونو او غوره توبونو ،او د همکارۍ
لپاره د انګیزو ډیرولو څخه عبارت دي ،اړتیالري 63 .د یوه پالن جوړونه او د هغه د تطبیق لپاره د مشخصو ګامونو اخیستل ددې
المل ګرځي چې د اتباعو ډیرو تمو او غوښتنو ته چې( له نوموړو زیرمو څخه ګټه اخیستنه) باید هرومرو د ټولو افغانانو په ګټه وي
 ،ځواب ورکړي .

64

اقتصادي تنوع او ټولنیز لګښتونه
څلورم ،ددې لپاره چې استخراجي سکتور په اقتصادي او پایښت لرونکي پراختیا کې برخه واخلي ،موخه باید هرومرو له سکتور
څخه لیرې ،په تولیدي او دندوجوړولو فعالیتونو کې تنوع رامینځ ته کړي  65 .د صنعتي زیرمو د استخراجي فعالیتونو سره « یو
هیواد ډیر مولد او حاصل ورکوونکی یا د پراخو اقتصادي هڅو درلودونکی نه کیږي 66 ».کار پوهان په دې خبره پوهیږي چې په
افغانستان کې د نوموړي سکتور اغیزه « پخپل ذات کې بدلونکې نه ده » او « کیدای نشي چې د پراخې ودې منبع وي»

67

یوازې د عوایدو د پانګونې له لیاري ( لکه د عوایدو ګټونکې شتمنۍ) یا له هغې څخه د پرمختګ او وروسته پاتې کیدلو د اړیکو د
رامینځ ته کولو ( د بیلګې په توګه ،د لوړ جریان په فعالیتونو کې پانګونه لکه زلزلزه ییزې څیړنې ،سروي ،یا لټونه ،یا د کوز جریان
فعالیتونه لکه پروسس کول ،ځال ورکول ،یا د نورو صنایعو لپاره د اومه موادو په توګه د منرالونو چمتو کول) له الرې استخراجي
سکتور د اقتصادي ودې مالتړ کوالی شي .دا ډول اړیکې د هرې ناروغۍ دوا نه ده ،او د لوړ انطباق ،له مینځه تللو ،یا پرمختګ قوي

57

بیلییت او نور « په بې ثباتی کې پانګونه ».

 58نړیوال بانک « ،افغانستان :کان کیندنه د ودې د منبع په توګه » ( واشنګتن ډی سی :نړیوال بانک۶ -۵ ،)۲۰۰۴ ،؛ د افغانستان د پانګونې د مالتړ اداره،
« په افغانستان کې سوداګري کول :د سکتور عمومي کتنه – کان کیندنه ،بریښنا او اوبه » ( کابل :د افغانستان د پانګونې د مالتړ اداره۱۸ )۲۰۰۸ ،
59

مارسل « ،د ښې حکومتولۍ لپاره الرښوونې» ۲

 60د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام او د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام ،د افغانستان په استخراجي سکتور کې د پایښت او ابتکار رامینځ ته کول (
 .)۲۰۱۷ -۲۰۱۶د میلز او نورو؛ « د بنسټیز ،تقنیني او توانمند کوونکې چاپیریال ارزونه » ،۴۳هم ووینی چې د سکتور د پراخ دریځ وړاندیز کوي.
 61جور جن براور او پاول جې .دن ،د سولې اقتصاد :د جګړو ځپلو دولتونو لپاره لوي اقتصاد ( واشنګتن ډی سی :د  USIPد کتابونو مطبعه– ۱۱۲ )۲۰۱۲ ،
 .۱۱۳د بیلییت او نورو « په ثبات کې پانګونه »  ،۳۸هم وګوری.
62

ستراندت او نور « افغان هایډروکاربونونه.۳ ».

63

براور او دن « ،د سولې اقتصاد ».۲۰

64

ستراندت او نور « ،.افغان هایډرو کاربونونه » .۲۰

65

بیلییت او نور « ،په ثبات کې پانګونه » .۳۸ ،۲۴
بیلییت او نور « ،.په ثبات کې پانګونه » .۹

66

 67د بیا رغوني او پرمختیا لپاره بین المللي بانک « ،د افغانستان د اسالمي جمهوریت د منابعو د دهلیز ستراتژي او پالن :د کان ایستلو پراساس د ودې ال
ډیر پراخول » ( ریپوټ ،شمیره ،ACS ،۱۲۰۵ ،د مې .۱۱ )۲۰۱۳
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خطر پکښې نغښتی دي 68 .دا ډول تنوع د ټولو حکومتونو لپاره ډیر ستونزمن دی ،او د بیلګې په توګه ،د فارس د خلیج د همکارۍ
شورا د دولتونو لپاره له ستونزو څخه ډک وو 69 .د افغانستان د اسالمي جمهوریت حکومت مبهمې خبرې کړې دي چې د منابعو عواید
به د اوسنۍ بودجې په لګښتونو ،په تیره بیا امنیت باندې مصرف شي ترڅو د مرستندویانو د مخ په ځوړ مرستو ځای ونیسي .خو د
زیرمو عواید باید د دا ډول لګښتونو لپاره مصرف نشي؛ ځکه چې نوموړي عواید پخپل نفس کې عواید نه دي 70 .دمنابعو کرایه په
ښه توګه د شتمنیو په کتار کې شمیرل کیږي -له ځمکې الندې څخه د ځمکې سرته را ایستل کیږي – چې د توکو او خدمتونو تولید
ممکن کوي 71 .د پوهانو ترمینځ د نظریو قوي اتفاق وجود لري چې د منابعو کرایه باید په عامه شتمنیو لکه د ریل پټلی ،سړکونو ،او
بنسټیزو جوړښتونو کې د پانګونې لپاره ترګټې الندې ونیول شي.

72

دا خبره چې آیا نوموړي سکتور په اقتصادي پرمختیا کې ونډه اخیستی شي که څنګه « د یوه هیواد له خوا چې څومره پانګونه کوالی
شي [ شتمنۍ د ځمکې سرته را خوځوي] – په دې مانا چې د نغدې پیسو پانګونه په مولده توګه او د استخراجي سکتور او نور
اقتصاد ترمینځ د اړیکو د جعل کولو له الرې مالومیږي»  73الندې شکل په دغو منځنیو قدمونو رڼا اچوی ( مالي ،تولیدي ،زیربنائې
او لګښتیزو اړیکو ،چې په اقتصاد کې تنوع را مینځ ته کوي) چې په پای کې د ودې ،صنعتی کولو ،او ګومارلو ،او همدا ډول
پایښت لرونکو پرمختیا ئې هدفونو ته د استخراجي صنعت د ونډې اخیستلو زمینه برابروي.

74

لومړۍ شکل :له استخراجي صنایعو څخه تر پایښت لرونکو پرمختیائي هدفونو پورې اړیکې.

75

 .۱مايل اړیکې

استخراجي صنعت

 .۲تولیدي اړیکې

 .۳زیر بنايئ اړیکې
 .۴د لګښت اړیکې

یو متنوع اقتصاد

وده صنعتي کول
استخدام

نن ورځ ،په افغانستان کې د کانونو له استخراج څخه د دا ډول څرخیدونکي اقتصادي ودې لپاره محدود ظرفیت وجود لري  76 .په
محلي محتوا کې ،د توکو وړاندې کول ( لکه یونیفورم ،میوه ،سابه ،د تیلو بوشکي ،او داسې نور) یا د خدمتونو عرضه کول ( لکه و
دانۍ ،ترانسپورت ،ډوډۍ ،تخنیکي خدمتونه ،او نور) ستونزمن دي کله چې د محلي توکو او خدمتونو کیفیت ،اعتبار او کمیت په
ْ
اصال شتون ؤنه لري .مانا دا چې «محلي» توکي کیدای شي له پالزمینې یا نورو سیمو
نږدې سیمو کې په لوړه کچه تغییر ولري او یا
څخه راوړل شي ،که څه هم د هغو خلکو په نظر چې له عملیاتو سره نږدې ژوند کوي دغه توکي او خدمتونه « محلي » نه دي ،چې کیدای
شي پخوانۍ ټولنیز – قومي تاوتریخوالۍ تجدید کړي.
داسې مالومیږی چې د افغانستان اسالمي جمهوري حکومت محلي پالنونه نه لري چې په واقعي توګه د اړیکو پراخوالۍ ( مالي،
تولیدي ،زیربنا ،او لګښت) د استخراجي صنایعو ،اقتصادي پرمختیا ،او پایښت لرونکو هدفونو ترمینځ وپیژني ( .په هرحال د
ْ
اساسا د زیر بناء اړیکي ،او ستراتژیک چاپیریال او د سکتور د ټولنیزو اغیزو ارزونه
منابعو د دهلیز یوه استراتژي وجود لري چې
له نظره تیروي) 77 .دا ډول ارزونه به « د تللو /نه تللو» پریکړه یا یوه ستراتژي رامینځ ته کړي چې ګټې څنګه د ښاریانو او اغیزمن شوو
 68هیلوت او نور « ،.استخراجي صنعت څنګه وده ،صنعتی کول او اشتغال رامینځ ته کوي؟ » د استخراجي سکتور او با ثباته پراختیا په اړه مقاله او خبرې
اترې  ،برازیلیا ،برازیل ،د  ۲۰۱۴د دسمبر  ،۸ ،)۵-۳بیلي « ،په ثبات کې پانګونه.۱۷ – ۱۶ » ،
69

هیلوت او نور « استخراجي سکتور څنګه صنعتي وده رامینځ ته کوي »  ۹بیلییت او نور « په ثبات کې پانګونه » .۹

70

هیلوت او نور « ،.استخراجي سکتور څنګه صنعتي وده رامینځ ته کوي.۹ » ،

71

هیلوت او نور « ،.په ثبات کې پانګونه » .۹

72

هیلوت او نور « ،.استخراجي سکتور څنکه صنعتي وده را مینځ ته کوي.۸ » ،

73

پاول ستیو سیټ او نور « ،.لعنتي منابع بیا ولیدل شول » ( لندن :چاتهم هوز.۳ )۲۰۱۵ ،

74

هیلوت او نور « ،.استخراجي سکتور څنګه صنعتي وده را مینځ ته کوي.۵ » ،

75

هیلوت او نور « ،.استخراجي سکتور څنګه صنعتي وده رامینځ ته کوي.۵ » ،

76

میلسیت او نور « ،.د بنسټیز ،تقنیني او توان ورکوونکي چاپیریال ارزونه » .۳۷

 77د بیا جوړونې او پرمختیا لپاره بین المللي بانک « ،د افغانستان د اسالمي جمهوریت دمنابعو د ستراتژي او پالن دهلیز»؛ د افغانستان د اسالمي
جمهوریت حکومت « ،په افغانستان کې د استخراجي سکتور د چاپیریال ستراتژي او ټولنیزه ارزونه » ( )SESA-EIدریمه او نهائې نسخه ( کابل :د افغانستان
د اسالمي جمهوریت حکومت.)۲۰۱۳ ،
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ټولنو ترمینځ د برابرو او شفافو برخو په توګه وویشل شي .حتی د ډیرو خوشبینانه سناریو ګانو پراساس ،په افغانستان کې د مهمو
منابعو عواید لږ ترلږه یوه لسیزه لیري دي .خو اوسني اټکلونه په پراخه توګه له مبالغې څخه ډک دي او د منابعو عواید به هیڅکله د
مرسته کوونکو د مرستو د بهیر ځای ونه نیسي.

78

سربیره پردې ،د حکومت عواید یوازې یوه الر لري چې صنعتي کان کیندنه په اقتصاد کې ونډه واخلي ،لکه چې په الندنې دریم شکل
کې ښودل شوي دي د کان کیندنې ونډه په هغو هیوادونو کې چې د ټیټ او منځني عاید لرونکي دي ،د کان کیندنې او فلزاتو په اړه
د بین المللي شورا له خوا تولید شوي دي:

79

دویم شکل :د ټیټو او منځنیو عوایدو هیوادونو کې د کان کیندنې د لویې کچې ونډه.

80

بهرنۍ مستقیمه پانګونه ( )FDI
په کان کیندنه کي  FDIاکرثه د لږ عاید په اقتصادونو کې چې د بین املليل پانګې لپاره یوازې
نورې محدودې جاذبې لری ،د  FDIټولییز بهیر باندې تسلط لري

د ټول ۹۰ -۶۰ FDI
سلنه

صادرات
دمرنالونو صادرات کوالی يش په چټکتیا رسه وده وکړي او د ټیټو عوایدو
لرونکوکرنیزو اقتصادونو د ټولو صادراتو عمده برخه که څه هم له لږ اساس څخه
پیل شوي وي ،جوړه کړي.

د ټولو صادراتو
 ۶۰ – ۳۰سلنه

د حکومت عواید
په مرنالونو باندې د مالیې لګول د ټولو مالیايت عوایدو
په پرتله په ډیرو ټیټو عوایدو اقتصادونو کې چې محدود
مالیايت ظرفیت لري ،په ټولو مالیايت عوایدو کې په یوه
ډیره مهمه منبع بدلون موندلی ده

د حکومت د عوایدو
 ۲۰ -۳سلنه

د ټول ملی عوایدو -۳
 ۱۰سلنه

د ملی عاید [  GDPاو ]GNI
د عرصي مرنال پروسس تکنالوژي ډیره نوي شوي
او ډیرې لویې پانګې ته اړتیالرې :ځایونه ئې د ډیرو
لوړو بهیرونو د ارزښت د اضافه کیدو جریان له کان
کیندونکو هیوادو څخه بهر صورت مومي

د ټول استخدام ۲ -۱
سلنه

استخدام
په کان کیندنوکي
استخدام د ټول ميل
کار له کچې څخه
معمو ْال کوچنۍ ده
منبع(ICMM :مختلف کلونه) او د ( OPM
مختلف کلونه)

دا شکل څرګندوي چې د نورو سکتورونو په پرتله کان کیندنه ډیرې لږ دندې رامینځ ته کوي؛ د صنعتي سختو ډبرو کانونه ،تیل او
ګاز عملیات ډیر محدود او لنډ مهاله غیر ماهر کار ،ښائي له ا تر ۲کلونو د جوړښت په مرحله کې ضرورت ولري په داسې حال کې چې
کیدای شي له  ۳۰تر  ۵۰کلونو پورې وي 81 .دا خبره د محلي خلکو د تمي په مقابل کې والړه ده چې نږدې ټول عقیده لري چې پلرونه او
زامن له همدغې سیمې ( او له بل والیت یا هیواد څخه نه ) څخه د کان له خوا د پوره کار لپاره استخدام شي.
په پراخه توګه ،ډیر لږ ظرفيت په هیواد کې د صنعتي منابعو د استخراج لپاره ډیر لږ ماهر کارونه وجود لري .په عین حال
کې د ښځو په مقابل کې مهم ټولنیز –فرهنګي موانع وجود لري چې په محلي باالقوه ګټوکې برخه اخیستلي نشي .د نا ماهرو
کارونو په مقابل کې ،د استخدام په پالیسیو کې کوم روښانه دریځ وجود نه لري چې له اغیز منو سیمو څخه محلي خلکو ته
د جګړو په وړاندې د حساسیت پراساس د استخدام لومړیتوبونه را مینځ ته کړي .د قومي مسئلو د ډیروپخوانیو دریځونو
ته په پاملرنې سره ،که دندې د مالتړ ،شبکو ،او تماسونو پراساس ورکړل شي – پرته د جګړې په وړاندې د حساسیتونو او
د شفافیت او تدارکاتو د پالیسیو په نظر کې نیولو سره – نو ددې لوی خطر موجود ده چې داسې یوه پالیسۍ د تاوتریخوالي
او جګړوالمل شي.
78

82

د کانونو د استخراج په شا اوخوا ټولنو کې د داخلي مهاجرینو او د ماهروکارګرانو واردیدلو ته کوم

میلسیت او نور « ،.د بنسټیز ،تقنیني او توان لرونکي چاپیریال ارزونه » .۴۳ ،۳۱

 )۷۹( 79د کان کیندنو او فلزاتو لپاره بین المللی شورا « ،په ملي اقتصاد کې د کان کیندنې ونډه » دوم چاپ ( .د کان کیندنو او فلزاتو لپاره بین المللی
شورا.۱۸ ،)۲۰۱۴ ،
 80د کان کیندنې او فلزاتو په اړه بین المللي شورا « ،په ملي اقتصاد کې د کان کیندنې ملي اقتصاد »،دوم چاپ ( .د کان کیندنو او فلزاتو په اړه بین المللی
شورا ( ،۱۸ ،)۲۰۱۴ ،یوولسم شکل)
81

د کان کیندنې او فلزاتو په اړه بین المللي شورا « ،په ملي اقتصاد کې د کان کیندنې ونډه ».۷

82

د بیلګې په توګه ،بین المللي خبرتیا « ،د جګړو په وړاندې د حساسیت کاري تجربې ،۱۱ » ،ووینی.
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اهمیت نه ورکول کیږي .په حکومت کې ځینې افرادوهم په دې اړه تشویش اظهار کړي چې محلي پالیسي ګانې کیدای شي د
نړیوالې اتحادیې له قوانینو سره په بشپړه توګه په تضاد کې وي.

83

3 33 3د ستونزو په اړه
د هیواد د طبیعي منابعو له شتمنۍ سره سره او د سکتور د ارزښت ټاکنې له ټولو هڅو سره چې پرورستیو کلونو کې ترسره شوي
دي ،له استخراجي سکتور څخه د اړتیا وړ عواید د ډول ډول داخلي او بهرني شرایطو لکه کبله «ال تراوسه عملي بڼه نه ده نیولي .په
ځانګړې توګه ،هغه موانع چې د کانونو به ادارې پورې اړه لري تر څو په اغیزمنه توګه پراختیا وکړي ،تطبیق شي ،او د پالیسیو او
ستراتژیو نظارت وشي چې د فساد مخنیوی وکړي او اقتصادی ،ټولنیز او د چاپریال لګښت او ګټې ته د افغانستان په الر کې چې
غواړي په منرالونو پورې اړوند شتمنۍ ته انتقال ورکړي او د پراختیا په اړه دهغې مالتړ وکړی ،د خنډ په توګه والړ وي».
د سکتور کمزورې حکومتولي – که په مالي جریان یا چاپیریال او ټولنیزو اغیزو پورې اړه ولري – په مستقیمه توګه د ګټو او عوایدو
په کچه باندې اغیزه کوي چې دولت او خلک ئې په حقیقي ډول له سکتور څخه الس ته راوړي ،او په عین حال کې دا خبره روښانه کوي
چې کیدای شي دغه ګټې د نورو فعالینو یا د جګړو ،د پروژو د توقف ،ځنډیدلو ،د بیو د لویدلو ،او داسې نورو عواملو پراساس له
السه والړې شي.
دا څیړنه لمړی شاته ځي ترڅو د پیل سوال حل کړي ،او دا موضوع مالومه کړي چې استخراجي سکتور څنګه کوالی شي په افغانستان
کې له اقتصادي پرمختیا مالتړ وکړي ،او د هغو اصولو پر اساس چې طرح شوي دي ،هغه ستونزې او وړاندیزونه تشخیص کړي چې
په انډولیز اقدام سره د چاپیریال او ټولنیز تأثیر د ارزونې له الرې د منفي اغیزو د کمولو په اثر الس ته راځي ،او د مدني ټولنې او
 AEITIپه مالتړ سره د ګټو روڼتیا او حساب ورکولو ته لوړتیاورکړي.

83

د حکومت له ویاند سره مرکه ،د  2015د اکتوبر میاشت.

د استخراجي سکتور په حکومتولۍ کې انډ ولیز اقدام
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

3.3د څیړنې چلند الره
1 11 1موخې او چلند الره
دا څیړنه په حکومتولي او په اقتصاد کې د افغانستان د استخراجي سکتور په ستراتژیکه برخه اخیستنه باندې تمرکز کوي چې د
سکتور د انکشاف ،قانوني چوکاټ ،بنیادي ظرفیت ،او د همغږۍ او همکارۍ په اړه د حکومت د پالیسۍ او لید د څرګندولو لپاره
د مختلفو دریځونو ترکیب ته اړتیالري .د قرار داد نظارت او د قرارداد له شرایطو سره سموالی هم تر مطالعې الندې نیول شوی ده.
د دغې موخې د تعقیب لپاره ،څیړنې د علمي او عملي تحقیق ګډ دریځ ،د ادبیاتو او دمیز پرسرکتنې څخه ګټه واخیسته او له هیواد
څخه بهر ځینې موارد ئې د مسئلو د چوکاټ کولو ،د اړوند پوښتنو د مطرح کولو ،او د مالوماتو د راټولولو د بهیر د الرښوونې لپاره
تر مطالعې الندې ونیول.
د سکتور د عمده موضوعاتو په ادبي بیا کتنه کې د استخراجي سکتور ټولنیز او چاپیریالي اغیزه او همدا ډول له جګړې او د سولې
په جوړونه کې د باالقوه ګډون په وړاندې د هغه متقابل عمل هم شامل دي .داکار د افغانستان د استخراجي سکتور په اړه د رسمي
سندونو ،سرویګانو،او څیړنیزو لیکنو د بیا کتنې له الرې تعقیب شو .د بیلګې په توګه منرالونه ،هایډروکاربونونه ،د چاپیریال
قوانین ،او د کان کیدنې ملي پالیسي او مقررات د استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښتونو ( )EITIله معیارونو سره یو ځای تر
مطالعې الندې ونیول شول.

2 22 2د مالوماتو را ټولول
د څیړنې په سکتور کې ښکیل ټول ګډون کوونکي لکه د حکومت مامورین ،خصوصي سکتور ،مدني ټولنې ،او مرستندویان چې له
سکتور سره ئې عالقه درلودله ،را وبلل شول .د ګډون کوونکو له هرې ډلې سره نه یوازې مرکې وشوي بلکې موندنې او وړاندیزونه
هم له هغو سره په یوه غونډه کې د هغوی د بیا کتنې او نظریو لپاره شریک شول .استخراجي سکتور پیچلی ده او کیدای شي پوهیدل
او تحلیل ئې ستونزمن وي .د نتیجې په توګه ،د مالوماتو د راټولولو لپاره پوښتنلیکو نه چې هر مالومات ورکوونکي ته ورکړل شوي
وو د جوړښت له پلوه نیمائي او ساده وو .هم له متخصصینو او هم له نمونوڅخه د عمده مالومات ورکوونکو د پیژندلو او له هغو
سره د مرکو کولو لپاره تر ګټې اخیستلو الندې ونیول شول .د موضوع په اړه د محدودو محلي متخصصینو د شتون له کبله ،د مرکو
له ۳۰څخه ډیرو غوښتنو وجود درلود او مرکه کوونکي بریالي شول چې له  ۲۷کسانو سره مرکه وکړي .مرکې په اصل کې په کابل کې
د مرکه کوونکو په حضور کې ترسره شوي ،که څه هم ځینې مرکې د تلیفون له الرې وشوي .هرې مرکې نږدې یو تر دوو ساعتو دوام
وموند ،او ورپسې د ایمیل له الرې د پاتې شوو پوښتنو د تصفیه کولو او د سندونو او مالوماتو د شریکولو لپاره اړیکې ونیول شوي.
د سوداګریزو او حرفه یې عواملو له کبله د ځینو مالومات ورکوونکو نومونه د هغوی د غوښتنو پراساس پټ پاته شول.

3 33 3د موندنو او وړاندیزونو آزمایښت
لومړۍ مسوده د دوو سالکارانو له خوا له  ۲۷عمده مالومات ورکوونکو سره د میز پرسرڅیړنې او مرکو له الرې چې ډیرې ئې په کابل
کې د  ۲۰۱۵کال له سپتمبر څخه د اکتوبر ترمیاشتې پورې ترسره شوي ،جوړه شوه .د نومبر په میاشت کې ،د افغانستان د څیړنې او
ارزونې ادارې ( )AREUاو په افغانستان کې د حکومتولۍ غونډه د داخلي مرکو لپاره د کار یوه مسوده وړاندې کړه .د کار مسوده
هم په یوه پرانیستې بحث کې چې د  AREUله خوا ئي کور به توب کیده د  ۲۰۱۵کال د دسمبر په  ۲۰مه تر بحث الندې ونیول شوه ،په
نوموړې غونډه کې شا اوخوا  ۵۰ګډون کوونکو د حکومت  ،خصوصي سکتور ،مدني ټولنې ،او مرستندویه ټولنې په استازیتوب
ګډون کړي وو .د کار مسوده د پرانیستې بحث او بیا کتنې په بهیر کې د رارسیدلو نظریاتو د یوځای کولو لپاره چاپ او نشرته چمتو
شوي وه.

4 44 4محدودیتونه
ځینې عمده مالومات ورکوونکو د مرکو د غوښتنې په وړاندې یا د وخت د لږوالي یا د امنیتي عواملو له کبله غبرګون ونه ښود.
اضافي محدودیتونه د پروژې په پالن جوړونې او امنیتی خنډونو کې نغښتي وو چې له کابل څخه بهر په یوه یا ډیرو والیتونو کې د
څیړنې ،مرکو او پرانیزو بحثونو د جوړولو د مخنیوي المل شول.
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4.4د منفي اغیزو کمول او مدیریت
11 1

 ۴.۱1د چاپیریال او ټولنیزو اغیزو ارزونه

د چاپیریال او ټولنیزو اغیزو ارزونه ( )ESIAپه افغانستان کې یوه قانوني او سموونکې اړتیا ده چې د هرې پروژې په اړه چې کیدای
شي په چاپیریال باندې مهم متناقض اغیزولري ،عملي کیږي84 .دا موضوع په ډیرو هیوادونو کې معمول ده ESIA.په واقعیت کې د
جواز ورکولو د بهیر اړتیا ده چې د هرې پروژې د فعالیتونو له پیل څخه پخوا چې امکان لري پرچاپیریال او خلکو باندې مهمې منفي
اغیزې وشیندې ،په نظر کې نیول کیږی .چاپیریالي او ټولنیزې اغیزې له یو بل سره تړلې دي نو باید هرو مرو له یو بل سره یوځای
ولیدل شي.
په ځانګړي توګه ،د چاپیریال د اغیز د ارزونې (  )EIAمقررات (  )۲۰۰۸هغه پروژې چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې (  )NEPAتأئید
ته اړتیا لري په څلوروکتګوریو ویشي:
1.1د لومړی کتګوري فعالیتونه ،هغه دي چې په احتمالي توګه مهم او بیساري متناقضې اغیزې لري .په دې کتار کې د
کانونو کیندنه او د اوسپنې ،سکرو ،طال ،مس ،سلفر ،او قیمتی ډبرو پروسس ،د ویلې کولو ( ذوب) د لویو کارخونو
جوړول ،د لویو بندونو اعمار ،او د خطر څخه ډکو یا زهري فاضله توکو شنډول ،شامل دي.
2.2د دوهمې کټګورۍ فعالیتونه هغه دي چې باالقوه مهم متناقض چاپیریالي اغیزې لري خو دا اغیزې د لومړۍ کټګورۍ
د فعالیتونو په پرتله هومره سختې نه دي .د دغو فعالیتونو په کتار کې د بریښنا کوچنۍ آسانتیاوې ،د شګو ،کریړ
( وړی وړی ډبرې) ،د آهک ډبرې ،خاوره ،سلفر او نور منرالونه چې بیه ئې له  1.5ملیون ډالرو څخه ټیټه وي ،کوچني
بندونه ،محلي ُفضله توکي یا د صنعتي ضایعاتو محدود کمیت ،شامل دي.

3.3په هغو سیمو کې هغه فعالیتونه چې د چاپیریال له نظره حساس وي.
4.4هغه فعالیتونه چې د  ( NEPAد چاپیریال ساتنې ملي اداره) له خوا پرچاپیریال باندې د منفي مهمو اغیزو په توګه
پیژندل شوي دي.

85

په داسې حال کې چې د استخراجي سکتور د فعالیتونو ګټې ،امتیازونه ،او فرصتونه په معمولي توګه په ملي کچه په زور یا چل
ْ
اساسا په محلي کچه را لویږي .دغه منفي اغیزې په چاپیریال ،هغو ټولنو ( په ټولنیزه او کلتوري کچه
نیول کیږي ،د هغو منفي اغیزې
) چې د عادت په توګه په سیمه یا سیمو ته نږدې ژوند کوي ،محلي اقتصادونو ،او محلي زیر بناوو ،او هغو خلکو باندې چې د کار
د لټولو په مقصد سیمې ته راځي ،ډیر ناوړه تأثیرلري.
د الس ته راغلو ګټو خصلت او ماهیت داده ( چې نږدې ټولې ئې په مرکزي کچه تر استفادې الندې راځي) او د هغو منفي اغیزې په
محلي ( په سیمه ییزو) ټولنو باندې رالویږي ،دا موضوع د پروژو د فعالیتونو په اندازې ،ماهیت ،او مودې ،د سیمې په جیولوجي
او جغرافیې ،او هغو خلکو پورې اړه لري چې د پروژې د شا اوخوا ځمکو او منابعو څخه ګټه پورته کوي.
( )ESIAد چاپیریال او ټولنیزو ارزونه ،څه شی ده؟
 ESIAیو مدیریتي سیسټم ده چې )۱( :په خلکو او د هغوی په چاپیریال باندې د وړاندیز شوي پروژې د باالقوه اغیزو وړاندیونه کوي .په
نوموړو اغیزو کې د بدیلو پروژو اغیزې او د نه تلونکو بدیلو پروژو اغیزې هم شاملي دي ،او ( )۲د نوموړو اغیزو د مخنیوي او کمولو
لپاره د الرو طرح کول ،د داسې کمولو تعریف او د چاپیریال او ټولنیز مدیریت په پالن (  ) ESMPکې د اقداماتو نظارت کول .د ()ESIA
بریالیتوب په دې پورې تړلي دي چې ( ESMPد چاپیریال او ټولنیز مدیریت پالن) کې اټکلونه او لږونه په ریښتني ډول ،په تیره بیا

 84د چاپیریال قانون ( رسمي جریده ،شمیره ( ۲۰۰۷ )۹۱۲لمریز کال  ۱۶ )1387مه ماده http://nepa.gov.af/Content/Media/Documents/EL
pdf.FINAL2007English18201516750455553325325؛ ( د السرسۍ وړ ).....د هایډرو کاربونونو قانون( رسمي جریده  ( 2009 ) ............لمریزکال )......
 ۵۲مه ماده؛  20English.pdf%2015-May-19-20Law%20Minerals%-http://mom.gov.af/Content/files/Afghanistan؛( د السرسۍ وړ
 )...........؛ ۸۹مه ماده؛ د کانونو د کیندنې ملي پالیسی ( رسمي جریده ،شمیره  ( ۲۰۱۱ )........شمسی کال۱۳ýý ).........مه برخه.
 ) 85د چاپیریال د اغیزې د ارزونې مقررات ( رسمي جریده ،شمیره  ( 2008 ،)....شمسي کال  ،۲ Reg ).......سکیجول  :Iد فعالیتونو سکرین کولhttp://.
. mom.gov.af/Content es/EIA_Regulations_PDF.pdf
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د جوړیدو او عملي کولو په مرحلو کې کله چې امکان لري اغیزې ډیرې سختې وي ،تطبیق شي 86 .تطبیق ډیری وخت خورا ستونزمنه
برخه ده .که چیرې د پام وړ اغیزو تمه نه کیږي ESIA ،باید هرومرو په دې اړه روښانه خبره وکړي ESIA .باید هرومرو مستقیمي ،غیر
مستقیمي ،بیځایه ،او ټولیزې اغیزې د پروژې د ژوند په ټولو مرحلو (له جوړښت څخه پخوا او وروسته له جوړښت څخه) ،او همدا ډول
د پروژې د تأثیر په ساحه کې د نورو لنډمهاله او اوږد مهاله اغیزو او په ناببره حاال تو کې د باالقوه اغیزو ،ارزونه وکړي ،پرته له دې
چې پروژه په مختلفو برخو وویشي 87 .د دې لپاره چې د ناورین ( سیالبونو ،زلزلو او ځمکې ښویدنې) خطر په پام کې ونیول شي ،مالي
تضمین باید هرومرو حساب شي او دا ډول تضمین باید هرومرو د فعالیتونو له پیل څخه پخوا ورکړل شي.
په ځانګړې توګه ،د  ESIAپه مرحلو کې د پروژې د غوره کولو په موده کې چاڼ کول ،د عمده مسئلو پیژندنه چې د چمتو کولو او
له امکاناتو څخه مخکې موده کې باید مطالعه شي ،او بیا وروسته د  ESIAله خوا ددغو عمده مسئلو مطالعه پکښی شامل ده .د
فعالیتونو د اندازې او د ساحې او په ساحې کې د میشتو کسانو ماهیت ته په کتنې سره ،د باالقوه اغیزو د مطالعې بهیر کیدای شي
مخکې له دې چې مالتړ کوونکي د  ESIAریپوټ څارونکو مقامونو ته وړاندې کړي ،په دوو کلونو کې بشپړ شي .مخکې تردې چې
فعالیتونه او هڅې پیل شي تأئید ئې ضروري ګڼل کیږي .کله چې پروژه تأئید الس ته راوړي ،د ( ESMPد چاپیریال او ټولنیز مدیریت
پالن) د را کمولو پالن د پروژې په یوه برخه بدلیږي او تطبیق ئې ژرترژره ،په تیره بیا د جوړولو او عملیاتو په مرحلو کې ،سرته
رسیږي .کله چې پروژه خالصه شي ،د  ESMPله خوا د پروژې لغو کول یا د پالن د تړلو مرحله عملي کیږي.

88

د پروژې په فعالیتونو کې د هغو خلکو ګډون چې په باالقوه توګه د پروژې له خوا اغیز من شوي دي ،په ډیریدونکي توګه د یو بهیر
په څیر پیژندل کیږي چې د  ESIAکیفیت ښه کوي او مرسته کوي چې د یوې پروژې په بهیر او په اړوندو پریکړو کې د محلي خلکو د
ښکیلتیا له الرې د ټولنې مالتړ الس ته راوړي.

89

د عامه خلکو ګډون باید ډیر ژر او هغه وخت پیل شي چې پروژه و پیژندل شي او د طرح کولو ،جوړښت ،او فعالیت د ادامې له الرې
خپل مراحل ترسره کړي او هغه وخت چې د ساحې تړل کیدل او بیا اعاده تکمیل شي پروژه هم سرته رسیږي ،ځیني وختونه چې ساحه
د اوږد مهال لپاره اوبوته اړتیا لري پروژه په دایمي ډول تړل کیږي 90 .په  ESIAکې د عامه خلکو ګډون هم د استخراجي پروژې د
فعالیتونو او محلي اقتصاد او د ټولنې د پرمختیا ترمینځ د غښتلو اړیکو مالتړ کوي .د ټولنیزو اغیزو د ارزونې مقصد داده چې د
اغیزمن شوو ټولنو ګټې په پرله پسې توګه لوړې کړي.
د مثال په توګه ،د اغیزو ارزونه کوالی شي دا الندې آسانتیاوي برابرې کړي:
د پروژې د زیر بناء تعدیل ،ترڅو ډاډ ورکړي چې کوالی شي د محلي ټولنې د اړتیاوو د پوره کولو لپاره خدمت
وکړي؛ د ټولنې د ټولنیزې پانګونې د تمویل برابرول چې د محلي ټولنیز با ثباته پرمختیا او د ټولنې د بهیرونو
تصور چې د ټولنې د پرمختیا ستراتژیک پالنونه جوړکړي؛ یوه رښتینې ژمنه چې د محلي محتوا پراساس د
فرصتونو د ډیروالي لپاره کاروکړي( لکه د محلي خلکو لپاره د دندو پیدا کول او محلي تدارکات) او د موانعو
لیري کول چې د محلي تشبثاتو لپاره دا امکان را مینځ ته کړي چی خپل توکي او خدمتونه عرضه کړي؛ او محلي
خلکوته د زده کړو وړاندې کول او د محلي خلکو مالتړ.

91

د  ESIAد ریپوټ په معیاري محتوا کې داالندې مطالب شامل دې )۱( :د مطلب لنډیز )۲( ،د پالیسي ،قانوني ،او اداري چوکاټ
عمومي کتنه )۳( ،د پروژې تفصیل )۴( ،اساسي مالومات )۵( ،د ټولنیزو او چاپیریالي اغیزو پیژندل )۶( ،د بدیلو پروژو د ډیزائن
او اغیزو تحلیل ،او (92 .ESMP )۷په ځانګړي توګه  ESIAاو دهغه  ESMPباید هرومرو « ټول باالقوه د پام وړ ټولنیز او چاپیریالې

 86را برت ګودلیند « ،قانون او عمل ته د السرسۍ لپاره د( WRIد نړیوالو زیرمو انټیټیوټ) مالوماتي یا دښت :د ټولنیز او چاپیریال ارزونه » ( واشنګتن،
ډی سی :ورلد ریسورسس انستیتیوت)۲۰۰۸ ،؛ .۳
 87د باور وړ کان کیندنې د ډاډینې لپاره نوښټ « ،د باور وړ کان کیندنې معیار » مسوده  ( ۰،۲د باور وړ کان کیندنې د ډاډینې لپاره نوښت۱ ، ۴ ،)۲۰۱۶ ،
 ۲،څپرکي.
88

ګود لیند « ،د  WRIمالوماتي یا دښت.۵ » ،

89

دمسئولې کان کیندنې د ډاډ منتوب لپاره نوښت « ،د مسؤلې کان کیندنې لپاره معیار .۱ ،۴»،څپرکي.

90

ګودلیند WRI « ،مالوماتی یا دښت.۱۱ » ،

 91فرانک وانکلي او نور ،.د ټولنیزې اغیزې ارزونه :د پروژو د ټولنیزو اغیزو د ارزونې او ادارې لپاره الرښوونې ( فارګو ،ان دي :د اغیزو د ارزونې بین
المللي اتحادیه.۴ ،)۲۰۱۵ ،
92
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ګودلیند « ،د  WRIمالوماتي یادښت ».۶
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اغیزې 93 .»،و پیژني او تحلیل ئې کړي ،او هرومرو په صراحت سره باالقوه اغیزی په پام کې ونیسي چې دا الندې ساحې ( خو د غو ته
محدودې نه دې) پکښې شاملي دي:
•د چاپیریال اغیزې ( لکه ،د ځمکې په سطح کې اختالل ،د کثافاتو تولید ،د هوا کیفیت ،د ژوند په شکلونو کې تنوع،
ژوندیو موجوداتو ته خطر ،غږونه ،له اوبو څخه ګټه اخیستنه او کیفیت ،ورانښتونه ،د زلزلې خطرونه ،او داسې نور)؛
•ټولنیزې اغیزې (لکه میشت ځای ،زیر بناء ،ټولنیز خدمتونه ،نیستمني ،د ټولنې فزیکي او د عامي روغتیا خوندیتوب،
محلي اقتصاد ،بیا میشت کیدل ،د اکوسیسټم خدمتونه ،استخدام ،د نفوس خوځیدنې ،توپیر او  /یا په ښځو باندې
ځانګړې اغیزې)؛
•کار او د کار شرایط؛
•بشري حقونه؛
•د سرحد د پورې غاړې اغیزې ( لکه ،د هوا ککړتیا ،د اوبو له بین المللي الرو څخه ګټه اخیستنه)؛
•د ګلخانه اې ګازونو خپریدل؛
•په سیموکې د نړۍ د تاریخي میراثونو باالقوه اغیزې؛
•پر بومي خلکو او  /یا نورو زیان منونکو افرادو او ډلو باندې باالقوه اغیزې ( لکه ،ښځې ،قومي لږه کیو ،ځوانان  ،زاړه
خلک ،او نور) ،په کلتور او کلتوري میراثونو باندې اغیزې.
•ټولنیز – سیاسي خطرونه ،د جګړو ،سیاسي بې ثباتۍ ،او د بشري حقونو څخه د باالقوه تخلف په شمول.

94

دا ډول اغیزې باید هرومرو تحلیل شي او مالومه شي چې څنګه د هغو خلکو پر ژوند تأثیر کوي چې په باالقوه اغیزمن شوو ساحو
کې ژوند کوي ESIAs .باید هرومرو د قومونو یا ټولنو ترمینځ شته خړپرتیا تشخیص کړي .هغوی باید جنسیتي اغیزې په نظرکې
ونیسي ،ځکه استخراجي صنایع په ښځو باندې بی تناسبه منفي اغیزې لري او د ښځو په اړه جوړښتیزې نا برابرۍ تقویه کوي .په
همدې توګه باید  ESIAsپه زیان منونکو ډلو لکه معلولین ،بې ځمکې کلیوالي کورنۍ ،کوچیان ،یتیمان ،راستانه شوي کډوال،
په د ننه کې بې ځایه شوي اشخاص ،او نورو باندې اغیزو ته پاملرنه وکړي.

95

لومړۍ انځور :د مالګې کان ،تاقچه خانه بولیواري ،د تخار والیت ( د کانونو او پټرولیم د وزارت له خوا)

93

د مسؤلې کان کیندنې د ډاډمنتوب لپاره نوښت « ،د مسؤلې کان کیندنې لپاره معیار »  ۲ . ۱ . ۴څپرکي.

94

د مسؤلې کان کیندنې د ډاډ منتوب لپاره نوښت « ،د مسؤلې کان کیندنې لپاره معیار » د  ۴.۱څپرکې لپاره یاددښتونه.

 95لیزالدین ویلی « ،په څلورالری کې د ځمکی اداره » ( « په مهم پړاو کې د ځمکي اداره »)  :د افغانستان له خوا د ځمکې د مدیریت نوي وړاندیز شوي قانون
ته بیا کتنه »( کابل :د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره.۵ )۲۰۱۲ ،
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( ESMPد چاپیریال او ټولنیز مدیریت پالن) د ( ESIAد چاپیریال او ټولنیزو اغیزو ارزونه) د ریپوټ خورا ماهوي او مهمه برخه
ګڼل کیږي( ESMP .د چاپیریال او ټولنیز مدیریت پالن) په واقعیت کې « د یولړ مخنیونو ،کمولو ،جبران کولو ،نظارت او اداري
اقداماتو مجموعه ده چې د ودانۍ جوړولو ،ګټې اخیستنې او د کار د درولو په موده کې عملي کیږي تر څو د چاپیریال او ټولنیزو
اغیزو متناقض تأثیرات له مینځه والړشي ،او انډول ئې برابرشي ،یا دمنلو وړ کچې ته را ټیټ شي  ESMP ».96د هغو اقدامونو لپاره
چې باید هرومرو د پروژې د کارونو د یوې برخې په توګه عملي شي د تطبیق یو مهال ویش وړاندې کوي ،او د  ESMPد درې اړخونو
یعنی کمولو ،نظارت او ظرفیت ټینګولو د عملي کولو لپاره د لګښت اټکل او د تمویل منابع په ګوته کوي  ESMP .97باید هرومرو
په پروژې پورې د اړوندو ساحوی مزاحمتونو له پیل څخه د مخه ،تأسیس او په کار شروع وکړي  ESMP .98باید هرومرو د پالن له
پای او مالي تضمین سره یو ځای وي .99
له  SESA- EIڅخه په تو پیر کې
د موضوع د روڼتیا لپاره باید وویل شي چې  ESIAپه ساحې کې ځانګړې ارزونې ته وایي چې د پروژې د مرسته کوونکي له خوا
ترسره کیږي؛ د هرې کمپنۍ لپاره د مقرراتو پر بنسټ اړتیا داده چې د خپل فعالیت د پیل لپاره د کار جواز تر السه کړي .برعکس ،د
استخراجي صنایعو لپاره د چاپیریال او ټولنیزې اغیزې ستراتژیکی ارزونه ( )SESA- EIد ملي حکومت د پالیسۍ سند دی چې په
معمولي توګه د کانونو او پټرولیم د وزارت له خوا  /لپاره جوړیږي ترڅو د استخراجي صنایعو او د هغوی د پالیسي وړاندیزونه د
متراکمو اغیزو ( په مختلفو والیتونو او په ټول هیواد کې د پروژو یو ځایی اغیزې) له الرې و پيژندل شي.
د کانونو او پټرولیم وزارت له خوا جوړه شوې  ( SESA- EIصالحیت لرونکې  )SESA- EIد  ۲۰۱۳کال په نومبر کې بشپړه شوه.
 SESA- EIددې لپاره جوړه شوی ده چې له ملي پالیسۍ څخه وغواړي چې د سکتور الښه مدیریت ترسره کړي.له هغه ځایه چې
 SESA- EIیو اوږد کار وو ،داسې مالومیږي چې د میز پرسر والړ فعالیت په توګه ئې ځینې محدودیتونه هم درلودل او داسې لیکنه
ئې بشپړه کړه چې یوازې په انګریزي ژبه وه او په آسانۍ سره د عامه خلکو لپاره د السرسۍ وړ نه وه.
داسې مالومیږي چې د لیکنې څخه ګټه اخیستل هم خپل محدودیت لري ،ځکه چې په هغې کې د  ۹۲وړاندیزونو یو اوږد ( د
لومړیتوبونو نه لرونکی) لیست وړاندې شوي ده .داسې مالومیږي چې د  SESA- EIد جوړولو په بهیر کې د څو کسیزو ګډون
کوونکو د بحث له الرې عامه ګډون -په ټول هیواد کې د محلي ټولنو په شمول – ډیر لږ وو تر څو د  ۹۲وړاندیزونو ترمنیځ چاپیریال
او ټولنیز لومړیتوبونه تشخیص کړي 100 .په داسي حال کې چې د عنوانونو او موضوعاتو په پوښښ کې لوړې هیلي تر سترګو کیږي،
خو بیا هم په  SESA – ELکې ځیني د لید وړ تشې شتون لري .دغه تشي د متراکمو اغیزو ( لکه په یوې ځانګړې سیمه کې د پروژو
تمرکز) ،د اړیکو بدیلونو ،د فعال ( Chaman Faultپه افغانستان کې د زلزلو لیکه) په شا اوخوا کې د استخراجي فعالیتونو له
کبله د پام وړ زلزلو او جیو لوژیکي خطرونو ،د اوبو د محلي دودیز مدیریت ،د ترکمنستان -افغانستان -پاکستان -هند ( تاپي) د نل
لیکي په پروژه ،په ټولنیزو – سیاسي او قومي – مذهبي خطرونو ،کې لیدل کیږي.

د منفي اغیزو په مدیریت پورې تړلي قوانین او پالیسۍ
د چاپیریال قانون
په چاپیریالي موضوعاتو کې ،د چاپیریال قانون برالسي لري او له اساسي قانون څخه پرته پرټولو قوانینو باندې لوړتیا لري  .101د
چاپیریال قانون د چاپیریال د مدیریت په اړه داسې احکام لري چې په چاپیریال باندې ،د EIA

102

د متخصصیونو د بورد له خوا

د کمولو د پالن د تصویب طرزالعمل او هغو اړتیاوو په شمول چې د عامه ګډون اړتیاوې ثابتوي ،تأثیر کوي .د چاپیریال قانون
پراساس NEPA ،باید لومړی د یوې پروژې چاپیریالي اغیزه او د کمولو پالنونه تأئید کړي .دغه تأئید باید پخوا تر دې صورت

96

ګود لیند « ،د  WRIمالوماتي یادښت.۹ » ،

97

ګودلیند« ،د  WRIمالوماتي یادښت.۹» ،

98

د مسؤلي کان کیندنې د ډاډ منتوب لپاره نوښت « ،د مسئولې کان کیندنې لپاره معیار »  ۴.۱.۱څپرکي.

 99د مسئولې کان کیندنې د داډ منتوب لپاره نوښت « ،د مسئولې کان کیندنې لپاره معیار »  ۴.۲.۲څپرکي .د جرار دو دا مونتي « د  ELLAد پالیسۍ لنډیز:
د چاپیریال د اغیزې د ارزونې له لیاری د استخراجي صنایعو د چاپیریال په مدیریت کې ښه والی » ( لیمه :د  ELLAد عملي اقدام مشوره.۳ )۲۰۱۳ ،
د فرنینډو الویزا او وان البراسین -جوردن « ،د کان کیندنې د سکتور د چاپیریال او ټولنیزې ستراتژیک تحلیل » وګورئ ( .واشنګتن ډی سی :نړیوال
100
بانک .)۲۰۱۰ ،نوموړې لیکنه د کان کیندنې په اړه د چاپیریال او ټولنیز تأثیر په ستراتژیکي تحلیل کې د عامه ګډون پارامترونه ټاکي.
101

د چاپیریال قانون ( رسمي جریده ،شمیره  ( ۲۰۰۷ )۹۱۲لمریز کال  ۷۶ ،)۱۳۸۵مه ماده.

102

د چاپیریال قانون( رسمي جریده ،شمیره  ( ۲۰۰۷ )۹۱۲لمریزکال  ۲۲ ،)۱۳۸۵مه ماده.
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ومومي چې یو وزارت یا ملي اداره کوم شخص یا کمپنۍ ته صالحیت ورکړي تر څو یو « فعالیت یا د یوې پروژې تطبیق ،پالن یا
پالیسي » په غاړه واخلي چې « پر چاپیریال باندې د لید وړ منفی اغیزه وکړي » 103 .خلک او کمپنۍ هم له دغو فعالیتونو څخه تر هغوی
چې د  NEPAتائید الس ته را نه وړي ،منع شوي دي.

104

د اوبو قانون
د  ۲۰۰۹کال په اپریل کې د افغانستان د او بو نوی قانون نافذ شو .د او بو قانون د سیند د ډنډ دریځ ومانه ،چې مانا ئې د سیند د ډنډ
د طبیعی پولو ( نه دا چې ادارې پولې) منل دي چې د طبیعی منابعو د مدیریت او پالن جوړونې په ټولو اړخونو باندې حاکمیت لري.
دودیز قانون میالن لري چې په شخصي ځمکو او شخصي سیسټمونو کې له اوبو څخه ګټه اخیستنه ،د او بو پرسر د شخړو حل ،او د
او بو د منابعو ساتنه باید د دودیز قانون پراساس ترسره شي .دودیز قانون په ټولیزه توګه د او بو تخصیص د ټولنې پراساس والړ د
کاریز د سیسټم پر بنسټ د منلو وړ ګڼي .105
د او بو قانون د اوبو د منابعو مدیریت د سیند د ډند د ادارو او له اوبو څخه د ګټې اخیستلو د محلي اتحادیو له خوا د منلو وړ شمیري.
دا قانون د اوبو د مدیریت ټولنیز موجود سیسټم چې د میرآبانو ( د اوبو د ماهرانو) له خوا عملي کیږي ،په رسمیت پیژني او هغوي
ته اجازه ورکوي چې په سیمه ییزو اتحادیو او اوبو د شورا ګانو د غړیتوب له الرې خپل کار ته ادامه ورکړي  .106هر کلی یو میرآب لري
چې خپل صالحیت د اوبو فرعي با دار ته انتقالوي .دا یوه پرانیزي پوښتنه ده چې مرکزي حکومت په میرآب باندې څومره صالحیت
لري .د بیلګې په توګه ،د سمنګان او بلخ په والیتونو کې محلي اداره په صراحت سره اعتراف کوي چې ،له انتظامي واک څخه پرته،
په خپل والیت کې حتی د میرآبانو اکثریت نه پیژني  .107په ځینو سیموکې ،نظامي قوماندانانو ( د جګړې قوماندانانو) د اوبو دمنابعو
کنټرول پخپل الس کې نیولي ،چې د دودیزو محلي صالحیت لرونکو واک ته اهمیت نه ورکوي او له اوبو څخه ګټه اخیستونکي له
نظامي پریکړو څخه متأثر شوو اشخاصو سره د جګړو الملونه برابروي .108

د ځمکو په اړه قانونی احکام
د افغانستان اساسي قانون د کور ،ځمکی او ملکیت د حقونو په اړه یو شمیر ضمانتونه وړاندې کوي ،او په زور د هغو د غصب
مخنیوی کوي .د اساسي قانون  ۴۰مه ماده ( ۴مه) فقره داسې وایي « :د هیچا ملکیت د قانون د حکم او د با صالحیته محکمې له
پریکړی پرته نه مصادره کیږي».
د هایډروکاربونونو د قانون د  ۱۴مې مادې پراساس ،ځمکې ته د السرسۍ یا ځمکې ته د تاوان رسولو د جبران اندازه د کانونو او
پټرولیم د وزارت له خوا ټاکل کیږي ،دا موضوع د هایډروکاربونونو د مقرراتو  ۳۱مه ماده تأئیدوي .د هایډروکاربونونو د قانون ۴۰
مه ( )۳ماده له کمپنیو څخه غواړي چې « د هر ډول زیان تحمیل ،جبران کړي ».په ځمکې پورې تړلو د خسارې په جبران کې د کانونو
او پټرولیم وزارت ښکیلتیا د جبرانولو د هغو اړتیاوو پرضد مالومیږي چې د ځمکې د مدیریت قانون یا ځمکې د مصادرې قانون
پراساس د جبران کولو ټاکل د وزیرانو د شورا له خوا ترسره کیږي .د چاپیریال قانون له  ۲۵مې مادې سره سم د مالیې وزارت هغه اداره
ده چې د طبیعي منابعو د ارزښت او د خساري د جبران اندازه ټاکي .په هر حال،نوموړی قانون د جبرانولو د مسئلې په اړه د منازعې د
امکاناتو وړاندلید نه کوي نو ځکه د خلکو د عرایضو او دعوا د بدیل لپاره کومه ماده نه لري.
په ټولیزه توګه ،په افغانستان کې د ځمکې د الس ته راوړلو او جبران په هکله قانوني او مقرراتي چوکاټ روڼتیا نه لري او هغو کسانو
سره چې د حساب د بیا سپینولو په لټه کې دي مرسته کوالي نشي .109

103

د چاپیریال قانون ( رسمي جریده ۹۱۲ ،مه شمیره)  ( ۲۰۰۷لمریزکال  ۱۳ ،۱۳۸۵مه ماده).

104

د چاپیریال قانون ( رسمي جریده ۹۱۲ ،مه شمیره )  ( ۲۰۰۷لمریزکال  ۱۳ ،۱۳۸۵مه ماده).

 105د نړیوالې پراختیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره « ،په افغانستان کې د ملکیت حقوق او د منابعو د حاکمیت پیژندنه ( واشنګتن) ،ډی سی  :نړیوالې
پراختیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره.»)۲۰۱۰ ،
106

 « USAIDافغانستان – د ملکیت حقوق او د منابعو د حاکمیت پیژندنه».

107

سکستون « ،په افغانستان کې طبیعی منابع او جګړې ».

108

 « ،USAIDافغانستان – د مالکیت حقونه او د منابعو د حاکمیت پیژندنه»

 109د مثال په توګه ،د کاروالین هیوارد او جلینا مدزاریویک الندې لیکنه ووینئ « ،التر اوسه په خطرکې :د افغانستان په ښارونو کې شتمنۍ خوندیتوب او
د داخلي بې ځایه شوو (  )IDPsاو د بیرته راستیندونکو کډوالو شړل» ( ژنیو :د داخلي بیځایه شوو د څارنې مرکز او د ناروی د مهاجرینو شورا.۱۴-۱۳ ،)۲۰۱۴ ،
د میشل ستنلي او ایکاترینا میخائیلوا « ،دمنرالي منابعو داوطلبي او د کانونو د زیربنائي پروژو الرښوونکي اصول :موضوعي مطالعه ـ د عینک د مسو کان،
افغانستان » ،استخراجي صنایع د پراختیا لپاره ،پرله پسې شمیره  ( ۲۲واشنګتن ،ډی سی :نړیوال بانک.۷۰ ،)۲۰۱۱ ،

د استخراجي سکتور په حکومتولۍ کې انډ ولیز اقدام
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د لید وړ متناقضو اغیزو لرونکي پروژې
د چاپیریال قانون ،په عمومي توګه متناقضه اغیزه په چاپیریال باندې د هرې واقعي یا باالقوه تأثیر ګڼي چې کیدای شي اوس یا
په راتلونکي وخت کې چاپیریال یا انساني روغتیا ته تاوان ورسوي او یا د خلکو او ټولنو وړتیا په خپلو روغتیا ،خوندیتوب،
او فرهنګي او اقتصادی هوساینی کې کمزوري کړي  .110د خلکو او کمپنیو له خوا یو شمیر مختلف فعالیتونه تر سره کیږي چې په
چاپیریال باندې خورا ډیری مهمې متناقضې اغیزې لري او دا موضوع د  NEPAتأئید غواړي .د چاپیریال قانون د کاني توکو په اړه
وایي « :د جوازونو ،رسمي اجازو او اړوندو سندونو لرونکي چې د داسې کانونو د استخراج او اکتشاف واک لري چې کیدای شي
په چاپیریال باندې بده اغیزه وکړي ،باید د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د لیکلي رسمي اجازې د الس ته راوړلو څخه پخوا خپل
فعالیتونه پیل نه کړي».

111

دا موضوع د کان کیندنې د ملي پالیسۍ له خوا حمایه کیږي .په نوموړې پالیسي کې داسې راغلي دي « :د

هیڅ کان پالن د چاپیریال د اغیزې او ټولنیزې ارزونې ( )EISAله یو پراخ تحلیل پرته چې د وخت په اړه د چاپیریال د مدیریت پالن
( )EMPسره یو ځای نه وي او د  NEPAاو  MoMPله خوا تأئید شوی نه وي ،د منلو وړ نه ده» .

112

د  EIAمقررات چې په  ۲۰۰۸کال کې تصویب شوي دي هغه فعالیتونه چې منفي اغیزې لري په څلورو کټګورویو ویشي .لومړی
کټګوری فعالیتونه هغه دي چې ډیرې مهمې منفي اغیزې لري ،په دې کټګوری کې د ودانیو جوړول ،تأسیسات ،یا د پټرولیم
د تصفیه خونو جوړول ،کان کیندنه او د سکرو ،طال ،مسو ،سلفرو ،او قیمتي ډبرو ،او عمده غیر اوسپنیزو فلزاتو او اوسپنې
پروسس ،او همدا ډول په هغو سیمو کې چې د چاپیریال له کبله حساسي دي ټول فعالیتونو شامل دي .د دوهمې کټګوری فعالیتونه
هغه دي چې باالقوه منفي اغیزې لري لکه نل لیکې ،د تیلو او ګاز د استخراج پروژې ،د سوداګرۍ لپاره د ریګ ،کریړ ( وړې وړې
ډبرې) ،اهک ،خاوری ،سلفر ،او نور منرالونه چې په لومړی کټګوری کې شامل نه وو ،او ټول قیمت ئې له  ۱.۵ملیون ډالرو څخه لږ
وي  .113د  EIAمقررات موقتي دي؛ نوي مقررات تسوید شوي دي او د کابینې د تصویب انتظار لري.

114

د چاپیریال او ټولنیزو اغیزو د ارزوني محتوا ( ) ESIA
د چاپیریال د اغیزو د ارزونې ( ) EIAمقررات اړتیا لري چې الندې موضوعګانې په  ESIAکې شاملي وی:

115

1.1د فعالیت ډول :د فعالیت بشپړه تشریح ،دهغه اړتیاوې ،او مطلوبیت.
2.2د وړاندیز شوي فعالیت ځای :د ملکیت او د هغه ترڅنګ چاپیریال توضیح چیرې چې فعالیت تر سره کیږي .په دغې
توضیح کې باید د ملکیت هر مهم جغرافیائې ،فزیکي ،ټولنیز ،او کلتوري خصوصیتونه شامل وي.
3.3اغیزې ،بدیلونه او درمانونه :د ټولو اغیزو او ګټو تشخیص ،توضیح او ارزونه ( د خاورې ،اوبو ،هوا ،ځنګلونو،
اقلیم ،بشري روغتیا ،څارویو او نباتاتو ،طبیعي منظرو ،لرغوني ملکیتونو ،کلتوري میراثونو ،کلتوري ارزښتونو،
ټولنیزه او اقتصادي هوساینه او معیشیت ،بشري میشت ځایونو او د هغوی ترمینځ تعاملونو په شمول) ،د فعالیتونو
د اجراء کولو بدیلونه ،د منفي اغیزو مخنیوی ،عالج ،یا کمول ،او د څارنې لپاره اقدامات.
4.4عامه ګډون :د عامه ګډون د بهیر توضیح او راپورته شوي اندیښنې.
د کان کیندنې د ملي پالیسۍ پراساس «  EMPباید لږ ترلږه د جامدو او مایعوکثافاتو ،د اوبو او خاورو د ککړتیا کمول او لږوالی ،د قطع شوو
ځنګلونو او درندو بارونو د لیرې کولو اغیزې ،په پام کې ونیسي 116».د کانونو د توکو قانون  ۸۹ماده مالتړونکو ته اړتیا لري چې  ESIAاداره
کړي ،چې باید د چاپیریال پایه پکښی شامله وي ،او یوه  ESMPچې دا الندې موضوعات پکښی شامل وي :منفي چاپیریالي اغیزي ،نورې
اغیزي ،د لږولو عملونه ،سامان ،بودجه ،داسې اقدامات او کړنې چې د چاپیریالي منفي اغیزو د کمولو لپاره ضروري وي ،او عامه غونډې.
110

د چاپیریال قانون ( رسمي جریده ،شمیره  ( ۲۰۰۷ ،)۹۱۲لمریز کال  )۱( ۴ )۱۳۸۵ماده.
)  ( ۲۰۰۷ ،لمریز کال  ۷۷ ،)۱۳۸۵مه ماده.

111

 OP-CITد چاپیریال قانون ( رسمي جریده ،شمیره

112

 OP-CITد کان کیندنې ملي پالیسي ( رسمي جریده شمیره

)  ( ۲۰۱۱لمریزکال)  ۲۰۱۳برخه

د چاپیریال د اغیزو د ارزونې مقررات ( رسمي جریده ،شمیره  ( ۲۰۰۸ )۹۳۹لمریزکال  ،and schedule1 2 .Reg ،)۱۳۸۶د فعالیتونو
113
ساتنه http://nepa.gov.af/Content/Media/Documents/EIARegulationsGazettedVersion_Englishtranslati
pdf.on18201516172727553325325
114

د  NEPAله ویاند سره مرکه ،د  ۲۰۱۵کال اکتوبر.
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 OP-CITد چاپیریال د اغیزو د ارزونې مقررات (رسمي جریده ،شمیره ( ۲۰۰۸ ، )۹۳۹لمریزکال Reg .۷ ،)۱۳۸۶
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 OP-CITد کان کیندنې ملي پالیسي (رسمي جریده ،شمیره

AREU

) ( ۲۰۱۱لمریزکال) .۱۳.۲ ،برخه.
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دویم انځور :د شبشک د سکرو کان ،دره صوف باال ،د سمنګان والیت ( د کانونو او پټرولیم وزارت)

د هایډروکاربونو قانون  )۹( ۴۳او ( )۱۰ماده په چاپیریال او ټولنیز -اقتصادي شرایطو باندې د اغیزی ارزونه ،د روغتیا او
خوندیتوب لپاره د قوانینو د اجراء کولو اقدامات ،بشري حقونه ،له اوبو څخه ګټه اخیستنه ،د چاپیریال ساتنه او د اغیزمن شوو
ټولنو د حفاظت ،غوښتنه کوي.د پاکولو اړتیاوې د هایډروکاربونونو د قانون په  ۴۶مه ماده او د چاپیریال ساتنه په  ۵۶مه ماده کې
وړاندې شوي دي.
ګډه تنظیمونکې اداره
د  EIAمقرراتو ۳یمه ماده وایي چې  « NEPAیوازنۍ با صالحیته اداره » ده چې د منع شوو فعالیتونو د اجراء کولو تصدیق لیک
صادروي ،چې امکان لرې منفي چاپیریالي اغیزي ولري .د کاني توکو د قانون  ۹۰یمه ماده د جواز له درلودونکو څخه غواړي چې د
 ESIAکلنۍ ریپوټ د کانونو او پټرولیم وزارت ته وړاندي کړي.
د هایډرو کاربونونو  ۵۶مه ماده لیکي چې د کانونو او پټرولیم وزارت د چاپیریال ساتنې څانګه باید د  NEPAپه همکارۍ د
چاپیریال ساتنې په اړه دندې او مسؤلیتونه ،تخنیکي مطالعې ،د چاپیریال د ساتنې د مقرراتو پراساس ترسره کړي.

عامه ګډون
د چاپیریال قانون یادونه کوي چې « سیمه ییزې ټولنې باید د پایښت لرونکو طبیعي منابعو د مدیریت په اړه د پریکړو په کولو
کې برخه واخلي 117 ».نوموړي قانون په عین وخت کې لیکي چې حکومت « دنده لري چې عامه خلکو ته داسې مالومات او فرصتونه
وړاندې کړي چې د بشري روغتیا ،د طبیعي منابعو او چاپیریال په اړه پریکړه کولو کې برخه واخلي»  118او د هرچا دا حق تأئید وی
چې مالوماتوته السرسۍ ولري او د  ESIAپه بهیر کې ګډون وکړي  .119د کاني توکو قانون  )۵( ۹۲مه ماده وائي چې « د چاپیریال،
ټولنیزو ،او د ټولنې د پرمختیا ریپوټونه او څیړنې » چې د یوه مالتړکونکي له خوا وړاندې کیږي محرمیت نه لري.

120

د چاپیریال د قانون ۷مه ماده د ټولنو حقونه د « طبیعي منابعو په قانوني ګټې اخیستنې کې د دودیزو عرفي کړنو پراساس» پیژني
ترڅو مالوماتو ته السرسي ولري او په غونډو ،مظاهرو ،اعترافونو ،مارشونو ،او په ریفرنډومونو کې د طبیعي منابعو د پایښت
لرونکو ګټه اخیستنو لپاره ګډون وکړي۳۸ 121 .مه ماده حکومت ته مکلفیت ورکوي چې سیمه ییزې ټولنې په ټولو هغو فعالیتونو کې
ښکیلې کړي چې د سیمو په ملي ساتنې پورې اړه ولري.
د چاپیریال د قانون ۱۹مه ماده تأئیدوي چې هر اغیزمن شوي شخص حق لري د یوې وړاندیز شوي پروژې ،ESIA ،او  ESMPپه اړه
خپله « نظریه په آزاده توګه څرګنده » کړي .د پیټې مسؤلیت د پروژې دمالتړ کوونکي په غاړه ده چې د  NEPAله « رضایت سره سم

117

 ، OP-CITد چاپیریال قانون ( رسمي جریده ،شمیره  ( ۲۰۰۷ ،)۹۱۲لمریز کال  ۵ )۱۳۸۵مه ماده.

118

 ، OP-CITد چاپیریال قانون ( رسمي جریده ،شمیره ( ۲۰۰۷ ، )۹۱۲لمریزکال ۶ ،)۱۳۸۵مه ماده.

119

 ، OP-CITد چاپیریال قانون ( رسمي جریده ،شمیره  ( ۲۰۰۷ ،)۹۱۲لمریزکال  ۷ )۱۳۸۵مه ماده.

120

 ، OP-CITد چاپیریال قانون ( رسمي جریده ،شمیره  ( ۲۰۰۷ ،)۹۱۲لمریزکال  )۵( ۹۲ ،)۱۳۸۵ماده.

121

 ، OP-CITد چاپیریال قانون ( رسمي جریده ،شمیره  ( ۲۰۰۷ ،)۹۱۲لمریزکال  ۷ )۱۳۸۵مه ماده.

د استخراجي سکتور په حکومتولۍ کې انډ ولیز اقدام
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

څرګندونې» وکړي چې هلته یوه عامه اوریدنه  122روانه ده .چاپیریال په عین حال کې « هرشخص » ته اجازه ورکوي چې د جواز لیک په
ورکولو یا ردولو کې د  NEPAعمومی مدیر ( عمومی رئیس ) ته شکایت وکړي.

123

2 22 2په عمل کې ستونزې
د چاپیریال او ټولنیزو اغیزو ارزونه () ESIAترسره شوی نه ده
له هغو  ۳۳۸قرار دادونو څخه چې د کانونو او پټرولیم له خوا ورکول شوي ESIAs ،ته له  ۵سلني لږ وړاندې شوي دي؛ اټکل کیږي
چې ټول  ۸تر  ESIAs ۱۵د استخراجي سکتور د فعالیتونو په اړه دي  .124د  ۵منځنۍ کچو کان کیندنو کمپنیو د قرار دادونو نوي
مطالعه هم ښيي چې یوې هم کومه  ESIAوړاندې کړي نه ده  .125ال تراوسه د لوړو مشخصاتو درلودونکي د عینک د مسو د پروژې
په اړه کومه  ESIAوړاندې شوي نه ده؛ که څه هم را پور باید په  ۲۰۱۲کال کې وړاندې شوي وای ،سره له دې کمپنۍ خپل فعالیتونه
پيل کړي دي.

126

په همدې اړه ،دیوه بهیر لکه  ESIAد الس ته راوړنو د ډاډینې لپاره عمده قدم داده چې ډاډ حاصل شي هغه کسان چې د سیسټم په
څارنه او تطبیق کې ښکیل دي په حقیقت کې د هغو په هکله پوهیږي .داسې مالومیږي چې یا د بې پروایي یا د قصدي سترګې پټولو
له کبله د  ESIAپه باره کې د لیدوړ بی خبري شتون لري؛ ډیر لږ مرکه شوي د مالومات ورکوونکي د  ESIAپه اړه په څه پوهیدل،
ان تر دې چې خورا ډیرو لږ کسانو په دې اړه کومه تجربه درلوده چې زموږ پوښتنو ته ځواب راکړي .دې موضوع د  NEPAاو نورو
فعالینو ( لکه سیمه ییزې ادارو ،مدني ټولنو ،یا نورو ادارو) لپاره ډیر لږ امکان برابراوه چې له کمپنیو سره د چاپیریال د اغیزو په
اړه حساب وشي ،د اغیزو د عالج لپاره د تعزیراتو وضع کول ،د ځمکو بیا رغونه ،او اغیزمن شوو خلکو ته د جبران کولو موضوع
خو ال پرځای پریږده.

د منفي اغیزو د څارنې نه شتون
په دې نږدې وختونوکې د وړاندې شوو  ESIAsنظارت او څارنه د کانونو او پټرولیم د وزارت یا  NEPAله خوا ترسره شوي نه ده.

127

د بیلګې په توګه متخصصین ویني چې په شمال – لویدیز افغانستان کې تیل په ځمکې الندې اوبوکې څڅیږي ،او د ګاز  ۳۰سلنه د
تولید او انتقال په جریان کې د څڅو بي له کبله ضایع کیږي  .128داسې ریپوټو هم شته چې په دوو والیتونوکې  ۲۴کلي د تاخچه خانې د
مالګې د کان د فعالیتونو له کبله د مالګینو اوبو له خوا اغیزمن شوي دي .129
هغه ټولنې چې د عینک د مسود کان شااو خواته ئې ژوند کاوه او اوس بیځایه شوي دي د اوبو راوړلو لپاره لیري ځي .ښځو په دودیزه
توګه او به راوړلي ځکه چې د اوبو بمبه لیرې نه وه .په هرحال ،د نه خوندیتوب او تر بمبې پورې د اوږدې لیارې له امله ښځې خپل
کوچنیان په اوبو پسې لیږي ،چه په نتیجه کې کوچنیان ښوونځۍ ته تللي نه شي ،او په دې توګه په سیمه کې د نالوستیا کچه لوړیږي.
د سکرو کانونه په چاپیریال او کرهنې باندې ډیرې بدې اغیزې لري .د کانونو او پټرولیم وزارت یوه لوړپوړي چارواکي څرګنده کړه
چې د سکرو کان ته نږدې ئې د زرد آلو په د ننه کې د سکرو دوړې لیدلې دي .د سکرو د کان کارکوونکو ښه مکانیزمونه نه لرل چې د
سکرو د دوړو مخنیوی وکړي چې پرمیوو ،چاپیریال او خلکو باندې ئې ناوړه اغیزې کولې.

122

 ، OP-CITد چاپیریال قانون ( رسمي جریده ،شمیره  ( ۲۰۰۷ ، )۹۱۲لمریزکال  ۱۹ )۱۳۸۵مه ماده.
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 ، OP-CITد چاپیریال قانون ( رسمي جریده ،شمیره  ( ۲۰۰۷ )۹۱۲لمریز  ۱۷ )۱۳۸۵مه ماده.

124

له  NEPAاو نوروحکومتی مالومات ورکوونکو سره مرکې ،د  ۲۰۱۵کال اکتوبر.

125

بایرد او نوراني « ،په افغانستان کې له کاني منابعو څخه ګټه اخیستنه » .۲

126

د لیکوال مرکې .د جلپین اوپانډیا « ،د لوړ ارزښت منابعو د قرار دادونو ښه کول.۴ » ،

 127ملیست او نور « ،.د بنسټیز ،نظم ورکوونکی او توان ورکوونکی چاپیریال ارزونه »  .۱۷د بایرد او نوراني « په افغانستان کې د منرالونو له منابعو څخه
ګټه اخیستنه »  .۳هم وګوری.
 128میلز « ،د بنسټیز ،نظم ورکوونکي او توان ورکوونکي چاپیریال ارزونه »  .۳د جان اف .شرودر « ،افغانستان :د منبع بډای بنسټ او دشته چاپیریال تاالن
» انوارو مینتل ارت ساینسیز ( د ځمکی د چاپیریال علوم)  ،۶۷شمیره . ۱۹۸۰ -۱۹۷۹ ،۱۹۸۶ – ۱۹۷۱ :۷
129
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د حکومت له یوه لوړپوړي ویاند سره مرکه ،د  ۲۰۱۵کال اکتوبر.
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دریم انځور :د سکرو د کان فابریکه ،ده سبز ،د کابل والیت ( د جاوید نوراني له خوا )

د  ESIAsد اجراء کولو په داوطلبۍ کې فساد
داسې اظهارات او خبرې شته چې د  ESIAپه سالکارانو کې « مافیا » وجود لري ،د  NEPAځانګړي غړي کله چې مالتړ کوونکي
یوه  ESIAوړاندې کړي د بډو ( رشوه ) غوښتنه کوي ،د  EIAبورډ د سوغاتونو په بدل کې ریپوټونه تأئید کړي دي ،او د تفتیش
ادارې هم د هر ډول نظارت په مقابل کې بډې (رشوت) غوښتي دي .داموضوع د  NEPAد یوه مامور له خوا تائید شوه .130

مالوماتوته لږ السرسي
 ESIAsعامه خلکو ته د السرسۍ وړ نه دي ،که څه هم د افغانستان د قانون پراساس محرمیت نه لري او باید له بین المللی معیارونو
سره سم څرګند شي .داسې ویل کیږي چې د چاپیریال او ټولنیزو اغیزو ارزونه ( )ESIAد نویو مقرراتو پراساس په غیر تخنیکي
لنډیز د  NEPAد ویب پاڼې له الرې خلکوته وړاندې شي .خو داسې څرګندیږي چې د غیر تخنیکي لنډیز یا د چاپیریال او ټولنیزو
اغیزو ارزونه بشپړ متن د افشاء کولو لپاره کوم پالن وجود نه لري چې په سیمه ییزه کچه په داسې ډول ،خلکو ته وړاندې شي چې د
هغوی محدود سواد ته په پاملرنې سره ،د پوهیدو وړوي.
که څه هم افغانستان په سیمه کې ترټولو ښه جیولوژیکي انځوریزه مالومات لري ،خو دا مالومات اوس په وړیا او عامه ډول د
السرسۍ وړ نه دي ،او داسې مالومیږي چې هغه څه چې پاتي دي یا خراب شوي ،یا له مینځه وړل شوي ،او یا پلورل شوي دي .131
جیولوژیکي مالومات چې د متحده ایاالتو جیولوژیکي سروي( )USGSراټول کړي وو پخوا د  USGSد بیټا په سایټ کې ځای
پرځای شوي وو ،خو نوموړی سایټ د  ۲۰۱۵کال د اکتوبر د میاشتې له لومړی نیټې وروسته حذف شوي ده ،ځکه چې د کانونو او
پټرولیم وزارت یا د افغانستان بلي ادارې ته د نوموړو مالوماتو لیږدول او له هغو څخه د ټینګ مراقبت هڅې له ناکامۍ سره مخامخ
شوي.

132

د چاپیریال او ټولنیزو اغیزو ارزونه ( )ESIAد خصوصي برخې کمزوری ظرفیت
د حیرانتیا خبره نه ده چې د چاپیریال او ټولنیزو اغیزو ارزونه ( )ESIAد مشورو د خصوصي برخي کمزورتیا د چاپیریال او ټولنیزو
اغیزو ارزونه ( )ESIAد ریپوټونو ټیټ کیفیت ګڼل ګیږي .له خصوصي سکتور څخه د  ESIAد سالکارانو ترمینځ ،ډیرې ډلې د
ودانیو له انجنیرانو څخه جوړې دي او ډیرلږ د کان ایستنې جیولوژیستان ،ټولنپوهان ،یا څو برخه ییز ماهران پکښې شتون لري .دا
موضوع « استثنائې » ګڼل کیږي که چیرې د  ESIAد مشورتي ډلې کوم کارکوونکی د نمونو یا مالوماتو د راټولولو لپاره ساحي ته
لیږلی وي.
د  ESIAپه ریپوټونو کې ډیری مالومات د افغانستان په اړه د عمومي احصایی ترڅنګ له پخوانیو ثانوي منابعو ( الزامي نه ده چې
د ساحې له والیت یا محل څخه وي ) څخه الس ته راځي او یا د نورو هیوادونو په اړه د  ESIAله ریپوټونو څخه د ګوګل د پلټنې له
الرې کاپي – پیسټ کیږي .ریپوټونه ددې پرځای چې د کمپنۍ یا ساحې د ځانګړتیا د عیني او سنجش وړ تحلیلونو پربنسټ تفصیلي

130

د  NEPAله ویاند سره مرکه ،د  ۲۰۱۵کال اکتوبر.

131

د  USGSله ویاندانو سره مرکه ،د  ۲۰۱۵کال سپتمبر.

132

د  USGSله ویاندانو سره مرکه  ،د  ۲۰۱۵کال سپتمبر.

د استخراجي سکتور په حکومتولۍ کې انډ ولیز اقدام
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

بڼه ولري ،عمومي شوي دي او د استخراجي بهیر په اړه له ذهني تعبیر سره یوځاي ،لکه د ویکیپیډیا پرمخ لوستل کیږي 133 .د بیلګې
په توګه ،د مزار شریف د بالک ،د افغان – تاجیک د رسوبي حوزې په اړه یوې ټولنیزه – چاپیریالي مطالعې کې ،چې په  ۲۰۱۴کال کې
وړاندي شوي وه ،په ځانګړو تشو کې الندې موضوعګانې شاملې وي :د تطبیق وړ قوانینو یا جوازلیک په تشریح کې نه بریالیتوب،
کمپنۍ  ،د وخت د اوږدوالي په شمول د پروژې د فعالیتونو تشریح ،مقصد ،او د سنجش وړ مالومات ،یا د پروژې د هرې اړتیا یا
غوښتنې تحلیل .د هغه پرځای ،ریپوټ ثانوي منابع لکه له  ۱۹۹۷کال څخه « د  Eاو  Pمجتمع » UNEP /څخه د تیلو د لټونې عمومي
ګراف ،را اقتباس کوي .د ملکیت او د هغه د چاپیریال په اړه لکه کلی ،مهم جغرافیائي ،فزیکي ،ټولنیز ،او فرهنګي خصوصیاتو
په هکله هیڅ ډول توضیح وجود نه لري .د هوا د کیفیت ،د هوا د ککړتیا ،فریکونسي ،یا د بخار د انتشار د کمیت د کنټرول لپاره
د چاپیریال بنسټ لیکه له نوو او د ساحې د ځانګړتیا پراساس ارزښتونو سره شتون نه لری .په ښکاره توګه ،د اغیزمن شوو خلکو
د خسارت د جبران لپاره چې ځمکې یا نور منابع ئې ،په ځانګړی توګه د زلزلو د سروې له کبله زیان لیدلی وي ،کوم قانوني امتیاز
موجود نه ده .عامه ګډون یوازې د ریپوټ د چاڼولو په موده کې عملي شو ،او د  ESIAد ریپوټ پراساس پرته له دې چې د وړاندې
شوو نظریو کومه تشریح وړاندې شي د هغوی « نظریې ارزول شوي دي».
د عین  ESIAلپاره په  ESMPکې ځانګړي معیارونه وجود نه لري چې هغو ته پاملرنه وشي ،د هغو پرځای د بیلګې په توګه یوازې
لیکل کیږي چې « د اړتیا وړ ټول معیارونه او مشخصات » یا « اړوندې الرښوونې » عملي شوي دي د پام وړ انتخابونه ،لکه دخاورې
د ککړتیا او جامدو کثافاتو د مدیریت طریقه ،په څرګنده توګه د پروژې وړاندې کوونکي ته پریښوول شوي دي .د  ESMPله خوا
د خبرداری وړاندې شوي عالمه په انګریزي ژبه ده .د بیړني غبرګون پالن ،د نظارت لپاره مهال ویش ،د اغیزي د مدیریت پالن ،د
سیمه ییزو ګومارنو یا تدارکاتو پالن ،د کار د پاي ته رسولو پالن ،او د مالی تضمین اټکل شوی قیمت ،هیڅ یو هم وجود نه لري .د
کانونو او پټرولیم په ویب پاڼه کې د ټولنیزو اغیزو یوازنۍ د السرسۍ وړ تحلیل لیکي چې دا کار د اړوند افغاني قانون او نړیوالو
معیارونو پراساس ترسره شوي ده .134
دغه تحلیل اړونده کمپنۍ ،قانوني چوکاټ ،د سروي طریقه تشخیصوي ،او هڅه کوي چې د هغو وګړو ځمکې او معیشیت تحلیل
کړي چې د عینک ( کان) دوو باالقوه ساحو ته نږدې ژوند کوي.
په هر صورت ،دا موضوع د سروې کونکو له خوا چې د « پولیسو د ټاکل شوو امنیتي ساتونکو » له خوا ئې ملګرتیا کیده ترسره
شوه  .135سربیره پردې ،زموږ ډلې د دریمې ساحې تحلیل ،د ټولنې د غړو د نه همکارۍ او امنیتې شرایطو له کبله ،ترسره نه کړ.
د ټولنیزو اغیزو ارزونه او تحلیل بریالی شو چې په دوو ساحو کې د خلکو شمیر او د هغوی معیشیت تر یوې اندازې د روسانو د
زړو مالوماتو پربنسټ مالوم کړي .په هرحال دا هڅې د یو شمیر مهمو موضوعاتو لکه د ټولنیزو اغیزو پراخې سلسلې په پیژندنه او
تحلیل کې پاتې راغلې ( لکه د سروې کوونکو او د هغو د امنیتي ساتونکو پولیسو له خوا د اخراج ( شړلو ) د ګواښ اغیزې ،د ټولنې
د غړو اندیښنې او منفي درک تفصیل ،سیمې ته د سروې کوونکو د تګ له امله د ځمکو د غصب او د ځمکو د الندې کولو خطر ،تورم
(انفالسیون) ،هجوم ،کلتوري سیمې ،او داسې نور) د ارزونې نور مهم محدودیتونه د هغې ویشل ( د یوې نغښتی پروژې او د هغې
د زیر بناء د یوازې کوچنۍ برخې څیړل) ،او د ټولنیزو اغیزو د کمولو لپاره د ځانګړو اقداماتو په وړاندیز کولو کې نه بریالیتوب چې
کیدای شي د وروستاړی ډنډ له کبله ،پرته له دې چې د هغه دقیق ځای په نظرکې ونیول شي ،په سیمه کې واقع شي ( لکه هغه اقدامات
چې د مالوماتو او سال ورکولو لږترلږه اړتیاوې پوره کړي).

د حکومت کمزوری ظرفیت ،د ګټو تضاد ،او ناڅرګنده تنظیمونکې اداره
ویل کیږي چې « NEPAتش په نامه ظرفیت » (اسمي ظرفیت) ته وده ورکوي ،خو نن څرګنده شوه چې د خپلو اصولو د عملي کولو
لپاره کمزورې اداره او بشري ظرفیت لري.

136

د چاپیریال ساتنې ملي اداره ( )NEPAاو د چاپیریال د اغیزو د ارزونې ( )EIAبورډ د

چاپیریال او ټولنیزو اغیزو ارزونه ( )ESIAله خوا د وړاندي شوو ریپوټونو تشریفاتي بیا کتنې ترسره کوي  ،او د تخنیکي مضمون
په اړه نه ،بلکې د هغه د شکل په اړه نظریه وړاندې کوي (لکه د فارسي لغات پرځای له دری لغات څخه ګټه اخیستنه).دا هم ویل شوي

 133د  NEPAاو  ESIAله دوو مشاورینو سره مرکې ،د  ۲۰۱۵کال سپتمبر او اکتوبر ،او همدا ډول د  ESIAد پنځو ریپوټونو بیا څیړل چې زموږ ډلې ته ئې
الس موندنه برابره شوي وه.
 134هرجوتکاور « ،د عینک د مسو د معدن پروژه – د ډنډوکي د غوراوي د درولو لپاره په عینک کې د دشتک ،او توبګي د سیمو د ټولنیزو اغیزو تحلیل».
( کابل :د کانونو وزارت) ۲۰۱۱ ،
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کاور « ،د عینک د مسو د معدن پروژه. ۸ » ،
سټنلي او میخائیلووا « ،د کاني توکو د داوطلبي او د کان کیندنې د پروژو د زیر بناء الرښوونکي اصول.۵۳ ،۴۹ » ،
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دي چې د یوه وړاندې کوونکي د پلټني ریپوټ په غلطۍ سره د چاپیریال د اغیزو ارزونه) ( EIAد بشپړه ریپوټ په توګه منل شوي
وو (وړاندې کوونکي د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې ( )NEPAتیروتنه صحیح کړي نه وه) 137 .که څه هم د چاپیریال د اغیزو د ارزونې
( )EIAبورډ باید د اصولو له مخې خپلواک وي ،خو ډیر خلک د هغه په خپلواکۍ کې نیمګړتیاوې او د بنسټیز تخنیکي ظرفیت
نشتوالۍ په ګوته کوي .د چاپیریال ساتنې ملي اداره ( )NEPAتر نن ورځې پورې د چاپیریال او ټولنیزو اغیزو ارزونه ( )ESIAهیڅ
ریپوټ ،که څه هم څرګند کمزورۍ کیفیت ولري ،د لوړو لومړیتوبونو پروژو په اړه د کانونو او پټرولیم وزارت د سیاسي فشار له
کبله ،ردکړي نه ده .حکومت هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره ( )NEPAیا د کانونو او پټرولیم وزارت د چاپیریال د ریاست له لیارې،
تراوسه اساسي چاپیریالي بنسټ لیکه جوړه کړي نه ده چې پراساس ئې بدلونونه اندازه کیدای  138شي.
بله ستونزه د کانونو او پټرولیم د وزارت د چاپیریال ساتنې د څانګې او د چاپیریال ساتنې ملي اداره ( 139 )NEPAد دندو تداخل
او همدا ډول په تیره بیا د ملي یووالي په ګډ حکومت ( )NUGکې د همغږۍ نه شتون الڅه  ،چې په حقیقت کې د سیالیو شتون ده .د
دولت په ماشین کې د ملي یووالي د حکومت ( ) NUGد غړو تر مینځ د هرې عمده چوکې ( د هر عمده مقام) پر سر رقابت ( سیالۍ)
شتون لري چې د پروګرامونو تطبیق ځنډوي او له ډیرو ستونزو سره ئې مخامخ کوي .د یوه ګډ ملي پروګرام لپاره د لومړیتوبونو لیکه
کول د ښاریانو د هوساینې د لوړولو لپاره ډیر اهمیت لري .ددې ترڅنګ ،که چیرې د کانونو او پټرولیم وزارت د چاپیریال او ټولنیزو
اغیزو ارزونه ( )ESIAاو له هغه سره مل  ESMPد تأئید لپاره لومړنۍ تأئید کوونکي اداره وي ،دا موضوع د ګټو لوی تضاد را
مینځ ته کوي.

ناڅرګند ،ناقص ،متضاد او نه تطبیقیدونکې قانوني شرایط
د چاپیریال قانون د چاپیریال په مسئلو کې برالس لري ،خو د کاني توکو او هایډروکاربونونو قوانین د چاپیریال له قانون سره
په پوره توګه تړاو نه لري ،او تنظیمونکي الزامي قوانین او اقدامونه نا څرګند او متضاد دي .په ډیرو مواردو کې د کاني توکو
او هایډروکاربونونو قوانین د دواړو چاپیریالي او ټولنیزو اغیزو پرځای ،یوازې چاپیریال ته مراجعه کوي.د بیلګې په توګه ،د
منرالونو د قانون  ۸۹مه ماده د ټولنیزو اغیزو د نظارت ،تحلیل او مفصلي پیژندنې ته ضرورت نه لري .همدا ډول د هایډرو کاربونونو
قانون یوازې چاپیریال ته مرا جعه کوي او ټولنیز مسایل ورته اهمیت نه لري.
قانون او مقررات هم مهمې او اساسي تشې لري .په لومړي ګام کي ،د افغانستان د ځمکي په قانون کې جدي نیمګړتیاوې ،په تیره
بیا د ځمکې په استمالک او د خسارې په جبران کې وجود لري 140 .دا خبره د اهمیت وړده ،ځکه چې د استخراجي صنعت لپاره ځمکي
ته ال سرسي خورا ډیر اهمیت لري .په عین حال کې ځمکه او اوبه په افغانستان کې اساسي موضوع ده :د اټکلونو پراساس د خلکو
له  ۷۰تر  ۸۰سلنه د خپل ورځني ژوند لپاره په ځمکې باندې تکیه کوي  .141دا خبره استخراجي صنعت له نورو عمده شتمنیو سره چې
د کلیوالو خلکو ژوند تأمینوي په مستقیمه سیالۍ کې اچوي .د محلي منازعو عمده المل ځمکه ،اوبه او کورنۍ مسالې دي ،همدا
ډول له تاوتریخوالي ډکې منازعې له قومي ابعادو سره د کوچیانو له خوا له ځمکې څخه ګټه اخیستنه ده 142 .داسې ښکاري چې موجود
قانوني چوکاټ څخه کار نه اخیستل کیږي :په ناروې کې د کډوالو شورا له خوا یوه بشپړه شوي لیکنه وایي چې هیڅ پالن شوي یا د
تطبیق وړ اخراج(شړل) د اساسي قانون د محکمې له حکم سره سم جواز نه لري.

143

په دې اړه چې کوم وزارت د جبران د ارزښت د ټاکلو صالحیت لري ،او کوم فعال د هغو تطبیق په غاړه لري ،مبهم او نا څرګند پاتې
کیږي .ځینې خلک وایي چې د عینک د مسو په سیمه کې د ځمکې د جبران تفصیل  MCCته پاتې شوي ده.

144

نور بیا وایي چې

حکومت ( کمپنۍ نه ) د ځمکې د استمالک ،بیا میشتیدنې ،او د جبران کولو محاسبه ،او تطبیق مسؤلیت په غاړه لري ،او کمپنۍ
د بیا میشتیدو د ټولو لګښتونو مسؤله ګڼل کیږي 145 .د مثال په توګه ،ویل کیدل چې يه عینک کې د کورونو د بیې جبران د کلیوالو
137

د  NEPAاو  ESIAله مشورتي مالومات ورکوونکو سره مرکې ،د  ۲۰۱۵اکتوبر.

138

د  NEPAاو  ESIAله مشورتی مالومات ورکوونکو سره مرکې ،د  ۲۰۱۵کال اکتوبر

139

ستانلي او میخائیلوا « ،د کاني توکو داوطلبي او د کان کیندنې د پروژو د زیر بناء الرښوونکي اصول.۶۷ » ،

140

ستانلي او میخائیلوا « ،د کاني توکو داوطلبي او د کان کیندنې د پروژو د زیر بناء الرښوونکي اصول » .۷۰

براون او بالکنشیپ « ،د طبیعی منابعو مدیریت او د سولې جوړول .۴۳» ،د رینارد سکستون « ،طبیعی منابع جدي اهمیت لري » (مرکه ،هنریخ
141
بولستفتونګ.)۲۰۱۳ ،
142

ستراندت او نور « ،.افغان هایډرو کاربونونه.۱۶» .

 143د بیلګي په توګه د هوارد او مدزارویک « ،تراوسه په خطرکې ۱۷ ،۱۴ -۱۳ » .ووینی .همدا ډول د ستانلي او میخائیلوا « ،دمنرال د منابعو داوطلبي او
د کان کیندنو د زیربنائی پروژو د الرښوونې اصول »  ،۷۰هم وګوری.
144

جیلپن او پانډیا« ،د لوړوبیو د منابعو د قرارداد اصالح کول.۳ ،» ،

145

ستانلي او میخائیلوا « ،د منرال د منابعو داوطلبي او د کان کیندنو د زیر بنائې پروژو د الرښوونې اصول ».۷۱ ،

د استخراجي سکتور په حکومتولۍ کې انډ ولیز اقدام

25

2017

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

له خوا ټاکل کیده او حکومت له هغې سره موافقه ښودله .ډیره جنجالي موضوع د کرنیزې ځمکې استمالک وو 146 .له محلي خلکو سره
مشوره شوي نه وه ،هغوی د خپلوځمکو د جبري استمالک او خپلو بې ځایه کیدو په وړاندې ال پخوا شکایت او اعتراض کړي وو.

147

دویم ،د استدالل کوونکي لپاره ستونزه داده چې د کان د تړلو او چاپیریال د بیا رغونې لپاره د مالي تضمین محاسبه او تأدیه نا
څرګنده ده .د پنځو بیا کتل شوو  ESMPsڅخه ،چې هره یوه ئي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ( )NEPAله خوا تأئید شوي وه ،هیڅ
یوې هم د تړلو د بیې اټکل نه درلود .ددې ترڅنګ ،دا مالومه نه وه چې پخوا هم د کومې کمپنۍ له خوا د چاپیریال د بیارغونې لپاره
کوم مالي تضمین ورکړي شوی وي 148 .د  ۲۰۱۴کال د منرالونو د قانون  ۹۱مه ماده د مالي تضمین غوښتنه کوي .داسې مالومیږي چې
دهایډرو کاربونونو قانون هم د کمپنیو له خوا د چاپیریال د بیا رغونې د مالي تضمین د ورکولو په اړه روښانه نه ده (  ۴۶مه ماده).
ځینو نورو هم ادعا کړي ده چې دا یوه قرار دادي موضوع وه ،نه کومه قانونی موضوع .149
دریم ،دا چې هیڅ قانون د چاپیریال او ټولنیزو اغیزو ارزونه ( )ESIAد بهیر په موده کې د کلتوري میراث د اغیزو تحلیل ته مراجعه
کړي نه ده ،هغه څه چې د  ، Kon: Akw,eاخیتاري الرښوونې ئې د کلتوري اغیزو او سپیڅلو سیمو په اړه د بیولوژیکی تنوع د
تړون له خوا غوښتل کیږي 150 .ددې پرځای ،دمنرالونو قانون یوازې یادونه کوي چې « که چیرې د کار او عملیاتو په بهیر کې» کلتوري
میراثونه وپیژندل شي ،کمپنۍ باید « په بیړې سره » حکومت ته خبرورکړي ( ۱۰۹مه ماده) .په همدې ډول ،د هایډرو کاربونونو قانون
 ۲۰مه ماده یوازې « د هایډرو کاربونونو د عملیاتو په موده » کې د کلتوري میراث کشف ته اشاره کوي چې خورا ناوخته دی.
څلورم ،په داسې حال کې چې د اوبو د استعمال او مدیریت پالن د اوبو د قانون  ۲۱مي مادې پراساس غوښتل شوي دي ،خو اوس د
کاني توکو د قانون د  ۵۱مې یا  ۵۹مې مادې پر بنسټ نه غوښتل کیږي .دا موضوع باید همغږي شي.
پنځم ،د زلزلې یا سیالو د هغه خطر د تحلیل او کمولو لپاره اړتیا نه لیدل کیږي چې کیدای شي د کانونو د بندونو د خرابیدلو سبب
شي .زلزلې ،د ځمکو ښویدنې ،او سیالوونه د کان کیندنې د بندونو د نړیدلو(شکست) عمده الملونه دي .د نړۍ په کچه هرکال د
ساتنې له دوو څخه ترپنځو غټ د کانونو نړیدل رامینځ ته کیږي .کله چې د کانونو خنډونه د زلزلې یا سیالو له خوا ویجاړ شي ،د کان
زهرجن ضایعات د چاپیریال ،سیندونو او ویالو د ککړتیا سبب کیږي او نه جوړیدونکي ویجاړي رامینځ ته کوي (151 .کوزې خوا ته د
آسانتیاوو جوړول د زلزلې له نظره خورا خوندي اقدام ده ،خو دا کار ډیر قیمتي هم ده ،د کانونو بنسټیز جوړښت خوندیتوب او دوام
ته اړتیا لري چې د ویجاړیدلو خطر اداره کړي.
افغانستان د زلزلو د خطرونو لومړی هیواد ده؛ دا هیواد په نړۍ کې د ویجاړیدو یوه چټکه او فعاله سیمه ده چې د ځمکې د طبقو را
ښوییدنه ئې خورا ژوره او تشریح او مالومول ئې ډیر ستونزمن بریښي.
د  ۲۰۰۷کال د ډیرو نویو نقشو پراساس داسې ښکاري چې د منرالونو یو شمیر ساحې په چمن کې د نړیدلو ( ) Chaman faultسیمو
ته نږدې چې په ټول هیواد کې ځغلیدلي دي ،واقع دي .هر بنسټیز جوړښت ( د مثال په توګه د کان کیندنو تأسیسات یا نل لیکې لکه د
تاپي نل لیکه) او ټرانسپورټي تأسیسات که چیرې د ځمکی د نوموړي شکست په امتداد ،لکه چې په الندني څلورم شکل کې په سره
لیکه کې ښودل شوي ده ،جوړ شي له خطر سره مخامخ دي.

146

152

د افغانستان د اسالمي جمهوریت حکومت  « ،د چاپیریال ستراتژیک او ټولنیز تحلیل.۸۲ » ،

147

د مثال په توګه د جاوید نوراني « ،عینک :د بدلون لپاره امتیاز » ( کابل :انټګریټی واچ افغانستان.)۲۰۱۳ ،

148

د  NEPAاو  ESIAله مشورتی مالومات ورکوونکو سره جال مرکې ،د  ۲۰۱۵کال اکتوبر.

149

د  ESIAله مشورتي مالومات ورکوونکي سره مرکه ،د  ۲۰۱۵کال اکتوبر.

 150د  Kon : Akweد وړاندیز شوو پرمختیاوو په اړه د کلتوري ،چاپیریالي او ټولنیزو اغیزو تحلیلونو ،یا هغه څه چې امکان لري په سپیڅلو سیمو،
ځمکو او اوبو باندې چې په دودیزه توګه اشغال شوي یا د بومي او محلي ټولنو له خوا ور څخه ګټه اخیستل کیږي ،اغیزه وکړي ( مونتریال :د بیولوژیکي تنوع
د تړون سکرتریت .)۲۰۰۴
 151میخائیل پ .داویس « ،د وروستاړو د ساتلو نه بریالیتوب :آیا د جیو ټکنیکل انجنیران غوږ نیسي؟ » ویست جیو ټکنیکس ،جیو ټکنیکل نیوز (د ۲۰۰۲
کال سپتمبر).۳۶ -۳۱ :
اولیور اس .باید اونور « د افغانستان د زلزلو د خطر لومړنۍ نقشه » ،پرانیزی ریپوټ  ( ۱۱۳۷ -۲۰۰۷د متحده ایاالتو جیولوژیکي سروې.۱۸ ،)۲۰۰۷ ،
152
شکل ښیی چې د ځمکي د ګړندیتوب لوړوالی ( ) PGAپه  ۵۰کلونو کې د چمن فالت په امتداد کې د  ۲سلنې د زیاتوالی له احتمال سره مخامخ دي.

26

AREU

تیریدم وا لومک وزیغا يفنم د

څلورم شکل :د چمن فالت ( په چمن کې د ځمکی نړیدل) په امتداد کې د ځمکې د ګړندیتوب لوړوالۍ

2017

153

د خلکو د ګډون اړتیاوو څخه په آسانتیا سره سترګې پټیدالی شي
د چاپیریال ساتنې ملي اداره ( )NEPAپه  ESIAکې د عامه ګډون ثبوت غواړي .خو په هر حال ،د ګډون کیفیت ،په تیره بیا محلي
کمزوري ظرفیت او شلیدلي ټولنیز جوړښت ته په پاملرنې سره ،ناڅرګند پاتې کیږي .ځینې کسان باور لري چې دا موضوع باید له څو
غوره شوو محلي استازو سره د حکومت مشوره وي او الزمه نه ده چې له عامه خلکو سره د پراخ بنسټه مشورې په بڼه ترسره شي .دا
خبره په  ۲۰۱۵کال کې د پرانیزي بحث په موده کې چیرې چې ددې څیړنې موندنې او وړاندیزونه له  ۵۰ګډون کوونکو سره شریکې شوي
د عینک د ګډون کوونکو له خوا وړاندې شوه .برسیره پردې ،د چاپیریال ساتنې ملي اداره ( )NEPAکوالی شي له دې خبرې تیره شي
که چیرې وړاندې کوونکی هغه ترسره کړای نشي .دا موضوع په څرګنده توګه د عینک په چاپیریال او ټولنیزو اغیزو ارزونه ()ESIA
کې د امنیتی وضعیت او د وړاندې کوونکي له خوا د عامه غونډې په جوړولو کې د نه وړتیا له کبله ده.

154

د چاپیریال او ټولنیزو اغیزو ارزونه ( )ESIAسال کاران او د پروژې توضیح ورکوونکي په منظمه توګه د مالوماتو دراټولولو لپاره
له امنیتی ځواکونو څخه ګټه پورته کوي .هغوی د کانونو او پټرولیم د وزارت د سروي کوونکو په شان چې د عینک د بند د روستاړي
د ارزونې لپاره ئې چورلکو څخه استفاده وکړه ،یوازې د هوائي مشاهدو لپاره له چورلکو ،یا د پولیسو له امنیتی ساتونکو څخه
ګټه پورته کوي.
د  ESIAsد سروې د اجراء کولو لپاره له امنیتي خدمتونو څخه ګټه اخیستنه ،که عامه یا خصوصي وي ،منفي پایلې لري .د مشورو
د اخیستلو په بهیر کې د امنیتی ځواکونو حضور د ډار( ویرې ) فضاء ،د ارزونو په پایلو کې یو اړخیز قضاوت ،د اغیزو ابهام ،او
اضافي شخړې را مینځ ته کړي دي .د نتیجې په توګه ،د ګډون کچه کمیږي ،او د ښځو او آسیب منونکو ډلو غږ او اندیښنې په ساده
توګه نه خوندي کیږی .په دې ډول د  ESIAموندنې او نور وړاندیزونه په یقین سره کمزورتیا پیدا کوي.
نږدې هر هیواد د  ESIAپه بهیر کې د ګډون په مؤثر مالتړ کې له ستونزو سره مخامخ کیږي .په دې ساحه کې یو وتلی کارپوه د عامه
ګډون د بهیر په اړه داسې څرګندونې کوي:
بهیر پخپله د ډیرو ګډون کوونکو لپاره ډیر لږ د رضایت وړ ده ،او په اصطالح اشتراکي پروسه په ډیر لږ توګه ،پرته
له هغو هڅو څخه چې مخکې له مخکې ټاکل شوو پایلو ته مشروعیت ورکړي ،څه ترسره کوي ،یا له قانوني اړتیا وو
سره په معمولي توګه ،د عالمه ایښودلو له الرې موافقه کوي .له « ګډون » څخه دا ډول غلطه ګټه اخیستنه نه یوازې د
ځان تیرایستنه ده ،اوکیدای شي اوسنیو او راتلونکو مداخلو لپاره غبرګونونه رامینځ ته کړي ځکه سیمه ییز خلک
ْ
احتماال د پروژو او پروسو په اړه ناهیلي کیږي او هغه تر پوښتنې الندې راولي.

 153اولیور اس .باید اونور « د افغانستان د زلزلو د خطر لومړنۍ نقشه » ،پرانیزی ریپوټ  ( ۱۱۳۷ -۲۰۰۷د متحده ایاالتو جیولوژیکي سروې.۱۸ ،)۲۰۰۷ ،
شکل ښیی چې د ځمکي د ګړندیتوب لوړوالی ( ) PGAپه  ۵۰کلونو کې د چمن فالت په امتداد کې د  ۲سلنې د زیاتوالی له احتمال سره مخامخ دي.
154

د  NEPAله مالومات ورکوونکي سره مرکه ،د  ۲۰۱۵کال اکتوبر.

د استخراجي سکتور په حکومتولۍ کې انډ ولیز اقدام

27

2017

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

په هغو شرایطو کې چې تصور کیږي چې پریکړې ال د وخته نیول شوي دي او پروژه پرمخ بیول کیږي ،سیمه ییز
خلک دې پایلې ته رسیږي چې د هغوی ګډون بې ګټې ده او ښه ده چې انرژی ئې د پروژې پرضد په کار ویوړل شي،
ددې پرځای چې په یوې نیمګړی او  /یا له درغلۍ څخه ډک تحلیلي بهیر کې بیځایه ګټه ورڅخه واخیستل شي.

155

3 33 3وړاندیزونه
د ظرفیت جوړونه ،همغږۍ او د چاپیریال ساتنې ملي اداره ()NEPAاود کانونو اوپټرولیم وزارت ترمینځ
همکارۍ
( )NEPAاو د کانونو او پټرولیم وزارت باید د ګډ عمل یا همکارۍ لپاره کار وکړي چې پراساس ئې دکان کیندنې په سکتور کې
خپل اصول په اغیز منه توګه عملي کړي .باید په دولت کې داسي قوي ظرفیت شتون ولري ( په مرکز او والیاتوکې د  MoMPاو
 NEPAسره) چې  ESIAsبیا کتنه او تأئید تر سره کړي ،او د مدیریت د پالنونو د تطبیق او ادارې نظارت وکړي .د ټولنیزو مسألو
په اړه په تیره بیا ظرفیت جوړونې ته اړتیا لیدل کیږي.
د  EIAد سروې په جوړولو کې باید مدني ټولنې ( )CSOsاو محلي اغیز منې ټولنې ښکیل شي .مدني ټولنې او نورې ټولنې د خپلو
اغیز منو ګډون کولو لپاره ظرفیت او مالتړ ته اړتیا لري.
د  EIAبورډ غښتلي تخنیکی ظرفیت او خپلواکۍ هم یوه عمده مسأله ده چې باید حل شي .تمویل شوي خپلواکي ادارې  ،د مثال په
توګه ،کوالی شي ،د نظارت او تطبیق په اړه انتقادي دریځ ولري .دا موضوع هم ټاکونکې ده چې د استخراجي صنایعو د پانګونې
لپاره د پراختیا او تصویب مسئولیت باید یوه ځانګړي اداره په غاړه واخلي .د بیلګې په توګه په چیلی کې EIAs ،باید د څو ادارو
له خوا تأئید شي :د کانونو وزارت او همدا ډول د اوبو او کرنې لپاره ادارې  .156په پیرو کې ،یوه مرکزي خپلواکه اداره  EIAsارزوي
او تصدیق ئې کوي ( د ټولو سکتورونو لپاره) په داسې حال کې چې بله اداره د اجراء د جریان څارنه کوي.

157

د ظرفیت په جوړونه کې د  MoMPیوه ستونزه دمهمو مرسته کوونکو سیالۍ د ماهرو کارکوونکو د الس ته راوړلو لپاره ده چې د
 MoMPد  ۲۰۰ډالرو پرځای  ۲۰۰۰ډالره میاشتنۍ معاش ورکوي او د مرسته کوونکو تمویل شوو پروژو ته د کار کوونکو د تګ سبب
کیږي .د پام وړ تشې په نظرکې نیولو سره ،د وزارت مامورین او مرستندویان باید د ډیریدونکي همغږۍ او د امکان په صورت کې د
داسې موافقې په اړه خبري وکړي چې تاوتریخوالۍ حل او ددې مسألې د حل کولو لپاره چې ښایي ډیر کلونه وخت ونیسي همکاري
وکړي.

158

د عامه ګډون د اهمیت په هکله د پوهاوي لوړول
د  ESIAپه بهیر کې عامه ګډون د سیمه ییزو ټولنو لپاره یو ښه فرصت ده چې خپلې اندیښنې له  ESIAسره په رسمي توګه ثبت کړي،
د منازعو له مخنیوي او مدیریت څخه مالتړ وکړي ،او ټولنیزې اړیکې ټینګې او په ګټو کې ګډون په اغیزمنه توګه تأمین کړي.
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د پوهاوي لوړول د کابل او همداډول په والیاتو او محلی کچه  -د حکومت ،مدني ټولنې او صنعتي فعالینو ترمینځ – د لومړي قدم
په توګه د ټولنیزې مننې او د غلط پوهیدلو د بهیر د مینځ ته تللو لپاره ،او د ټولنو له خوا په مشورو کې د ګډون په مقابل کې د پیسو
د غوښتنو د حل لپاره ضروري ګڼل کیږې .د کانونو او پټرولیم وزارت باید د ټولنې د ښکیلتیا لپاره السي کتاب جوړکړي او خپل
کارکوونکي له ټولنو سره د بوختیا په اړه وروزي.
د عامه ګډون له اړتیا څخه باید په تیره بیا د امنیتي ال ملونو له کبله ډډه ؤنشی « :د ډیرو کټارو جوړول یا د ډیرو ساتونکو ګومارل
ددې پرځای چې د منازعو ریښه ای عوامل و څیړي،په نښو او عالمو تمرکز کول دي چې د منازعو د مدیریت او حل لپاره اغیزمنه الر
نه ګڼل کیږي 160 ».حکومت باید په  ESIAیا کان کیندنې په مقرراتوکې د  ESIAدمشاورینو لپاره د امنیت ستراتژي ته ځای ورکړي
155

وانکلې او نور ،.د ټولنیزو اغیزو ارزونه.۲۰ ،

156

(دامونتی « ،د  ELLAد پالیسې لنډیز۵ » ،

157

دامونتی ELLA « ،د پالیسي لنډیز۵ » ،
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د حکومت له مالومات ورکوونکي سره مرکه ،د  ۲۰۱۵کال اکتوبر.

 159د جیلپین او پانډیا « ،د لوړ ارزښت منابعو د قرار دادونو اصالح کول »  ۴وګوری .همدا ډول د لیانا لو هدی « ،د طبیعی منابعو په سکتور کې د ګټې د
شریکولو علم او هنر » ( واشنګتن ،ډی سی :بین المللی مالی کارپوریشن .۶۲– ۶۱ )۲۰۱۵ ،هم ووینی.
 160پاول کاپلوس او نور « ،.د جګړې حساسو اغیزو ارزونه » ،د ټولنیزو اغیزو د ارزونې نوي الرښوونې :مفکوروي او میتودولوژیکي پرمختکونه ،فرانک
وانګلی او انا ساریا الیستاویس ( ۳۰۵ – ۲۸۸ ،چلتنهم ،انګلستان :ادوارد ایلګار پبلیشینګ ۳۰۴ ،)۲۰۱۱ ،مخ.
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ترڅو د ساتنې او ویرولو پرځای د مالوماتو د راټولولو په وخت کې له هغې څخه ګټه پورته کړي .په همدې ډول ،که چیرې د حکومت
مامورین د امنیتی اندیښنو په سبب له ساحې څخه لیدنه کوالی نشي نو د پروژې فعالیتونه باید تر هغه وخته معطل شي چې وضعیت
ښه والی و مومي او حکومت اغیزمنه څارنه ترسره کړای شي.
که څه هم د افغانستان شرایط ستونزمن دي ،خو د ټولنې پربنسټ د طبیعی منابعو د مدیریت لپاره ،په تیره بیا د اوبو په ساحه کې،
سپینه پاڼه نه ګڼل کیږي .د  ESIAپه بهیر کې باید هره هڅه د طبیعی منابعو د مدیریت د دو دیزو سیسټمونو  161پراساس والړه وي –
او د اړتیا په صورت کې غیر سیاسي شي .همدا ډول باید په عملیاتي کچه د شکایتونو یو مکانیزم رامینځ ته شي چې د سیمه ییزو
منازعو د حل پراوسنیو مکانیزمونو ،که څه هم کمزوري وي ،تکیه ولري .دغه دواړه اړخونه باید د  ESIAپه ریپوټ کې شامل او په
 ESMPکې ادغام پیدا کړي.
د جګړو حساسو اغیزو ارزونه د تحلیلونو ،ارزونې او اړیکو جوړنې پرله پسې لړۍ ته اړتیا لري.

162

باالقوه اغیزمن شوي خلک،

نارینه او ښځې،باید په بشپړه او څرګند ډول ګډون وکړي یا په مانا لرونکي توګه په هغو دوو کلونو کې ښکیل شي چې د یوه ESIA
د اداره کولو لپاره په کاردي .ددې خبرې مانا داده چې باالقوه اغیزمن شوي خلک باید په رښتیا سره د مالوماتو په راټولولو او بیا د
همدغو مالوماتو په تعبیر او تفسیر کې ګډون ولري؛ یوازې په عمومي غونډوکي خبرې کول د عامه ګډون له پلوه لږ یا هیڅ ارزښت
نه لري163 .چیرې چې امکان ولري ،اداره کوونکي کمپنۍ باید په دغه بهیر کې عامه ګډون و هڅوي او د  ESIAلپاره د مالوماتو
په ټولولو کې د پروژې د باالقوه اغیزو د کمولو لپاره د وړاندیزونو په جوړولو او د  ESIAد څارنې په پروګرام کې له اشتراکي
میتوډولوژیو څخه ګټه واخلي .164

د مترقي تطبیق کولو او څارنې لپاره د شته قرار دادونو بیا کتنه
شته قرار دادونو ته باید په بریالیتوب سره بیا کتنه وشي ،او  NEPAاو د کانونو او پټرولییم وزارت په ګډه او فعاله توګه د کمپنیو
پلټنه وکړي ترڅو د قراردادونو اړتیاوې تطبیق او نظارت شي .دا جریان باید له ډیرو اساسې اړتیاوو څخه پیل شي ( )۱شرکتونه
د تړون پراساس مالیه ورکوي او عواید الس ته راوړي ،او ( )۲شرکتونه اغیزمنو خلکو ته چې بیځایه شوي دي د خسارې جبران په
مناسبه توګه ( د اوښتي زیان په تناسب د خسارې لږترلږه جبران) تأدیه کوي.

165

ځمکه او طبیعي زیرمې د اکثریت افغانانو د ورځني ژوند لپاره ډیر اهمیت لري .استخراجي صنعت په دایمي یا موقته توګه فزیکي
بیځایه کیدل ( بیا میشت کیدل یا د سرپټوني له السه ورکول) او اقتصادي بیځایه کیدل ( د شتمنیو له السه ورکول یا شتمنیو ته د
السرسۍ څخه محرومیت چې پایله ئې د عوایدو له منابعو یا دژوند له نورو وسیلو څخه بې برخې کیدل دي) .د بیا میشت کولو څخه
باید ډډه وشي ،او که چیرې هرډول بیځایه کیدل رامینځ ته شي اغیزمنو خلکو ته باید د خسارې جبران په څرګند ډول په  ESIAکې
شامل (او نه بې برخې کیدالی) شي .د خسارې جبران باید د عینی اساساتو پربناء محاسبه ،او په چټکۍ سره هغو اغیزمنو خلکوته
ورکړل شي چې د استخراجي فعالیت له کبله بې ځایه شوي دي.
شرکتونو ته باید روښانه مهال ویش ورکړل شي چې دا ډول نظارت ترسره کړي ،او د مهال ویش د نه عملي کولو په صورت کې باید
بندیزونه ،لکه د قرار داد ځنډیدل یا لغو کیدل ،ولګول شي .د قرارداد دا ډول نظارت او تطبیق باید په تدریجي توګه د جواز لرونکو
له خوا د  ESIAsوړاندې کولو ته وغځیږی ،او بیا وروسته د  ESMPد ریپوټونو د کلنیو پلټونو له الرې تعقیب او ورپسې د ESMP
تطبیق د اړونده حکومتي ادارې له خوا نظارت شي.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره ( )NEPAاو د کانونو او پټرولیم وزارت باید د شرکتونو له خوا د  ESIAsوړاندې کول د انګیزو د
پیژندلو او ډیروالي له لیارې ،وهڅوي .هغوي باید د  NEPAله خوا د اجازه لیک (د موافقت د سند ) څخه پرته د فعالیتونو اجراء ته
اجازه ورنه کړي .ددغې ستونزې د حل لپاره ،ورو او تدریجي پراختیا  ESMPsپه ګوته کوي چې د کوچنیو او منځنۍ کمپنیو څخه
باید پیل شي چې پروژې ئې په لومړۍ کټګوری لکه د سکرو کان په کتارکې شمیرل کیږي.

161
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براون او بالکنشیپ « ،د طبیعی منابعو مدیریت او سوله جوړونه.۴۵ » ،
کاپلوس او نور « ،.د جګړې حساسو اغیزو ارزونه.۲۲۹ » ،

163

رابرت ګودلیند « ،مسؤله کان کیندنه :د ګټورو منابعو د پراختیا الرښود » پایښت ،۴شمیره .۲۱۲۶ -۲۰۹۹ :) ۲۰۱۲( ۹
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د مسؤلیت لرونکې کان کیندنې د ډاډمنتیا لپاره نوښتونه « ،د مسؤولیت لرونکي کان کیندنې معیارونه »  ۱.۴او  ۲.۴مادې.
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له یوه متخصص مالومات ورکوونکي سره مرکه ،د  ۲۰۱۵کال اکتوبر.
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د خصوصي سکتور د ظرفیت جوړول او د چاپیریال او ټولنیزو اغیزو ارزونې ( )ESIAsد تطبیق لپاره د ثبت کولو مالتړ
د حکومت او خصوصي سکتور د ظرفیت لوړول چې  ESIAsعملي کړي ،اساسا له هغه ځایه شروع کیږي چې د افغانستان
پوهنتونونه د اعتبار وړ ،اړوند او وړ تخنیکي زده کړه د جیولوژیستانو له ساحوي زده کړې سره یوځای وړاندې کړي .هغه وړتیاوې
او زده کړې چې اړتیا ورته لیدل کیږي جیولوژیستان او د چاپیریال د مدیریت کار پوهان ،ټولنپیژندونکي ،انسان پیژندونکي ،زلزله
پیژندونکي ،هایډرولوجستان او نوردي.
د ډیروشرکتونو لپاره دخصوصي سکتور د ظرفیت جوړونه چې  ESIAsعملي کړي سیالۍ تقویه کوي ،او په پای کې د  ESIAد
ټولو مشاورینو د اجرااتو او موثریت د سمونې سبب ګرځي .برسیره پردې ،د  ESIAسالکارې ادارې باید د چاپیریالي شرکتونو په
څیروپیژندل شي او په افغانستان کې د هغوی ثبت ته مناسب دریځ ورکړل شي.

جیولوژیکی مالوماتو او د چاپیریال او ټولنیزو اغیزو ارزونه ته د السرسۍ لپاره د روڼتیا پراخوالی
د افغانستان لپاره د اعتبار وړ او ښه ډیجیټل جیولوژیکی مالومات باید باوري فعالینو ته دمناسبو او خوندي شرایطو پراساس
د الس موندنې وړ وګرځول شي .دا ډول الس موندنې ،د بیلګې په ډول ،د پانګه اچوونکو لپاره باالقوه آسانتیا ده ،او د فساد په
مخنیوي او د  ESIAدمشورتي ادارو ترمینځ د سیالیو په ډیروالي کې برخه اخلي .په داسې حال کې چې د عامه خلکو پوره الس
موندنه په تیوري کې مثبت اړخ لري ،خو په عمل کې مالوماتو ته دا ډول السرسي په تیره بیا د لوټ او تاالن وړ توکو په اړه ،د وسله
والو مخالفو ډلو له خوا د ناقانونه کان کیندنې له الرې بې امنیتي ډیره کړي ده.
بشپړه شوي  ESIAsباید په بیړې سره عامه خلکوته په انګریزي ،پښتو او دري ژبو له غیر تخنیکي لنډیرونو سره یو ځای د السرسۍ
وړ شي .د افغانستان د استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښتونه ()AEITIڅو اړخیزه ډله ښائې یوه مناسبه غونډه وي چې د  ESIAد
افشا کولو لپاره تبلیغات وکړي،ځکه چې د قرارداد روڼتیا باید د  ESIAsاو اړوندو سندونو څرګندونه هم ترسره کړي .د کانونو او
پټرولیم وزارت باید ددې خبرې ارزونه وکړي چې له  ۳۳۸قرار دادونو ( تړونونو) څخه کوم یو  ESIAته اړتیا لري ( د  EIAد مقرراتو
د هغو اړتیاوو پراساس چې پورته تر بحث الندې ونیول شول) او بیا د قرار دادونو یو لړلیک خپور کړي چې د هغو لپاره  ESIAته
اړتیا وه ،خو وړاندې شوی نه ده .دا ډول روڼتیا هم د ډیر اغیزمن عامه ګډون مالتړ کوي؛ « د هیڅ ډول ټولنیز یا چاپیریالی ارزونې
ریپوټ باید له باالقوه اغیزمنو شریکانو څخه پټ پاتي نه شي».
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د تشو د ډکولو او په قوانینو کې د تړاو لپاره قانوني او مقرراتي بیا کتنه
په قانون او مقرراتو کې هره بیا کتنه باید هڅه وکړي چې هغه ډیرې تشې ( خالګانې) ډکې کړي چې الوخته د  ESIAپه محتویاتو،
ځمکی ته السرسۍ او جبران کولو ،د زلزلې د خطرونو ارزونو ،مالي تضمینونو ،امنیتی نمونو ،د عامه ګډون په اړتیاوو کې پیژندل
شوي دي .اساسا ،دا ډول بیا کتنه باید د ډیرو قوانینو ترمینځ چې سکتور تنظیموي د ال ډیر تړاو د رامینځ ته کولو لپاره هڅه ترسره
کړي .په دې قوانینو کې د چاپیریال قانون ،د ځمکې ډیرقوانین ،د اوبو قانون او داسې نور شامل دي.
د کانونو او پټرولیم وزارت ،د مالیې وزارت ،او نورو د مناسبو مسؤلیتونو د ټاکلو لپاره چې د جبران د ارزښت مالومول او بې ځایه
شوو ته د هغه تأدیه کول پرغاړه لري ،د یوه روښانه مقرراتي چوکاټ شتون ضروري ګڼل کیږي.
له پخوا څخه د پوهیدو وړ وه چې د له مینځه تللې ځمکې له ارزښت سره برابر مالي جبران په ندرت سره بې ځایه شوو خلکو ته دا
وړتیا ورکوي چې د ژوند پخوانۍ کچه وساتي ،ځکه چې پیسې نشي کوالی په پوره ډول هغه څه جبران کړي چې له مینځه تللي دي.
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د خسارې جبران باید ودانۍ او نورې آسانتیاوې ،د استمالک له کبله د ځمکې د ارزښت کمیدل ،او اقتصادي بې ځایه کیدل (د دغو
شتمنیو د خاوندانو او میشتو کسانو د ژوند معیشیت ته د استمالک او د مالکیت د سلب کیدلو له کبله هر ډول زیانونه) په نظر کې
ونیسي 168 .برسیره پردې ،تجربه ښيي چې پرځمکې متکي خلک چې بیا میشت شوي دي باید د لومړیتوب پراساس دځمکې پر بنسټ

166

ګودلیند « ،با مسؤلیته کان کیندنه».

 167د ملګرو ملتونو د غذا او کرني اداره«د ځمکې اجباري استمالک او جبران  » ،د ځمکې د تصرف د حق مطالعې (۱۰ ،روم:د ملګرو ملتونو د غذا او کرنې
اداره )۲۰۰۸،پراګراف .۴.۱
 168د ملګرو ملتونو د غذا او کرنۍ اداره «،د ځمکې اجباري استمالک او جبران  ۴.۱۲» ،پراګراف .دملګرو ملتونو د بشر د حقونو کمیسیون «،د پرمختیا
پربنسټ د اخراج او بی ځایه کولو اساسي اصول او الرښوونې »(د ځانګړي استازي د ریپوټ لومړي ضمیمه  HRC/A/۴/۱۸ ،د ملګرو ملتونو د بشري حقونو
کمیسیون) ۲۰۰۷ ،؛ بین الملی مالي کارپوریشن« ،د اجرااتو پنځم معیار ،د ځمکې او غیر داوطلبانه بیا میشت کیدل«(واشینګتن ،ډی سی..نړیوال مالي،
کارپوریشن.۲۰۱۲،
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د بیا میشت کیدو له استراتژیو سره سم د خسارې د جبران مستحق و ګڼل شي ،ځکه چې نغدي جبران په ټولیزه توګه د هغوي د ژوند
معیشیت برابرولی نشي .د هغه پرځای هغوی باید د معیشیت اعاده ،ټولنیزه مرسته ،زده کړه ،او داسې نور الس ته راوړي.
په ټولیزه توګه ،د پیل یو ښه ټکی به په بشري ساحه کې د شته هڅو مطالعه وي چې په افغانستان کې د اخراج ( له ځایه شړلو)
پوښتنو ته ځواب وایي ،د افغانستان د ساتنې د کلسټر « د خطر د کمولو او په زوره شړلو حاالتو کې د مصیبتونو تحمل»  169یې
ډیره ښه بیلګه ده.
د بیا کتنې لپاره بله ساحه د اوبو څخه د ګټې اخیستنې او مدیریت همغږی کول او پاکول دي ،چې باید د انرژي او اوبو وزارت،
 NEPAاو دکانونو او پټرولیم وزارت ،او له محلي مقامونو لکه میرآب سره د هغو ونډه ده )ESIAs( .باید د اوبو د کمیت او کیفیت
د دودیزو مقرراتو ترمینځ تړاوونه ،د جګړو او منازعو مکانیزمونه (میرآب) او له هر  ESIAsالندې جوړو شوو پالنونوته پاملرنه
وکړي.
او په پای کې ،دولت باید داسې قانون او مقررات رامینځ ته کړي چې په هغو کې د زلزلې په اړوند او د سیالوونو د خطرونو د زغم
یوه کچه چې په کان کیندنه کې د بندونو د روستاړي ،ټرانسپورټ او نورو بنسټیزو جوړښتونو باندې د تطبیق وړ وي .په زلزلو پورې
تړلي ( سیسمیک) د خطر زغملو ،لپاره کیدای شي د بین المللي ودانیو کوډ ( رمز) د تطبیق له لیاري د افغانستان لپاره داسې یو
معیار وټاکل شي چې د  USGSد ریپوټونو له خوا د خطر ارزونه ترسره کړي .په هر حال دا ریپوټونه پر داسې انګیرنو و الړ دي چې
د ساحې په ځانګړو عناصرو د پوهیدو لپاره د ځمکو سمون ته اړتیالري .محلي زلزله پوهیدونکي باید هرومرو وروزل شي او شته
وسایل د ساحي د ځانګړیو ارزونو لپاره ترګټې الندې ونیسي 170 .په همدې توګه د نل لیکو پروژو لکه د ټاپې نل لیکو لپاره د تیلو او
ګازو انجنیران زلزله پیژندونکو ته اړتیا لري چې د اړتیا وړ تحلیلونه ترسره کړي (د بیلګې په توګه ،داحتمالي بې ځایه شوی غلطی
سناریوګاني) .171
د سیالو د خطر زغملو لپاره ،حکومت باید « د بندونو لوړ خطرونه » تعریف کړي چې د ژوند مهم ویجاړتوب یا د شتمنۍ خرابي ،د
مثال په توګه ،د نړیوالي مټرولوژیکي ادارې السي کتاب د احتمالی حد اکثر پوهي لپاره په کاریږي .وروسته له هغه چې د بندونو د
لوړ خطر لپاره تصنیف بندي وشوه )۱( ،هر بند باید داسې جوړ شي چې د هر احتمالی غټ سیالب په مقابل کې چې د سیمې د خاصو
مطالعاتو پراساس څرګند شوي ده مقاومت وکړي ،او ( )۲مطالعې باید د بند د ماتیدلو په اړه تحلیلونه وړاندې کړي ،چې وښیي د
بند محتویات د ماتیدو په صورت کې چیرته ځي او باالقوه اغیز من خلک چې د بند د سیالو په اوارۍ که ژوند کوي تشخیص کړي.

172

 169د افغانستان د ساتنې کلسټر – د کور ،ځمکي او ملکیت کاري ځواک « د خطر دکمولو الرښود او د په زوره شړلو په شرایطو کې مصیبت زغمل» ( ۲۰۱۲
د  ۲۰۱۶کال د مې په  ۱۸مه د السرسۍ وړ).
170

دا ډول یو مثال د  EZ- FRISKسافټ ویر ده.

171

د فګرو له مشاورینو سره مرکه ،د  ۲۰۱۵کال سپتمبر.

172

د تطبیقی هوا پیژندنې همکارانو سره مرکه ،د  ۲۰۱۵کال اکتوبر.

د استخراجي سکتور په حکومتولۍ کې انډ ولیز اقدام

31

2017

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

5.5د روڼتیا لوړول او د ګټو حساب ورکول
11 1

1مدني ټولنې او د افغانستان د استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښتونه ()AEITI

دمدني ټولنې ونډه کومه ده ؟
ښاریان او مدني ټولنې له خپلو مختلفو فعالینو ( نه یوازې مدني ټولنې) سره د استخراجي سکتور د ګټو په رڼو اوعادالنه ویشلو
کې عمده ونډه لري او ټولنو ته د مالومات ورکولو ،د مشورو په آسانیتاوو ،او دنظریو په وړاندې کولو کې برخه اخلي.د مدني ټولنو
فعالین کوالی شي د روڼتیا،حساب ورکولو او د حکومتولۍ د اغیزمنو شکلونو په راوستلو ،او همدا ډول د ټولنیزې هڅونې او د
خدمتونو ،لکه د کلیوالی جوړښتونو د پروژو په وړاندي کولو کې پراخ رول ولوبوي.

173

په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مدني ټولنې په هکله پوهه د وخت په تیریدو سره بدلون موندلی ده ،او د حکومت له
کارکوونکو سره د مدني ټولنو د فعالینو په اړیکو کې ستونزې التراوسه هم شتون لري ،دا اساسي اصل پرخپل ځای پاتې دي چې
اتباع (ښاریان) په ډموکراسۍ کې د حکومتونو او دولتونو د قانونیت منبع ده ،او د هغوی ونډه د اوسني نظم په جوړولو کې د پام
وړ ګڼل کیږي.
ښاریان د خپلو کړنو او فعالیتونو لپاره فرصتونو او سیاسي چاپیریال او همدا ډول جوړښتي ظرفیت ته اړتیا لري .ښاریان ملتونه
جوړوي ،مالیې ورکوي ،او د ټاکنو له الرې حکومتونوته مشروعیت ورکوي او په سیاسي بهیرونو کې ګډون کوي؛ حکومتونه د
هغوي د حقونو د پیژندلو او ساتنې له الرې مساعد غبرګون ښيي .اتباع له یو بل سره برابر دي او که غواړي کوالی شي په سیاسي
بهیر کې برخه واخلي.
اساسي قوانین دولت او اتباع له یو بل سره د متقابلو اړیکو او همکارۍ له الرې یو ځای کوي .د افغانستان اساسي قانون دولت ته
مکلفیت ورکوي چې د خلکو د عزت او وقار ساتنه وکړي او د افغان وګړو مدني او سیاسي حقوق خوندي وساتي .د افغان حکومت له
خوا په دغو اړیکو باندې د نورو ژمنو له الرې هم ټینګار شوي دي.
په  ۲۰۱۲کال کې د توکیو په کنفرانس کې د متقابلو حساب ورکولو چوکاټ ،دښې حکومتولي په اړه د افغان حکومت ژمنې ،پایښت
لرونکې پرمختیا ،او د نورو مهمو پیښو ترڅنګ د روڼتیا تأمین د داسې ژمنتیا بیلګې دي .174
د افغانستان او نورو ځایونو د استخراجي سکتور په اړه نږدې ټول بحثونه د قرار دادونو او د حکومت له خوا د عوایدو په راټولولو
کې په روڼتیا او شفافیت باندې تأکید کوي .خو کیدای شي د روڼتیا اغیزې محدودې او یوازې په ځینې شرایطو کې اغیزمنې وي ،او
په دې توګه د ډموکراتیکو بهیرونو لپاره ښه ځای ناسته نه ګڼل کیږي175 .همدا ډول حساب ورکول – دخپلوکړنو په اړه چاته د مسؤلیت
احساس – په استخراجي سکتور کې ډیر پراخ ښکاري او حکومت او شرکتونو دواړه په هغه کې شامل دي.
د استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښتونه ( )EITIڅه ته وائي؟
د استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښتونه (  ) EITIد هغو اصولو پراساس رامنیځته شوي دي چې طبیعی زیرمې د وګړو او ښاریانو د
ګټو لپاره په روڼتیا او حساب ورکولو سره تر استفادې الندې راشي او هغه عواید چې دولت له سکتور او کمپنۍ څخه الس ته راوړي
دي روښانه او څرګند وي .د  EITIبین المللی اصول د هر هیواد لپاره چې د تطبیق او اجراء کولو په لټه کې دي دا الندې اوه اړتیاوې
ضروري شمیري:
1.1د څو ګډون کوونکو ډلو له خوا اغیزمنه څارنه.
2.2د  EITIد ریپوټونو پر وخت چاپول.
3.3د  EITIریپوټونه چې د استخراجي صنایعو په اړه مفهومي مالومات لري.
 173په دې اړه د تفصیل لپاره مهرباني وکړي د نعمت ،اورځال ،کارین ورنر « ،په افغانستان کې د ښې حکومتولۍ په وده کې د مدني ټولنې ونډه » وګوري،
د  ۲۰۱۶کال د جون میاشت.
174

 OP- CITد توکیو د دوه اړخیزو حساب ورکولو چوکاټ.۲۰۱۲ ،

175

آرتی ګوپتا او میشل ماسون ،د نړیوال چاپیریال په حکومتولۍ کې روڼتیا :انتقادي لید ( کمبریج ،ام ای MIT :مطبعه)۲۰۱۴ ،
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4.4د  EITIد داسې پراخو ریپوټونو جوړول چې په هغو کې د حکومت له خوا د استخراجي صنعت ټول عواید څرګند ،او
حکومت ته د تیلو ،ګازو او کان کیندنې کمپنیو له خوا د ټولو مادي ورکړو څرګندونه شوي دی.
5.5د نړیوالو معیارونو د تطبیق په اړه د اعتبار وړ ډاډ منتیا.
6.6د  EITIداسې ریپوټونه چې پراخ وي ،په فعاالنه توګه جوړ شوي وي ،عامه خلکوته د السرسۍ وړ وي ،او له عامه بحث
سره مرسته وکړي.
7.7د سهم لرونکو ډله چې د زده شوو درسونو څخه ګټه پورته کړي او د  EITIد تطبیق اغیزې او پایلې تربیا کتنې الندې
ونیسي.

176

د  EITIنوي معیارونه ،تطبیق کوونکي هیوادونه هڅوي چې د طبیعی زیرمو اداره کولو ته پراختیا ورکړي او په قرار دادونو،
تطبیق ،او عوایدو په مدیریت کې روڼتیا رامینځته کړي.
د  EITIدمعیارونو اړتیاوي د سیمه ییزو مدني ټولنو ادارو لپاره ډیر فرصتونه برابروي چې د سکتور په نظارت کې له حکومت سره
په فعاالنه توګه همکاري وکړي.
د  EITIلومړۍ اړتیا ۳ ،یمه برخه لیکي « ،حکومت باید ډاډ ورکړي چې د کمپنۍ او مدني ټولنې لپاره په اړوندو قوانینو ،مقرراتو
او اداري قواعدو او همدا ډول د  EITIپه عملي تطبیق کې ،د ګډون ښه چاپیریال شتون لري 177 ».داموضوع مدني ټولنو ته واک
ورکوی چې حکومت حساب ورکولو ته اړ کړي او د پالیسي غورا وی تر بحث الندی ونیسي تر څو  EITIپه مانا لرونکي توګه تطبیق
شي او په دې توګه د سکتور د پراختیا لپاره ښه چوکاټ رامینځ ته شي .نوموړي اړتیا یا شرط زیاتوي چې « حکومت باید ډاډ ورکړي
چې د  EITIپه بهیر کې د مدني ټولنې یا کمپنۍ د ګډون په وړاندې کوم خنډ وجود نه لري » 178 .د څو سهم لرونکو ډلې ( ) MSG
غړي اجازه لري چې د روڼتیا او زیرمو د ادارې یا حکومتولۍ په اړه په آزاده توګه خبرې وکړي .د  EITIدریمه غوښتنه داده چې په
ریپوټ کې د سکتور په اړه متني مالومات وړاندې کړي ،چې مدني ټولنې ته دا فرصت په الس کې ورکوي چې د مالوماتو اعتبار د
موجودو شواهدو پر بنسټ ډاډمن کړي او د اصالح په لټه کې شي .ددې تر څنګ ،دا موضوع د سکتور د فعالیتونو په اړه مالومات
وړاندې کوي ،چې کوالی شي د اوسنیو او راتلونکو عوایدو او همدا ډول تولید او تر ځمکې الندې زیرمو محاسبې لپاره بنسټونه
رامینځ ته کوي.

قانوني او پالیسي چوکاټ
مالي ګټې
د کاني توکو ( منرالونو) قانون (  ) ۲۰۱۴د ټکس ،محصول ،د ځمکې د سطحې کرایه ،او د امتیاز حق د ورکولو اندازه ټاکي.
په داسې حال کې چې د امتیاز حق د دولت د خزانې حساب ته ورکول کیږي ،دا خبره مالومه نه ده چې د ځمکې د سطحې اجاره یا کرایه
چاته ورکول کیږي  .دا هم څرګنده نه ده چې د  ۵سلنې « ځانګړي کود » مالي منابع د  ۸۴مادې (کوربه والیت ته د کان کیندنې د پروژې
د ټولو عوایدو د  ۵سلنې ویش ) پراساس :باید چاته ،په څه ډول ،او کومو والیتونو ته تخصیص شي.
افغانستان په  EITIکې د نوماند کیدلو فورمه په  ۲۰۰۹کال کې السلیک کړه .په  EITIکې د غړیتوب هر نوماند هیواد باید د EITI
اوه اړتیاوې پوره کړي چې منل شوي هیواد وګڼل شي .افغانستان د  EITIد تطبیق  ۵کلنه دوره پوره کړي ده خو ال تر اوسه د غړیتوب
موقف ورکړل شوي نه دي .افغانستان د  EITIدرې ریپوټونه جوړکړي ،خو ډیر ئې نیمګړي دي او د مالوماتو د نه لرلو له کبله د مدني
ټولنو له خوا ترنیوکې الندې نیول شوي دي .د تولید ،زیرمو ،قیمتونو ،او د ریپوټونو د پلټنو په شریکولو کې د کمپنیو له خوا
مقاومت د  EITIد تطبیق په اړه د سیاسي ارادې نه شتون ترڅنګ نور خنډونه ګڼل کیږي.

176

د  EITIمعیار)pdf.0_11July_20STANDARD%https://eiti.org/files/English_EITI( .۲۰۱۳ ،

177

 ،OP-CITد  EITIمعیار ،۲۰۱۳ ،لومړی اړتیا.

178

 ، OP-CITد  EITIمعیار ،۲۰۱۳ ،لومړی اړتیا.

د استخراجي سکتور په حکومتولۍ کې انډ ولیز اقدام

33

2017

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

سیمه ییزه محتوی
د منرالونو قانون  ۱۱۱مه ماده وائې چې « یوازې افغانان » باید د قرار دادیانو او جواز لرونکو له خوا « د ماهرو ،نه ماهرو او مسلکي
کار » په توګه استخدام شي .دغه ماده په عین حال کې وایي چې د جواز لرونکي « باید افغاني توکو او خدمتونو ته په دې شرط
لومړیتوب ورکړي چې نوموړي توکي او خدمتونه په بنیادي توګه دکیفیت ،کمیت او قیمت له کبله له خارجې توکو سره برابر یا
یوشان وي» .
د هایډروکاربونونو د قانون  ۴۷مه او  ۴۸مه ماده د « افغان اتباعو » د ګومارلو او د محلي توکو او خدمتونو د تدارک په اړه همدا شان
شرایط د هایډروکاربونونو د مقرراتو له  ۲۹مادې سره سم وړاندې کوي .د کار قانون د روزنې او لوړو تحصیالتو په اړه معیارونه
ټاکلي دي.

2 22 2عملي ستونزې
بې پایښته قانوني چوکاټ چې ځانګړتیا ئې بیړنی پراختیا ده
د منرالونو قانون چې په  ۲۰۰۴کال کې د تصویب څخه را په دې خوا په  ۲۰۰۸او  ۲۰۱۴کلونو کې دوه ځله تجدید شوی ده ،د  ۲۰۱۴کال
د منرالونو قانون د مدني ټولنې له شدید اعتراض سره سره دولسي جرګې له خوا تأئید شو .د افغانستان د ملي وحدت حکومت په
داخلي توګه د منرالونو د قانون بل تعدیل پیل کړي ،او دا مسوده به په بل وخت کې له مدنې ټولنې او نورو سهم لرونکو سره شریکه
شي .د یوه پایښت لرونکي قانون لپاره له سهم لرونکو سره مشوره عمده موضوع ده.
په ټولیزه توګه ،د سکتور خصوصیت چټک پراختیا ده چې د پیښیدونکي « مالي ګړنګ » له خوا په مرستو پورې تړلي اقتصاد څخه
غزیدونکي او څو ډولیز اقتصاد ته خو ځول کیږي.

179

د والیتي یا د کلي په کچه هیڅ ډول سیستماتیکي مشوره ترسره شوي نه ده چې د سکتور د پراختیا په اړه د افغانستان محلي
لومړیتوبونه و ټاکل شي .د حکومت ډیر مامورین د استخراجي سکتور پراختیا ته د داسې سوچه اقتصادي فعالیت په توګه ګوري
چې له جګړو او تاوتریخوالي ،ټولنیز -قومي تشنج ،ملي جوړجاړي یا سولې جوړونې سره هیڅ اړیکه نه لري .په دې اړه یوه عمومي
ناکامي وجود لري چې دا خبره وپیژندل شي چې د استخراجي سکتور نا څرګند او بیړنی پراختیا د دولت او خلکو تر مینځ پخواني
ډیر شدید نه باور ډیروي ،ځکه چې خلک دې ګومان ته رسیږي چې په هیڅ پریکړې کې برخه نه لري .ویل کیږي چې دا ډول نارضایتي
له حکومت څخه خلک یاغیتوب ته هڅوي.

د استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښتونو(  )EITIد پلي کیدو لپاره د سیاسي ارادې کمښت
افغانستان د نوماندی فورمه په  ۲۰۰۹کال کې السلیک کړه ،او په  ۲۰۱۰او  ۲۰۱۱کلونو کې ئې د تطبیق لپاره تحرک او هڅه خورا ډیره وه.
افغانستان د استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښتونه) ( EITIد تطبیق لپاره د پنځو کلونو دوره پوره کړي ده ،او د  EITIدوه ریپوټونه ئې
جوړکړي دي ،خو د تأئید په الس ته راوړلو کې پاتې راغلي ده .د دا ډول پاتي راتللو لپاره ډیرو الملونو شتون درلود .دا الملونه په تیره
بیا دا دي )۱( :په هیواد کې د  EITIد تطبیق لپاره د سیاسي ارادې راټیټیدل  )۲( ،د  EITIپه حوزو کې کمزوري او نامنظمه استازیتوب،
( )۳د سهم لرونکو ترمینځ کمزوري همغږي ،او ( )۴د ځینو سهم لرونکو له خوا پر  MSGباندې د واک درلودلو په لیار کې هڅې.
د بیلګي په توګه ،د  EITIځانګړو اتالنو ( د کانونو او پټرولیم وزیر او د ماليې وزیر ) د تیرو دووکلونو په موده کې ډیر لږ ګډون
کړي دي 180 .په داسې حال کې چې د مدني ټولنې حضور په دې موده کې ټیټ کیفیت درلود ،او په هیواد کې ئې د  EITIد معیارونو
د تطبیق په اړه د ژورو بحث کولو لپاره لږ تیاري درلوده .د  EITIد اصولو او معیارونو له بریالیتوب څخه ډک تطبیق په همغږۍ او
همدا ډول په قانوني او جوړښتي چوکاټ کې د اصالحاتو راوستل ضروري شمیرل؛ خو له دې سره سره چې د تطبیق لپاره پنځه کلونو
پوره کیدل ،هیڅ یو عملي نه شول ،د  ۲۰۱۵کال په اپریل کې ،افغانستان د  EITIد نوي معیار د تطبیق لپاره مشروط تمدید یا سطحي
تعلیق ترالسه کړ.
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میلست او نور « .جوړښتي  ،مقرراتي او چاپیریالي ارزونه۲۶ - ۲۵ » ،
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د لیکونکي مشاهدات

 181د استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښتونه « ،افغانستان د  EITIد معیار په لور خوځیږي » https://eiti.org/news/afghanistan-moves-
 eiti-standardد  ۲۰۱۵کال د اپریل  ۱۷مه ( د  ۲۰۱۶کال د مي په  ۱۸مه ).
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د افغانستان د استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښتونو(  ) AEITIکې د مدني ټولنو بدلیدونکې او کمیدونکې ونډه
مدني ټولنې په هیواد کې د مدني ګډون په وده کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي ،او د حکومت ،مدني ټولنو فعالینو او محلي
ټولنو ترمینځ اړیکې د نه اعتماد ،تاوتریخوالي او د استازیتوب د نه شتون پربنسټ والړې دي.

182

د افغانستان د استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښتونو(  ) AEITIپه باره کې ،مدني ټولنو په لومړي سرکې ،هغه وخت چې افغانستان
د نوماندې غوښتنه وکړه ،په استخراجي صنایعو کې یا ډیره لږ او یا هیڅ ډول برخه نه درلوده .په هرحال ،د وخت په تیریدو سره ،مدني
ټولنو ته زده کړي برابري شوي ،او په افغانستان کې ئې د  EITIپه تطبیق کې برخه واخیسته .د بیلګي په توګه ،د  EITIد غونډه له
الرې په  ۲۰۱۲کال کې د مالتړ یوه مهمه پایله ( د عینک د قرار داد په استثناء ) د کان کیندنو د ټولو تړونو نو چاپول وو .د مدني ټولنو
ادارې په  MSGکې د « مادیت » په تعریف کولو کې فعالې وي ( ،د پیل په توګه د EITIد اړتیاوو په هکله د ریپوټ په ورکولو کې د
کمپنیو شاملول) .هغوی د کان کیندنې له شرکتونو څخه د الس ته راغلو عوایدو د مالوماتو د ثبت لپاره د جال جال ریپوټ ورکولو
پر نمونې باندې ګټور او اغیزمن بحثونه درلودل .افغاني مدني ټولنې هم ډیرې فعالې وي او په اعتباري ریپوټ کې ئې د غلطو او
نیمګړو موضوعګانو په اړه چې د  EITIد اعتبار د ټیم لخوا جوړشوي وو ،خپلې نظریې او اندونه څرګندول ،په هرحال ،د مدنې
ټولنو ادارو ونشو کړای چې تړونونه وګوري او د سکتور په وړاندې پر پالیسیو او د دولت له خوا پر دریځ باندې ،عمده اغیزه وکړي.
داموضوع په عمده توګه د هغو مدنې ټولنو محدوده وړتیا او عالقه وه چې په سکتور کې ئې کار کاوه.
په تیر کال کې ،د مدني ټولنو برخه اخیستنه په  AEITEکې خورا کمزورې وه او ترټولو لږ سهم ئې درلود.
هغه عوامل چې په  EITIاو  MSGکې د مدني ټولنې موسسه (  )CSOپر اجرااتو اغیزه کوي په الندې ډول دي:
1.1د مدنې ټولنو برخه اخیستنه بې نظمه ده او یو ډول خبرې نه کوي.
2.2مدني ټولنې په ښکاره توګه د  AEITIد تطبیق په ګډون او مالتړ کې انګیزه نه لري.
3.3په  MSGکې د مدنې ټولنو په مینځ کې لویه الس ته را وړنه دا وه چې له غونډې څخه د یوه شخص وتل ئې تر شا د یوې
تشې د پریښوولو په څیرګڼله.
4.4مدني ټولنې ښه استازیتوب نشي کوالی او کیدای شي د مساعدتونو په بدل کې د انتصاب تابع شي.
په  MSGکې هغو غړو چې د مدني ټولنو استازیتوب ئې کاوه ددې وړتیا پیدا نکړه چې په غونډه کې د جنسیت پر مسئله رڼا واچوي،
او په دی توګه د یوه بدلون اړتیا لیدل کیږي .باید ښځینه استازي هم شتون ولري ،او حوزې باید ښه مالومات لرونکي استازي ولیږي.
هغه ادارې چې په  MSGکې حضور لري باید د کارکوونکو په اړه مالومات ولري ترڅو په دې توګه د هغوي د برخې اخیستني تداوم
ډاډ من شي.
د  EITIد اعتبار په یوه ریپوټ کې ،چې په افغانستان کې د  AEITIله خوا تمویل شوی وو ،په افغانستان کې دمدني تولنو
کمزورتیاوي ښيي 183 .په هرحال ،په ریپوټونو کې شاملو وړاندیزونو ته ډیر لږ پاملرنه شوي ده.

3 33 3وړاندیزونه
د زیرمو ورو پرمختیا د دولتي ادارو او مدني ټولنو غښتلتوب ته دوخت ورکولو لپاره ضروري بريښي .د یوه کار پوه په وینا د
افغانستان د اقتصاد د بیا رغوني لپاره په لنډ وخت کې د کا ني توکو د زیرمو څخه چټکه ګټه اخیستنه معکوسه پایله ولري؛ « په
عقل برابره لیار » داده چې په نو یو استخراجي پروژو کې ځند راشي او هڅې د موجودو کانونو په څارنه او نظارت کې تمرکز پیدا
کړي ترڅو دغه شته فعالیتونه د حکومت لپاره یو څه عواید برابرکړي.

184
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د ستونزو به اړه د تفصیلي بحث لپاره د نعمت ،ای .اورځال ،کارین ورنر« ،په افغانستان کې د ښې حکومتولي په اړه د مدني ټولنې ونډه» د  ۲۰۱۶کال جون.

183
.) ۲۰۱۲

رویا عزیز او جاوید نوراني « ،د اعتبار سیوري  :د افغانستان د  EITIد مصالحې رپیوټونه او د مدني ټولني ګدون» ( کابل :انټګریټي واچ افغانستان،

184

ویلیام ای .بایرد« د افغانستان د اقتصاد د بیارغونې لپاره باید څه وشي ؟» ( ځانګری ریپورټ  ،د متحده ایاالتو د سولي انستیتوت.۱۱،)۲۰۱۶ ،
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دا موضوع په لومړي سرکې د غیرقانوني کان کیندنې د بندولو لپاره قوي ژمنه یا د داسې وسایلو او الرو پیدا کول غواړي چې د
موجود استخراجي سکتور فعالیت ( د سکرو ،مرمرو ،قیمتي ډ برو او داسې نورې کان کیندنې ) رسمي کړي ،او د موجوده تړونونو
د اغیزمنې څارنې لپاره یوه ډله جوړه کړي چې غړي ئې له اړوند والیت څخه وي.
افغان حکومت او د کانونو او پټرولیم وزارت باید سیمه ییزه د پوهیدو وړ ستراتژي د مشورې له الرې جوړه کړي چې د هیواد د
اقتصادي ودې د مالتړ لپاره د استخراجي سکتور پراختیا په مناسب او واقعي توګه تر سره کړي .په داسي حال کې چې ځینو د
استعفا په هکله پریکړه کړي ،خو نور بیا د خوشبینۍ له مخې هیله من دي چې د استخراجي سکتور د تګ الر ال اوس هم کیدای شي د
زیږیدو په مرحله کې تغییر و مومي 185 .د اجندا دا ډول محلي ملکیت کوالی شی د  AEITIد تطبیق لپاره د سیاسي ارادې په جوړولو
کې هم برخه واخلي.

په دې اړه چې استخراجي سکتور په جګړو کې نا پییلي نه ده د پوهاوي لوړول
د کانونو او پټرولیم په وزارت او د صنعت دنورو فعالینو په مینځ کې باید دا پوهاوي لوړه شي چې استخراجي صنعت په شخړوکې
نا پییلی نه ده .استخراجي صنعت په داسې چاپیریال ( تاوتریخوالي) کې پرمخ بیول کیږي چې د منازعې له محرکاتو څخه ډک وي.
ددې اصل پربنسټ چې سوله باید عمده او برالسه موخه وي ،په دې اړه دومه موخه د شخړو د محرکه قوتونو تحلیل او د حکومت او
کمپنیو دواړو لپاره د جګړو په وړاندې د حساسو کړنو جوړول دي .عمده او کلیدي مسئلې چې الپخوا په استخراجي پروژو کې د
جګړو د بیا پيښیدونکو منابعو په توګه پیژندل شوي وي عبارت دي :اړیکو او سهم لرونکو بوختیا ،بیا میشت کیدل ،د خسارې
جبران ،ټولنیزه پانګونه ( د ګومارني پالیسۍ او د حرفوي زده کړو پروګرامونه ) ،له وسله والو ډلوسره معامله ،امنیتي ترتیبات،
بشري حقونه ،فساد ،او روڼتیا.
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مدني ټولنې کوالی شي د حکومت او کمپنیو لپاره د الرښوونې او زده کړې توکي د جګړې په وړاندې د حساسو تجربو په اړه جوړکړي
چې لږ تر لږه دا خبره ډاډمنه شي چې د زیرمو را ایستل د جګړو هڅونکي عوامل نه هڅوي خو د سکتور د هر ډول مثبتې برخې اخیستنې
څخه مالتړکوي .د بیلګې په توګه  UNEPد پروژې په کچه په افغانستان کې د طبیعې زیرمو لپاره د سولې او جګړې په اړه یوه چټکه
ارزونه کړي ده 187 .ددغو اصولو د ودې لپاره ( د پروژې یا په ملي کچه ) ،د مدني ټولنو فعالین باید د مدني ټولنو د یوه پراخ ائتالف ،او
د کار او شغل له اتحادیو او د حکومت له استازو سره یوځای د استخراجي صنایعو د روڼتیا ( ) EITIد څو – شریکانو د ډلې ()MSG
له لیاري کار وکړي .که څه هم موضوع په پوره توګه فرق کوي ،په سوډان کې د تیلو په اړه اروپائې ائتالف د کمپنیو لپاره د چینائې
کمپنیو په شمول چې په سوډان کې کارکوي ،په ملي کچه دا ډول اصول جوړکړل .دا اصول د نړیوال قانون ،د سوداګري د خپلې خوښې
په معیارونو ،او د سودان د سولې په موافقې ،د پراخې سولې د تړون پراساس والړ دي 188 .د امنیتی ځواکونو د چلند د الرښوونې لپاره
عمده موضوع د امنیت او بشري حقونو په اړه د خپلې خوښې اصول دي چې په ځانګړې توګه د استخراجي سکتور لپاره طرح شوي دي.
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په مختلفو کچو د اړیکو او خبرو اترو آسانه کول
د دولت ،اتباعو ،مدني ټولنو ،او نورو ډیرو ښکیلو برخه لرونکو ترمینځ د اغیز منو اړیکو ،عامه پوهاوي ،د پوهاوي لوړول ،او
بحثونه کوالی شي ورو ورو د محلي اجنداء په هکله باور او مالتړ رامینځ ته کړي او د استخراجي سکتور په وده کې برخه واخلي.
وروستۍ موخه به دا وي چې د زیرمو د مدیریت پراخ ملي تړون را مینځ ته شي ،چې د استخراجي زیرمو عمده موخې په څرګند ډول
وپیژني ،محلي مشران د داوطلبۍ د پروسې له پیل څخه ښکیل کړي ،د قراردادونو تفصیالت خپاره کړي ،په دې وپوهیږي چې
استخراج څنګه ټولو اوسیدونکو او اغیزمن شوو ټولنو ته ګټه رسوي ( د محلی دندو د لوړو او اکثره غیر واقعي تمو اداره ستونزمنه
ښکاري) ،له اغیزمنو ټولنو او ټولو اتباعو سره اړیکي را مینځ ته کړي ،د ارزښت په زنجیر کې د محلي محتوا فرصتونه تشخیص
کړي ،او داسې مکانیزمونه را مینځ ته کړي چې شکایتونه او جرایم و څیړي او شخړې حل کړي 190 .دا ډول دریځ د اقتصاد پوهانو له
خوا د داسې یوه میتوډ په توګه پیژندل کیږي چې له اجارې سره د مخالفت مرسته کوي.
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له یو شمیر مالومات ورکوونکو سره مرکې ،د  ۲۰۱۵کال سپتمبر او اکتوبر.
انټرنیشنل الرټ ( نړیواله خبرتیا ) « ،د جګړو په وړاندې حساس سوداګریز کړه وړه» .
براون او بالنکنشیپ «،د طبیعي زیرمو مدیریت او سوله جوړونه».۴۹

188

په سوډان کي د تیلو اروپایي ائتالف « ،د سوداګرۍ اصول »( )/ECOSBenchmarksEUGoS/2004/http://www.ecosonline.org/others

189

د بشري حقونو او امنیت په هکله د خپلي خوښي اصول.www.voluntaryprinciples.org ،

190

جیلپین «،د ټولیزو بیرحمیو اقتصادي عوامل »  .۹د جیلپین او پانډیا « .د لوړو قیمت لرونکو زیرمو د قرارداد اصالح » .۴
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براور او دني ،د سولي اقتصاد.۱۱۱ ،
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دا ډول اړیکې او خبرې اترې باید د کانونو او پټرولیم د وزارت له خوا د نورو وزارتونو په مرسته ترسره او دمدني ټولنو د فعالینو له
الرې ئې په څو ګونو کچو له مدني ټولنې څخه بهر مالتړ وشي :په ملي او والیتي کچه ،ټول هیوادوال د سکتور لپاره د ستراتژۍ په اړه
او دا چې حکومت څنګه کوالی شي په واقعي توګه د سکتور عواید او ګټې د وګړو د هوسایني لپاره په کار واچوي او په محلي کچه،
له اغیزمنو ټولنو سره د پروژې د ټولو اړخونو په اړه لکه د جبران مکانیزمونه ،او د  ESIAبهیر ،نظارت او پلټنې په اړه مالومات
ورکړي  .داسې چینلونه وجود لري چې کیدای شي د مرکز او والیتونو د  EITIد څو اړخیزو سهم لرونکو د غونډه له لیارې ،د سیمه
ییزو غونډه ګانو لکه د ټولنې د پراختیا شوراګانو ،او په پراخه توګه د مدني ټولنو د ډیرو فعالینو له لیارې ،د دې ډول اړیکو لپاره
په کار واچول شي 192 .دا ډول اړیکې باید له ځینو اساساتو ،لکه په دې اړه ډاډ سره پیل شي چې عمده سندونه لومړی په دری او پښتو
ژبو تسوید او لږ ترلږه ،تل له انګلیسي وژباړل شي .داسې سندونه باید په دري او پښتو ژبه عامه خلکو ته له انځور پاڼو ،انځورونو،
را دیویي نندارې او د اړیکو له نورو میتوډونو سره یوځای د السرسۍ وړ وي تر څو د اسنادو متن د نالوستو کسانو لپاره د الس
موندنې وړشي.

د اړیکو دمالتړ لپاره له مدني ټولنو څخه هاخوا د مدني ټولنې د شمولیت تقویه کول
مدني ټولنه کوالی شي په دې اړه د مالوماتو د شریک کوونکي په توګه د وګړو ،د حکومت د فعالینو او کمپنیو ترمینځ ونډه ترسره
کړي .مدني ټولنه د اړیکو او مشورو لپاره د حکومت له ستراتژی څخه مالتړ کوالی شي .په هرحال ،په ثبت شوو مدني ټولنو کې د هڅولو
او انګیزو نشتوالي ته په پاملرنې سره ،د مدني ټولنو د نورو فعالینو د ظرفیت په جوړونې کې باید ډیرې هڅې وشي ،ترڅو دودیزې
یا مذهبي ادارې له حکومت سره د خپلو حوزو په استازیتوب همکاري وکړي .له نورو اقداماتو سره ،دې ته اړتیا شته چې د بنسټیزو
فعالینو ظرفیت جوړونه ترسره شي ،د مدني ټولنو تر مینځ شبکې جوړي شي  ،له رسنیو سره استراتژیکي تړونونه رامینځ شي ،د مالیانو
او دیني پوهانو ترمینځ ادغام او یووالي را شي ،او د مدني ټولنو او حکومت ترمینځ پرانیستی بحث رامینځ ته شي.
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انځور  :د کان کیندني د سروی بنسټیزې زده کړې ،د نادرخان غونډی ،د کابل والیت (  GIZله خوا)

د اقتصادي پرمختیا څخه مالتړ او د اړیکو لپاره د غښتلو پالنونو جوړول
په داسې حال کې چې د  AEITIله الرې پر عوایدو باندې تمرکز وجود لري خو د حکومت له خوا د مالي اړیکو له (هوښیاري ډکه
مالیه ،د ثبات تمویل ) ،د تولید اړیکو ( په قوانینو او قراردادونو کې محلي اړتیاوې ) ،جوړښتي اړیکو ( د زیربناوو شریکول ) او
لګښت اړیکو ( له سکتور څخه عواید ) له الرې پر اقتصادي تنوع باندې پوره ستراتژیک تمرکز وجود نه لري 194 .د کانونو او پټرولیم
وزارت له خوا هرې موضوع ته تدریجي پاملرنه کیږي ،خو دغو څلور ډوله اړیکو ته باید ډیره تفصیلي پاملرنه وشي او په ټولیز ډول
ادغام شوي وګڼل شي .دا خبره ضروري ده ،ځکه چې نوموړې اړیکې په اقتصادي پرمختیا کې د استخر اجي سکتور ،لپاره ډیرې
عمده ګڼل کیږي ،او هره یوه ئې خپلې الس ته راوړنې ته د رسیدلو لپاره له مهمو خنډونو سره مخامخ کیږي.

 192ددې بهیر په اړه مهرباني وکړي د نجات ،آریا ،کریستوف ګازتوني ،بصیر فدا ،جان کوهیلرپه افغانستان کې نیمه ملي حکومت :د چارو وضعیت او
د ولسوالیو او کلیو د استازیتوب راتلونکی ،د افغانستان د څیړنی او ارزونې اداره ( ) AREUاو د افغانستان د حکومتولۍ مجتمع ( ،د  ۲۰۱۶کال جون)
وګوری؛ بیژن ،نعمت اهلل ،فرحت امیل ،هارون نایب خیل ،د دولت او خلکو نږدی کول ،په افغانستان کي والیتی پالن او بودجه جوړول ،د افغانستان د څیړنې
او ارزونې اداره ( )AREUاو د افغانستان د حکومتولی مجتمع ( ،د  ۲۰۱۶کال جون ).
193

د تفصیل لپاره د نعمت ،ای .اورځال ،کارین ورنر ،په افغانستان کې د ښې حکومتولۍ په الر کې د مدني ټولنې ونډه وګورئ ( ،جون .)۲۰۱۶
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( )۱۹۴هیلیوت او نور « ،استخراجي صنایع څنګه د ودې پرمختیا را مینځ ته کوي۲۸ - ۲۷ » ،
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د مالي اړیکو د تعقیب لپاره ،د مالي زیرمو د ثبات د باالقوه ونډې او ګټې په اړه بحث باید په ال ډیر تفصیل تر سره شي .د توکو د بیې
او د عوایدو بې ثباتي ته په پاملرنې سره چي کیدای شي را ټول شي ،زیرمې یا مالي ثبات یوه وسیله ده چې د عوایدو او ارزښتونو
د لوړو بدلیدونکو ( نوساناتو ) خطرونو مخنیوی کوي .یوه ډیره ښه بیلګه ،که څه هم له ډیرو اړخونو د افغانستان له شرایطو سره
د مقایسې وړ نه بریښي ،په ناروي کې په  ۱۹۹۰کال کې د حکومت له خوا د تقاعد د نړیوال صندوق مینځ ته راوړل دي چې د مالي
پالیسۍ د وسیلې په توګه د ناروي د پټرولیم د عوایدو د مدیریت اوږد مهاله مالتړکوي.دغه صندوق حکومت ته دا امکان ورکوي
چې د تیلو د بیې د ټیټیدلو په سبب اقتصادي قرار داد اداره کړي .نن ورځ ،دغه سرمایه له  ۹۰۰بلیونه امریکائې ډالرو څخه ډیر
ارزښت لري ،او په  ۲۰۱۵کال کې ،د پانګونې څخه حاصل ( بیرته را ګرځیدنه ) د صندوق له پیسو سره د پټرولیم د سکتور له ټولې
کرایې څخه لوړه وه .د ناروي ملي بودجه د ګټې  ۴سلنه الس ته راوړي چې د صندوق له پانګې څخه الس ته راځي .حکومت د تمویل
ستراتژي د مشوروله الرې الس ته راوړي ،او مرکزي بانک د سرمایې نظارت او تفتیش تر سره کوي.
د مالي اړیکو بله اړخ چې له رادار الندې راغلی دي له کابل څخه د  AEITIد پراخولو ضرورت او په والیتي او د ټولنې په کچه د هغه
تطبیق دي 195 .دا موضوع کوالی شي د هر ډول عوایدو ادارې  ،لکه ځانګړي کود ته چې محلي اغیزمن شوو ټولنو ته اختصاص شوي
توسعه پیدا کړي او دموجود جوړښت لکه  CDCsپه بودجې کي ونډه واخلي ،چې د اغیزمن نظارت له خوا اداره کیږي ،چې نهادي
ظرفیت او د ټولنې د پراختیا لپاره د اتبار وړ پالن لري.
د تولید د اړیکو په اړه ،یو نظر چې التر اوسه پاملرنه ورته شوي نه ده د ټولنې خوځونکي محرکاتو ( د ښځو ونډه ،قومي ویش،
د قدرت جوړښت ،قومي یا مذهبی ویش ،دمرتبو دودیزه سلسله ،او په مهاجرت کې جوړه شوي پروژه ده) ارزونه ده چې د جګړو –
او جنسیت له کبله حساس محلي ګومارنه او د تدارکاتو پالن تعریفوي ،او په تیره بیا د ناماهر کار استخدام او له نورو ساحو او
هیوادونو څخه د کار پیدا کولو لپاره د خلکو د بهیر او هجوم اداره کوي 196 .په دې توګه ،عمده وسایل چې په هرې ساحې کې باید
پراختیا ومومي ،د اړیکو پالن ،د استخدام او مالوماتو دفترونه ،د زده کړو مرکزونه ،او دمالوماتو زیرمې (ډیټابیسونه) دي.

په  AEITIکې د مدني ټولنې د ونډې غښتلي کول
د مدني ټولني فعالین ،د مدني تولنو په شمول ،په افغانستان کې د  EITIپه عملي کولو کې ډیر عمده رول لوبوي ،او د  EITIد ۲۰۱۳
کال نوی معیار دا ونډه یا رول تقویه کوي .دا موضوع په استخراجي سکتور کې یو لړ مهمې ساحې احتوا کوي چې د دې اصولو یوه
برخه جوړوي چې باید ولیدل شي او د هغوی په اړه ریپوټ وړاندې شي.
دا د استخراجي سکتور حکومتولۍ او دعوایدو اداره په هغو ځایوکې چې د نیمه ملي شراکت په شریکولو او ریپوټ ورکولو باندې
ټینګارکیږي په  EITIاو  MSGکې د مدني ټولنو ګډون لپاره عمده وړاندیزونه دادي:
1.1هغه مرستندویان چې مدني ټولنې یا  CSOsپه  MSGتمویلوي باید د خپل ګډون میاشتنی ریپوټ وغواړي.
2.2د مدني ټولنو ادارې باید د والیتي مدني ټولنې فعالین په برکې ونیسي او  EITIشریک کړي.
3.3د مدني ټولنو ادارې باید د خپلوکارکوونکو د غیر حاضری کچه لږ او د هغوی حضور دوامدار کړي.
4.4د مدني ټولنو ادارې باید د  EITIاصول ،اړتیاوي او مالي سیستم وپیژني.
5.5د مدني ټولنو ادارې باید د طبیعي زیرمو په حکومتولی وپوهیږي.
6.6د مدني ټولنو ادارې باید په  MSGکې د ښځو د حقونو یو مالتړ ولري.
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جیلپین او پانډیا « ،د لوړو بیو د زیرمو په قرار داد کې اصالحات ». ۳
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کیپلوس او نور « ،د جګړو په وړاندې د حساسو اغیزو ارزونه ۱۷ ،۱۰ » ،څپرکي.
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6.6پایلې او وړاندیزونه:
ریپوټونه څرګندوي چې پراخ ناقانونه فعالیتونه وجود لري ،په دغو ناقانونه فعالیتونو کې ډیر غیر دولتي فعالین ،جنایي ډلې ،او
د خصوصي سکتور د فعالینو اکثریت بوخت دي .دا ډلې په یقیني توګه د هیواد له کاني توکو څخه ډکو سیمو کې په امنیت باندې
عمده اغیزې لري .دا موضوع په افغانستان کې د خلکو د ډلو ترمینځ د نه باور شتون ال ډیر پيچلی کوي .د استخراجي سکتور په
فعالیتونو کې ،د منفي اغیزو په اداره ،د قرار دادونو په نظارت او عوایدو ټولولو کې ،سوله باید لومړیتوب ولري.
د سکتور او طبیعي زیرمو د استخراج پیچلي ماهیت ته په کتوسره ،د مثبت او منفي اغیزو په شمول چې په جګړو کې نا پییلي نه
دي ،یو له احتیاط څخه ډک چلند – انډولیز عمل – ددې لپاره ضروري دي چې اوږد مهاله لید رامینځ ته شي ،ضروري قانوني چوکاټ
او ادارې جوړې شي ،او په دې ډول منفي اغیزې لږ او اداره شي ،او د ګټو په الس ته راوړلو او ویشلو کې روڼتیا او حساب ورکولو ته
لوړتیا ورکړل شي .د هیوادوالو او مدني ټولنې یو لړ فعالین باید د  ESIAاو  AEITIد بهیرونو له الرې د سکتور د پراختیا یو مهم
اړخ وي .مرسته کوونکي کوالی شي د افغان حکومت د ظرفیت په لوړولو کې لویه مرسته وکړي او داسې قانوني چوکاټ او راڼه او
ځواب ورکوونکي دولتي ادارې او مکانیزمونه رامینځ ته کړي چې د منفي اغیز او عوایدو اداره پرمخ بوزي .مرسته کوونکي ادارې
باید خپلو کړنو او بوختیاوو ته بیا کتنه وکړي ترڅو خپلې پیسې ( خپله بودجه ) په ال اغیزمنه توګه او داسې ډول په کار واچوي چې
په بیساري توګه محلي او د افغان خوځیدونکو شرایطو ته ځواب ورکوونکي وي .د مرسته کوونکو له خوا فشار باید منطقي وي ،او
باید افغانستان ؤنه هڅوي چې د خپل ظرفیت څخه ډیر قرار دادونه وکړي.
داسې د کار چوکاټونه چې منفي اغیزې لږکړي ،لکه  ،ESIAیوازې د کاغذ پرمخ شتون لري ،خو بسیا نه دي او په عمل کې ډیر لږ
عملي کیږي .یو څو  ESIAsچې د  NEPAله خوا عملي او تأئید شوي دي له ستونزو سره مخامخ دي ،او د نظارت مکانیزمونه وجود
نه لري .افغانستان پیسو ته اړتیا لري ،او حکومت پالن لري چې د استخراجي سکتور عواید په اوسنیو لګښتونو ،په تیره بیا امنیتي
لګښتونو باندې ولګوي .خو د استخراجي سکتور عواید محدود دي او باید په نورو سکتورونو کې پانګونه وشي ترڅو انکشافي
ګټې ترالسه شي .دا موضوع ښائي د استخراجي سکتور د عوایدو د مینځ ته راوړلو او داسې مناسب مکانیزم غوښتنه وکړي چې په
هغو ساحو کې پیسې اختصاص شي چې بشري پراختیا او اقتصادي تنوع رامینځ ته کړي .حکومت کوالی شي مخې خواته ،شاته او
د اړخ خواته اړیکي وپیژني او پانګونه وهڅوي.
د افغانستان دکان کیندنې سکتور د ګډوډۍ په یوه ناوړه دوران کې بند دي؛ له دې بند څخه د هغه آزادول او ښې لیارې ته ئې
راوستل د سیاسي ارادې او دنظریو توافق غواړي ،او دولت ته اجازه او امکان ورکوي چې له سیاسي اغیزو څخه آزاد عمل وکړي
او خپل قانوني اصول داسې ترسره کړي چې له ځمکې الندې ثروت د ټولو لپاره په ملي ثروت بدل کړي .د اغیزې د ارزونې بهیر او د
استخراجي صنعت په عوایدو کې د روڼتیا لپاره بین المللي نوښتونه د افغانستان په شان هیواد ته یو ښه ګام ګڼل کیږي ،او دغه
بهیرونه او جرګه ځایونه باید د مدني ټولنې د باور وړ او خپلواک ګډون له الرې تقویه شي.
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ضمیمې
لومړۍ ضمیمه :مهمو قوانینو او اسنادو ته کتنه
عمده قوانین او سندونه

موضوع

•اساسي قانون
د دولت او هیوادوالو بنسټونه

•نړیوال چاپیریال او د بشري حقونو تړونونه او سندونه (
د بشري حقونو نړیوال قانون ،د بیولوژیکی تنوع تړون،
د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د تړون چوکاټ،
او داسې نور).

مسئول چارواکې ،وزارتونه او ادارې
•د جمهور رئیس دفتر
•کابینه
•پارلمان
•د سوداګرۍ او صنایعو وزارت

پرمختیا ،محلي حکومتولي ،او امنیت

•د افغانستان د ملي پرمختیا ستراتژي

•د محلي ارګانونو خپلواک ریاست
•د کورنیو چارووزارت

•د چاپیریال قانون ،د چاپیریال د اغیزو د ارزونې
مقررات ،د چاپیریال د ملي عمل پالن.
•روښانه هوایی مقررات
چاپیریال

•د فاضله توکو د ادارې ملي پالیسي
•د اوزون مقررات
•د ناورین د مدیریت قانون ،د ناورین د مدیریت ملي
پالن ،د ناورین دخطر د لږوالي لپاره د ملی ستراتژیک
عمل پالن.

•د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت
•د اوبو او انرژي وزارت
•د اوبو عالي شورا

•د منرالونو قانون ،د کان کیندنې مقررات د کان کیندنې
ملي پالیسي ،او نورې پالیسۍ.
منرالونه ،هایډروکاربونونه او انرژي

•د هایډروکاربونونو قانون ،د هایډرو کاربونونو
مقررات.
•د بریښنا د سکتور ماسترپالن

•د کانونو او پترولييم وزارت
•د بریښنا او اوبو وزارت

•د ګاز د سکتور ماسترپالن
•د کار د نړیوال سازمان کنوانسیون

کار

•د کارقانون
•د افغانستان د تاریخي او کلتوري آثارو د ساتنې
قانون

کلتور

•په افغانستان کې د خصوصي پانګونې قانون
اقتصاد او پانګونه

•پرعوایدو د ماليې قانون
•د ګمرکاتو قانون

40

AREU

•دکار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو
وزارت
•د عامه روغتیا وزارت
•د اطالعاتو او کلتور وزارت
•د مالیې وزارت
•د اقتصاد وزارت
•د فساد پرضد او نظارت عالي اداره
•د افغانستان د پانګونې د مالتړ اداره
() AISA

ېمیمض
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۲مه ضمیمه :د عمده مالوماتي مرکو پوښتنې
استخراجي سکتور او پرمختیا
1.1نن ورځ ،آیا استخراجي سکتور له سولې یا جګړې څخه مالتړ کوي؟ ولي او ولي نه؟ مهرباني وکړي که کومه بیلګه
ولري ،وړاندې ئې کړي.
2.2آیا تأسي فکر کوي چې استخراجي سکتور په راتلونکي وخت کې په افغانستان کې په اقتصادي پراختیا او سولې کې
برخه واخلي؟ ولي او ولي نه؟
 3.3آیا تاسي منئ چې سوله باید د استخراجي سکتور په مدیریت او پراختیا کې لومړي موخه وي؟ ولي او ولي نه؟
الف :آیا د مدیریت اوسنی چلند سولې ته لومړیتوب ورکوي؟ ولي او ولي نه؟ مهرباني وکړي که کوم

ځانګړي بیلګه

لري ،وړاندې ئي کړي.
ب :آیا په دې اړه د بدلون لپاره کوم وړاندیزلري؟
4.4أیا تاسې عقیده لري چې د استخراجي سکتور اوسنی چلند او مدیریت له ملي مصالحې او ټولنیز تړون څخه مالتړ
ْ
لطفا ځانګړې بیلګه ،که وجود لري ،وړاندې کړي.
کوي؟ ولي او ولي نه ؟
الف :آیا په دې اړه د بدلون لپاره کوم وړاندیز لري؟
5.5مهرباني وکړي تشریح کړي – ترهغه ځایه چې تاسې پوهیږي – چې حکومت د استخراجي سکتور د پراختیا ګټې (
عواید ،دندې ،او داسې نور ) له ( )۱اغیزمنو ټولنو او ( )۲د افغانستان له خلکو سره څنګه ویشي؟
الف :تر هغه ځایه چې تاسي پوهیږي ،آیا اغیزمنې ټولنې او ښاریان پوهیږي چې د ګټو ویش به څنګه ترسره کیږي؟ که
ْ
لطفا ئې وړاندې کړي.
کومه بیلګه لري،
ب :آیا په دې اړه د بدلون لپاره کوم وړاندیز لري؟
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د چاپیریال او ټولنیزې اغیزو ارزونه ()ESIA
1.1آیا تا سو له هغو تعریفونو سره موافقه لری چې موږ د موضوعي لیکنې په مسوده کې دچاپیریال او ټولنیزو اغیزو
ْ
لطفا ئې وړاندې کړي.
ارزونه (  ) ESIAوړاندې کړي دي؟ ولي او ولي نه؟ که کومه نظریه یامالحظه لري
2.2ستاسو د مالوماتو پراساس ،څومره دچاپیریال او ټولنیزو اغیزو ارزونې  ESIAsد کانونو او پټرولیم وزارت او د
چاپیریال ساتنې ملي ادارې  NEPAته د تصویب لپاره وړاندې شوي دي؟
الف :څومره د تیل او ګازو د پروژو لپاره؟ د منرال د پروژو؟ او سکرو د پروژو لپاره؟
ب :کومو سالکارانو هغه جوړې کړي دي؟
ج .د اغیزمنو ټولنو غړو په دغه جریان کې څنګه ګډون وکړ؟
د .د وړاندې شوو ( )ESIAsدچاپیریال او ټولنیزو اغیزو ارزونه ،څو دانې تصویب شوي دي؟
هـ .چا هغه تصویب کړي؟ (د چاپیریال ساتنې ملي ادارې( ،)NEPAد کانونو او پټرولیم وزارت  ،یا دواړو؟)
و .مقامونو دچاپیریال او ټولنیزو اغیزو ارزونه()ESIAڅنګه تحلیل کړي؟
ز .د هرې ( )ESIAلپاره چې تأئيد شوي وه ،د چاپیریال او ټولنیزو اغیزو د ارزونې ( )ESIAپایلې له اغیزمنو ټولنو
سره څنګه شریکې شوي دي؟
ح .د هرې تأئید شوي ( )ESIAsدچاپیریال او ټولنیزو اغیزو ارزونې لپاره دچاپیریال او ټولنیز مدیریت پالن ()ESMP
د تطبیق نظارت د چا په غاړه دي؟
ط .د  ESMPد تطبیق په اړه څو شرکتونو کلني ریپوټونه وړاندې کړي دي؟ ( کوم سکتور او موقعیت؟) د ریپوټ کیفیت
څنګه ده؟ د ریپوټونو د سموالي د تثبیت لپاره طرزالعمل کوم ده او څوک د هغه مسؤلیت په غاړه لري؟
3.3آیا تاسو له کومي  ESIAسره په افغانستان کې کومه تجربه لري؟ ( له ستراتژیکي  ESIAسره نه  )...که داسې وي،
مهرباني وکړي د پروژې او د هغې موقعیت او ترټولو مهم دهغې ماهیت تشریح کړي ( تیل ،ګاز ،سکاره ،طال ،او داسې
نور ) او که چیرې امکان ولري د  ESIAاو  ESMPد قوت او کمزورتیا ټکي د خپلې تجربې پراساس توضیح کړي.
الف .مهرباني وکړي تشریح کړي چې موخې ته رسیدل څنګه بشپړ شو؟ سالکار څنګه وټاکل شو؟
ب .اساسي مالومات څنګه را ټول شول؟ آیا له محلي خلکو څخه چا د مالوماتو په راټولولو کې برخه واخیسته ؟ د
اغیزمن شوو ټولنو غړو په دې جریان کې څنګه برخه واخیسته؟
ج .آیا د اغیزمنو ټولنو له غړو سره ( که چیرې شوي وي ) په دې جریان کې مشوره شوي ده؟ د اغیزمنو ټولنو غړو په دي
جریان کې څنګه ګډون کړي وو؟
د .مقامونو څنګه  ESIAتحلیل کړه؟
هـ  .د  ESIAپایلي څنګه شریکي شوي؟
و .د  ESMPنظارت څنګه او د چا له خوا ترسره شو؟
ز .آیا د  ESIAاو  ESMPاسناد عامه خلکو ته د السرسۍ وړ دي؟
ح ESIA .او  ESMPپه کومو ژبو جوړشوي دي؟
ط .آیا کومه مالي ګرنټي حساب شوي وه؟ که داسې وه ،څنګه حساب شوه؟ آیا هغه تأدیه شوه؟
ی .په  ESMPکې کوم پالنونه شامل وو؟ د مثال په توګه ،د چاپیریال اغیزه ،جیولوژیکي او د زلزلې مطالعې ،د روغتیا
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او خوندیتوب پالن ،د فاضله توکو مدیریت ،د بیا میشت کیدلو عملي پالن ،له اوبو څخه استفاده او د مدیریت پالن ،د
هجوم د مدیریت پالن ،د بیړني غبرګون پالن ،د محلي موضوعاتو پالن ،د ټولنې د پرمختیا سره توافق ،د کانونو بندول
او بیا جوړونه ،او داسې نور.
4.4ستاسو په عقیده د ( )ESIAsدچاپیریال او ټولنیزو اغیزو د ارزونې په وړاندې عمده ستونزې کومې دي؟ که چیرته
تاسو له  ESIAسره کومه تجربه لری ،نو ستاسو له نظره عمده ستونزه کومه وه؟
الف .ستونزې کیدای شي د بهیر ( امنیتي ځواکونه ،بشپړیدل او وړاندې کول ،د مالوماتو د را ټولولو په میتودونو ،د
صالحیت لرونکو له خوا بیا کتنه ،او داسې نورو ) ،د ماهیت (د ځمکې او اوبو د مسئلو ،په زلزلې پورې اړوند فعالیت،
مهال ویش ،ټولنیز او کلتوري چارې ،جنسیت /آسیب منونکې ډلې) ،او په تیره بیا د چاپیریال او ټولنیز مدیریت د پالن
د تطبیق ( )ESMPپه اړه وي.
ب .بدیله پوښتنه :آیا تاسو هغه ستونزې منۍ چې موږ په مسودې کې پیژندلي دي؟ آیا تاسې په دې اړه کوم وضاحت یا
ځانګړي بیلګه لري چې پراساس ئې ستونزې تشریح کړي؟ آیا تاسي نورې ستونزې پیژنئ چې په لړلیک کې ئې زیاتي کړو؟
5.5آیا د دغو ستونزو د حل لپاره ،او د  ESIAد بهیر د اصالح لپاره کوم ځانګړي وړاندیزونه لري؟ د  ESIAماهیت؟ د
 ESMPsتطبیق؟
الف .بدیله پوښتنه :آیا تاسو زمونږ وړاندیزونه منئ؟ ولي او ولي نه؟ آیا دغه وړاندیزونه کیدای شي د تطبیق لپاره
سمون ومومي؟ کومو وړاندیزونو ته لومړیتوب ورکوي؟

په استخراجي سکتور کې مدني ټولنه او د ګټې ویش
1.1آیا تاسو له هغو تعریفونو سره موافقه لری چې موږ د موضوعي لیکنې په مسوده کې د استخراجي سکتور د باالقوه
ګټو په اړه وړاندې کړي دي؟ ولی او ولی نه؟ مهرباني وکړي خپلې نظریي یا مالحظې وړاندې کړي.
2.2ستاسو په باور په استخراجي سکتور کې د ګټې د ویش لومړنۍ ستونزې کومې دي؟ د مثال په ډول ،په مدني ټولنه کې
ګډون ،محلي محتوا ،د زیرمو داالن ،مالیه ،د ځمکی د سر اجاره ،امتیازونه ،والیتي یامرکزي بودجه ،او داسې نور.
الف .بدیل پوښتنه :آیا تاسو هغه ستونزې چې موږ تشخیص کړي دي منئ؟ ولي او ولي نه؟ آیا تاسو د تیلو ،ګازو،
سکرو ،منرالونو ،قیمتي ډبرو او نورو په اړه کوم ځانګړي بیلګې لری چې شریکې ئې کړي؟
3.3آیا د محلي محتوا په اړه د ستونزو بیلګې لری ( د محلي توکو رانیول او د محلي کارګرانو استخدام؟)
الف .آیا کمپنۍ د محلي توکو په رانیولو او محلي کارګرانو په استخدام کې بریالۍ وه؟ آیا د کمپنۍ په آند « محلي»
څنګه تعریفیږي ( افغان ،یا له والیت یا دبل ګاونډي والیت څخه )؟ کمپنۍ له کومو ستونزو سره مخامخ شوه ؟
4.4آیا تاسو د جوړښت د شریکولو په اړه د ستونزو بیلګې لري؟ د بیلګي په ډول ،کمپنۍ د نل لیکې ،اوبه یا په کلي کې له
ګاونډویانو سره بریښنا شریکوي؟
5.5آیا تاسو د ځمکې د اجارې ،امتیازونو ،او ماليې د ورکړې او د بودجې جوړولو د ستونزو کومه بیلګه لري؟ د AEITI
په اړه ؟ په مرکزي کچه؟ په والیتي کچه؟
6.6آیا د زیرمو د داالنونو په اړه د ستونزو مثالونه وړاندې کوالي شي؟
7.7آیا د استخراجي سکتور د ګټې په شریکولو کې د ستونزو د حل لپاره خاص وړاندیزونه لري؟
الف .بدیل پوښتنه  :آیا تاسو زمونږله وړاندیزونو سره موافق یاست؟ ولي او ولي نه؟ آیا دا وړاندیزونه د تطبیق لپاره
اصالح کیدای شي؟
ب .د مدني ټولنې د ګډون لپاره کوم ځانګړي وړاندیزونه لري؟
ج .کومو وړاندیزونو ته لومړیتوب ورکوي؟ ولي؟
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مأخذونه
د افغانستان د استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښتونه « .دمصالحې د څلورم ریپوټ لنډیز:
مالي کلونه  » .۲۰۱۳ – ۲۰۱۲کابل.۲۰۱۶ ،
د افغانستان د پانګونې د مالتړ اداره « .په افغانستان کې سوداګري کول :د سکتور عمومي کتنه – کان کیندنه ،بریښنا او اوبه».
کابل :د افغانستان د پانګونې د مالتړ اداره.۲۰۰۸ ،
عزیز ،رویا او جاوید نوراني «.اعتباری سیوری :د افغانستان د  EITIد مصالحې د ریپوټونه او د مدني ټولنې ګډون تحلیل ».کابل:
انټګریټي واچ افغانستان.۲۰۱۲ ،
د افغانستان د ساتنې کلسټر – د کور ،ځمکې او ملکیت کارې ځواک « .د خطر د لږوالي او د زور له الرې د شړلو په حالت کې ځوریدنه».
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Afghanistan/
_2012 _20AoR/Guidelines_For_Mitigating_Harm_in_Forced_Evictions_Afghanistan %files/HLP
( .2012.EN.pdfد الس موندنې نیټه)
بیلي ،راب جولیان ،فورد ،اولی براون او سیان برادلي « .د ثبات لپاره پانګونه :آیا د استخراجي سکتور پرمختیا دسولې په راوستلو
کې مرسته کوالی شي؟ » لندن :چاتهم هوز۲۰۱۵ ،
بواید ،اولیور اس؛ چارلز اس .میولر او کننت اس .روکستلیز « .په افغانستان کې د زلزلي د خطر لومړنی نقشه » پرانیستی ریپوټ
 .۱۱۳۷ – ۲۰۰۷د متحده ایاالتو جیولوژیکی سروې.۲۰۰۷ ،
براور ،جورجناند پاول جې .دنی .د سولې اقتصاد :له تاوتریخوالي ځورول شوو دولتونو لپاره ابتدائي لوی اقتصاد .واشنګتن ،ډی
سی USIP :پرس بوکس.۲۰۱۲ ،
براون ،اولی او ایرن بالکنیشیپ « .په افغانستان کې د طبیعي زیرمو مدیریت او سوله جوړول » .د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام،
.۲۰۱۳
برونتلند ،ګروهارلم « .د چاپیریال او پرمختیا د نړیوال کمیسیون ریپوټ :زموږ ګډ راتلونکی ».ملګري ملتونه.۱۹۸۷ ،
بایرد ،ویلیام ای « .د افغانستان د اقتصاد د بیاژوندي کولو لپاره څه کیدای شي؟ » ځانګړي ریپوټ ،د سولې لپاره د متحده ایاالتو
انستیتوت.۲۰۱۶ ،
بایرد ،ویلیام ای .او جاوید نوراني « د حکومت له عوایدو یا پرمختیا له ګټو څخه پرته په افغانستان کې د منرالي زیرمو استخراج».
د سولي په اړه لنډیز ،د متحده ایاالتو د سولې انستیتوت.۲۰۱۴ ،
کورترایت ،ډیویډ « .حکومتولي ،دموکراسي او سوله :د دولت ظرفیت او د رژیم ډول څنګه د جګړې او سولې پرلرلید باندې اغیزه
کوي ».د یوې نړۍ راتلونکي بنسټ.۲۰۱۳ ،
دیویس ،میشل پ « .د وروستاړو په ساتنه کې نه بریالیتوب :آیا جیوټکنیکل انجنیران غوږ نیسي؟» ویست جیوټګنیکس ،جیو
ټکنیکل نیوز ( د  ۲۰۰۲کال ستمپر).۳۶-۳۱ :
دل کاستیلو ،ګراسیانا .د جګړې ځپلو دولتونو بیا جوړول :له جګړې وروسته اقتصاد د بیا جوړولو ستونزه.
آکسفورډ :د آکسفورډ د پوهنتون مطبعه.۲۰۰۸ ،
دوپې ،ماتیو « .د افغانستان د جګړې منرالونه :د جنایت –دولت-بغاوت سلسلهCTC 2.Sentinels.no )2012( ».
دامونتی ،جراردو « ،د  ELLAد پالیسي لنډیز :د چاپیریال د اغیزې د ارزونې له الرې د استخراج د چاپیریال د مدیریت سمون ».لیمه:
د  ELLAد عملي اقدام مشوره.۲۰۱۳ ،
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په سوډان کې د تیلو لپاره اروپائي ائتالف « ،د سوداګری اصول».
د استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښتونه « .افغانستان د  EITIد معیارونو لورته خوځیږيhttps://eiti.org/news/ ».
 afghanistan-moves-eiti-standardد  ۲۰۱۵آپریل ( ۱۷د السرسي نیټه).
د ملګرو ملتونو د غذا او کرهنې اداره « .د ځمکې جبري استمالک او جبران » د ځمکې د غصب څیړنې .۱۰ ،روم :د ملګرو ملتونو د
غذا او کرهنې اداره.۲۰۰۸ ،
جیپلین ،ریموند او اشلي پانډیا «.په افغانستان کې د لوړ ارزښت د زیرمو په قراردادونو کې سمونه» د سولې لپاره د متحده ایاالتو
انستیتوت.۲۰۱۰ ،
جیپلین  ،ریموند « .د ډله ییزو بیرحمیو اقتصادي خوځوونکي عوامل » ستنلي فوندیشن.۲۰۱۵ ،
د افغانستان د اسالمي جمهوریت حکومت « .په افغانستان کې د استخراجي سکتور لپاره د چاپیریال او ټولنیزې ستراتژیکه ارزونه
(  « .)SESA-EIدریم او آخري متن .کابل :د افغانستان د اسالمي جمهوریت حکومت.۲۰۱۳ ،
ګودلیند ،رابرت « .مسؤلیت لرونکې کان کیندنه :د ګټورو زیرمو د پراختیا کیلی ».پایښت  ،۴شمیره .۲۱۲۶ – ۲۰۹۹ :) ۲۰۱۲ ( ۹
ګوډلینډ ،رابرټ « .قانون او تمرین ته د السرسي لپاره د  WRIمالوماتي یادښت :چاپيریالي او ټولنیزه ارزونه » واشنګتن ،ډی سی:
د زیرمو نړیوال انستیتوت.۲۰۰۸ ،
ګوپتا ،آرتیاند میشل ماسون .د نړیوال چاپیریال په حکومتولۍ کې روڼتیا :انتقادي لیدلوری .کمبریج ،ام ای :مت پریس.۲۰۱۴ ،
هیلو ،دیګول ،یونګاګانخویاګ ،او چیپنوهای کیپجن « .استخراجي صنعت څنګه وده ،صنعتی کیدل او استخدام رامینځ ته کوي؟»
مقاله ،د استخراجي سکتور او پایښت لرونکی پراختیا په اړه بحث ،برازیلیا ،برازیل ،د  ۲۰۱۴کال د دسمبر .۵ -۳
هاوارد ،کاروالین او جینا مادزراویک « .ال تراوسه په خطرکې :د جایداد خوندیتوب او د داخلي بیځایه شوو اشخاصو ( )IDPsاو
راستانه شوو کډوالو په زوره شړل ».ژنیوا :د داخلي بیځایه شوو د نظارت مرکز او په ناروی کې د کډوالو شورا.۲۰۱۴ ،
د مسؤلیت لرونکي کان کیندنې د ډاډ منتوب نوښتونه « ،د مسؤلیت لرونکي کان کیندنې معیارونه» مسوده .د کان کیندنې د ډاډ
منتوب نوښتونه.۲۰۱۶ ،
نړیواله خبرتیا « .د جګړو په وړاندې حساسه سوداګري :د استخراجي صنایعو لپاره الرښود ».لندن :انټرنیشنل الرټ.۲۰۰۵ ،
د بیا جوړونې او پرمختیا لپاره بین المللي بانک « .د افغانستان د اسالمي جمهوریت د زیرمو د داالن لپاره ستراتژي او پالن :د
کانونو پربنسټ والړې ودې ال نور ټول شمول کول » د ریپوټ شمیره ،۱۲۰۵ACS .د  ۲۰۱۳کال د مې میاشت.
د کان کیندنو او فلزاتو بین المللي شورا « ۲۰۱۴ ،په ملي اقتصادونو کې د کان کیندنې ونډه » دوهم چاپ .د کان کیندنو اوفلزاتو
نړیوال شورا.۲۰۱۴ ،
نړیوال مالي کارپوریشن « .د اجرااتو معیارونه » .واشنګتن ،ډی سی :نړیوال مالي کارپوریشن.۲۰۱۲ ،
کیپلوس ،پاول ،ایمیلی ریچاردز او هوپ شروین « .د جګړې په وړاندې حساس اغیزې ارزونه » .د ټولنیزو اغیزو د ارزونې نوي
الرښونی :مفکوروي او متودولوژیکي پرمختګونه ،فرانک وانکلی او انا ماریا استیوس .۳۰۵ – ۲۸۸ ،چلیتنهام ،انګلستان  :د
ادوارد ایلګر چاپخونه.۲۰۱۱ ،
کاور ،هرجات « .د عینک د مسو د کان پروژه – د وروستاړی د ډنډ د ټاکلو لپاره د عینک د دشتک او توبګي د سیمو د ټولنیز اغیز
ارزونه ».کابل :د کانونو وزارت.۲۰۱۱ ،
الوازیا ،فرنینډو او جووان البراسین – جوردن « .د کان کیندنې د سکتور ستراتژیکي چاپيریالی او ټولنیزه ارزونه » واشنګتن ډی
سی  :نړیوال بانک.۲۰۱۰ ،
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لودی ،لیانا  « .د طبیعی زیرمو د سکتور د ګټې ویش د هنر او علم په توګه » .واشنګتن ،ډی سی :نړیوال مالي کارپوریشن.۲۰۱۵ ،
مارسل ،والري « ،د تیلو او ګازو د تولید کوونکو په ظهور کې د ښې حکومتولۍ الرښوونې » لندن :چتم هوز.۲۰۱۵ ،
میلز ،تام ،او نور « .په افغانستان کې د استخراجي صنایعو بنسټیز ،مقرراتي او چاپیریالي ارزونه » د انګلستان د نړیوال پراختیا
لپاره د ادم سمیت نړیواله څانګه.۲۰۱۴ ،
د کانونو او پټرولیم وزارت د کار پالن ۲۰۱۵ – ۲۰۱۰
نجفی زاده ،الطاف « .طالبان د افغانستان د کان ایستلو له شتمنۍ څخه  ۱تریلیونه ډالر غصبوي » بلومبرګ بزنیس.۲۰۱۵ ،
نوراني ،جاوید « .عینک :د بدلون لپاره یو امتیاز » .کابل :انټګریټی واچ افغانستان.۲۰۱۳ ،
ریزن ،جیمز « .متحده ایاالت په افغانستان کې پراخې منرالي شتمنۍ پیژني » نیویارک تایمز  ۱۳جون .۲۰۱۰
سیفر ورلد « .د افغانستان لیږد :د سولې په الرکې ستونزې او فرصتونه C4P ».لنډیز.۲۰۱۵ ،
سکستون ،رینارد « .طبیعی زیرمې باید ډیرې جدي ونیول شي » .مرکه ،هنریش بولستیفتونګ.۲۰۱۳ ،
سکستون ،رینارد « .په افغانستان کې طبیعي زیرمې او جګړې  :اوه موضوعي مطالعې ،عمده میالن ،او د لیږد دالیل » .افغانستان
واچ.۲۰۱۲ ،
شرودر ،جان اف « .افغانستان  :د شتمنو زیرمو بنسټ او د شته چاپیریال تاال کول » .انوایرو مینتال ارت ساینسس  ،۶۷شمیره :۷
.۱۹۸۶ – ۱۹۷۱
د افغانستان د بیا جوړونې لپاره خاص عمومي پلټونکی « .د افغانستان دمنرالونو ،تیلو او ګازو صنایع :که چیرې د متحده ایاالتو
ادارې د پانګونې جریان ته دوام ورنه کړي ،په تمویل کې  ۴۸۸ملیون ډالر په خطر کې دي » سیګار  ۱۱ – ۱۶د پلټنې ریپوټ ،د
افغانستان د بیا جوړونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی.۲۰۱۵ ،
ستانلي ،میشل او ایکاترینا میخائیلووا « .د منرالي منابعو داوطلبی او د کانونو د جوړښت الرښوونکي اصول :موضوعي مطالعه
– د عینک د مسو ذخیره ،افغانستان  » .د پرمختیا لپاره استخراجي صنایع پرله پسې شمیره  .۲۲واشنګتن ،ډی سی  :نړیوال بانک،
.۲۰۱۱
ستونز ،ارني ،حکیم محمد ،صدیقه نوروزي ،اکبر سروری او الدو ویلیامز « .د افغانستان هایډرو کاربونونه :د پرمختیا یا جګړی
منبع؟ د افغان تیلو اوګازو د صنعت په پرمختیا کې د ناروی د ښکیلتیا د خطر ارزونه ».برګن :سی اچ آر .میشلسن انستیتوت.۲۰۱۰ ،
د توکیو د دوه اړخیزې حساب ورکولو چوکاټhttp://mof.gov.af/Content/files/TMAF_SOM_Report_ ۲۰۱۲ ،
Final_English.pdf
ملګری ملتونه  ،۲۰۱۵د تنظیم شوو جرمونو د اتحادیې او ځانګړو اشخاصو ،ډلو ،جوړښتونو ترمینځ د همکارۍ په اړه د تحلیلي
مالتړ او بندیزونو د نظارت د ډلې له خوا ریپوټ .ژمنې او جوړښتونه چې د امنیت د شورا د پریکړه لیک په لومړي پراګراف کې د
لسټ کولو وړ دي .۲۱۱۶
ملګري ملتونه  ،۲۰۱۴د تحلیلي مالتړ او د بندیزونو د نظارت ډلې څلورم ریپوټ چې  )۲۰۱۲ ( ۲۰۸۲پریکړه لیک په تعقیب وړاندې
شوي دی .پریکړه لیک د طالبانو او نورو ځانګړو کسانو او جوړښتونو په هکله دی چې د افغانستان د سولې ،ثبات او امنیت په
وړاندې خطر رامینځ ته کوي ،د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ،سند .۴۰۲/ - ۲۰۱۴ /s
د ملګرو ملتونو پرمختیائې پروګرام او د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام ،د افغانستان په استخراجي سکتور کې د پایښت
رامینځ ته کول ( .) ۲۰۱۷ – ۲۰۱۶
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون « .د پراختیا پربنسټ د اخراج ( شړلو) او بې ځایه کولو په اړه بنسټیز اصول او الرښوونې »
د ځانګړی ریپوټ ورکوونکي د ریپوټ لومړۍ ضمیمه  ، 18/4/A/HRCد ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون.۲۰۰۷ ،
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د نړیوال پراختیا لپاره د متحده ایاالتو اداره « .افغانستان – د ملکیت حقونه او د زیرمو د حکومتولۍ پیژندنه » .واشنګتن ،ډی سی:
د نړیوال پراختیا لپاره د متحده ایاالتو اداره.۲۰۱۰ ،
وانکلی ،فرانک ،انا ماریا ایستیویس ،ایلسی او کمپ او دانیل فرانکس .د ټولنیزو اغیزو ارزونه :د پروژو د ټولنیزو اغیزو د
ارزونې او مدیریت لپاره الرښوونې .فارګو ،ان دي :د اغیزو د ارزونې لپاره نړیواله اتحادیه.۲۰۱۵ ،
د امنیت او بشري حقونو په اړه د خپلې خوښې اصول.
وان میجن فلدت ،رویل « .د پرمختیا پراخ چوکاټ او جګړو ځپلي هیوادونه » .موضوعي لیکنه ،نړیوال بانک.۲۰۰۱ .
ویلي ،لیزالدن « .د ځمکې حکومتولي په څلورالري کې :د افغانستان د ځمکو د مدیریت نوي قانون » .کابل :د افغانستان د څیړنې او
ارزونې اداره.۲۰۱۲ ،
دودرا ،پیتر او دیانا چیګاس « .په څرګندوالي کې تفاوت ( توپیر) :د جګړې په وړاندې حساسیت او د سولې جوړونه » .کمبریج ،ام
ای :د  CDAد پروژو مشارکتي زده کړه.۲۰۰۹ ،
نړیوال بانک « له اقتصادي ودې څخه هاخوا  :لغاتونه http://www.worldbank.org/depweb/english/beyond/
.global/glossary.html
نړیوال بانک « افغانستان  :کان کیندنه د ودې د منبع په توګه » .واشنګتن ډی سی :نړیوال بانک.۲۰۰۴ ،
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د غبرګون او نظرونو غوښتنه
د  AREUاداره ډېره لېواله ده چې د دغې څېړنې د کاروونکو نظرونه واوري .که تاسو زموږ د خپرونو یو دوامداره لوستونکي یاست،
د  AREUلیکچر یا ورکشاپ کې مو ګډون کړی ،کتابتون یې کاروئ ،یا یوازې په دې وروستیو کې له دغه ادارې سره بلد شوي
یاست ،ستاسو نظرونه او غبرګون زموږ لپاره ارزښت لري .دغه نظرونه موږ سره مرسته کولی شي چې خپلې موخې په ال ښه ډول السته
راوړو او د څېړنې په اړه خپلې تګالرې او د پایلو د شریکولو طریقې و ارزوو .د نظرونو شریکولو تر ټولو اسانه الر موږ ته ایمیل کول
ديareu@areu.org.af :
یا کولی شئ موږ ته زنګ ووهئ .۰۰۹۳۷۹۹۶۰۸۵۴۸ :تاسو چې هر څه غواړئ موږ ته یې ویلی شئ ،خو په ممکنه ډول یو څه ګټور
مالومات دا دي:
•تاسو له  AREUسره څنګه اړیکه نیسئ (یعنې د خپرونو ،غونډو یا نورو الرو)
•تاسو د  AREUله څېړنو څخه د څه لپاره کار اخلئ
•تاسو د  AREUخپرونې څنګه السته راوړئ
•تاسو د څېړنو بریښنایی که چاپ شوی بڼه کاروئ
•خپرونې څنګه کولی شي تاسو ته مالومات په ال ښه ډول وړاندې کړي
•زموږ د څېړنې د بهیرونو یا پایلو په اړه ستاسو نظرونه
•هغه برخې یا موضوع ګانې چې تاسو یې په اړه د څېړنو ترسره کېدو سپارښتنه کوئ
•د  AREUهغه خپرونې یا فعالیتونه/غونډې چې ستاسو ډېرې خوښېږي
•ستاسو په اند موږ په کومو برخو کې خپل کار ښه کولی شو
•ستاسو د خوښې یا لېوالتیا ډګر ،دنده یا څېړنه ،او دغه راز موقعیت
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د  AREUوروستۍ خپرونې
ټولې خپرونې له  www.areu.org.afوېبپاڼې ښکته کولی شئ ،او ډېر یې په چاپ شوی یا هارډکاپي بڼه په کابل کې د  AREUله
دفتره هم السته راوړلی شئ.
نیټه

د لیکنې نوم

د  2016کال د مې
میاشت

لیکونکي

په دری ژبه د الس
موندنې وړ

په پشتوژبه د
الس موندنې وړ

د څیړنې موضوع

د چاپ ډول

له سرحدونو څخه ها خوا
د اوبو د منابعو پراختیا:
وینسنت توماس او مجیب
د افغانستان ،ایران
احمد عزیزي اوخالد بهزاد
او پاکستان ترمینځ د
همکارۍ لیدلوري

√

√

د طبیعي زیرمو
مدیریت

موضوعي
څیړنه

د  ۲۰۱۶کال د مې
میاشت

نارینه او « نارینتوب » ته لیی ویلفریدا آر ای
له نږدې کتنه :د جنسیت پیلنګو ،چونا آر .ایچاویز
پرویز طفیل؟ سید مهدي
په برابروالي کې فعاله
موسوی
ونډه

√

√

جنسیت

د پالیسي
یادښت

د  ۲۰۱۶کال اپریل

د شګو پربنست
جوړشوي دولت :آیا
تریاکو افغانستان څنګه
کمزوری کړ.

√

د طبیعی زیرمو
مدیریت

کتاب

د  ۲۰۱۶کال اپریل

د کندهار په والیت کې
د ساحوی کار لنډیز ،د
 2015کال دسمبر – د  2016پاول فیشتین
کال جنوری :کوکنار او
محلي معیشیت

ډیویډ مانسفیلد

د  ۲۰۱۶کال مارچ

له آیساف وروسته د
افغان ملی اردو

انتونیو جیو ستوزي او
علی محمد علی

د  2016کال فبروري

شیطان په جزئیاتو کې
ده :په ننګرهار کې د
شورش ،تاوتریخوالي
او د مخدره توکو د پراخ
تولید پایښت لرونکی
لږوالی.

ډیویډ مانسفیلد

د  2016کال فبروري

په افغانستان کې د
پوهنې او روغتیائی
خدمتونو د لیږد وني
سیاسي اقتصاد

AREU

د  ۲۰۱۶کال جنوری

د کورونو د اوبو
ناخوندیتوب :په
افغانستان کې د څښاک
اوبو ته د پایښت لرونکې توماس وینسنټ
السرسۍ د حقیقتونو د
ښه چوکاټ کولو لپاره د
بیلګې بدلون

د  ۲۰۱۶کال جنوری

د جنسیتی نا برابرۍ بل
اړخ :په افغانستان کې
نارینه او نارینتوب

چونا آر .ایچاویز او سید
مهدی موسوی

د  2016کال نومبر

«  ۹۰سلنه واقعي » -د
اجاره ای اقتصاد ظهور
او سقوط :له کندهار
څخه نکلونه ،افغانستان

چیولیا مینویا او ادم پین

د  2015اکتوبر

د  ۲۰۱۵اکتوبر

د جوش ټکي ته رسیدل:
په افغانستان کې د عالي
انتونیو ګسیتوزي او علی
ښوونځیو فعالیت
محمد علی

هلمند د خوځیدو په حال
کې :د کښت د ناکامۍ
په وړاندې مهاجرت د
غبرګون په توګه

ډیویډ مانسفیلد

√

√

√

√

√

√

√

√

د طبیعی زیرمو
مدیریت

لنډیز

حکومتولي

د لیکنې لنډیز

د طبیعی زیرمو
مدیریت

لنډیز

حکومتولي او
سیاسي اقتصاد

څیړنپاڼه

پایښت لرونکی
معیشیت

د بحث لپاره
لیکنه

جنسیت

څیړنپاڼه

پایښت لرونکی
معیشیت

کاری لیکنه

√

√

حکومتولي

موضوعي
لیکنه

√

√

د طبیعی زیرمو
مدیریت

لنډیز
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د  ۲۰۱۵کال اکتوبر

د بلخ په والیت کې د
ساحوی کار لنډیز ،د
 2015کال مې ،خشخاش
او کلیوالي معیشیت

پاول فشستین

د  ۲۰۱۵کال اکتوبر

√

√

د طبیعی زیرمو
مدیریت

لنډیز

ښځې او ټاکنې :په
راتلونکو پارلماني
ټاکنوکې د عواملو
آسانتیا او خنډ جوړونه

اورځال ای نعمت

√

√

حکومتولي

د پالیسي
یادښت

د  ۲۰۱۵کال اکتوبر

په افغانستان کې د کلیو
شرایطو ته پاملرنه

ادم پین

√

√

پایښت لرونکی
معیشیت

د پالیسي
یادښت

د  ۲۰۱۵کال سپتمبر

د افغانستان د
څیړنوخبرپاڼه

AREU

د  ۲۰۱۵کال جوالی

د افغانستان د لوړو
ښوونځیو سیاسي کول

انتونیو جیستوزي او علی
محمدعلی

د  2015کال جوالی

په افغانستان کې
سیاست او حکومتولي:
د کندهار په اړه

اشلي جاکسون

د  ۲۰۱۵کال جوالی

په افغانستان کې د
کلیو د بدلونونو نقشه
اخیستنه :د کلیو د
نوعیت په جوړولو کې
له کلستر تحلیلونو څخه
ګټه اخیستنه

ادم پین او جیورجینا سترج

خبرپاڼه
√

√

حکومتولي

لنډه لیکنه

پایښت لرونکی
معیشیت

کاری لیکنه

پایښت لرونکی
معیشیت

کاري لیکنه

د  ۲۰۱۵کال اپریل

په افغانستان کې د
اساسي حقونو تدریجي
تکامل

اروني جییاکودی

√

√

حکومتولي

د پالیسي
یاددښت

د  ۲۰۱۵کال اپریل

په افغانستان کې د
قواوو جالوالی :تیوري
او عمل

ارونی جییاکودی

√

√

حکومتولي

د پالیسي
یاددښت

د  ۲۰۱۵کال اپریل

د افغانستان د څیړنې
خبرپاڼه۳۱،مه ګڼه

AREU

خبرپاڼه

د  ۲۰۱۵کال مارچ

له افغانستان سره د
مرستو له الف تر ی
الرښود ،دیارلسم چاپ

AREU

√

√

د  ۲۰۱۵کال فبروري

په افغانستان کې
سیاست او حکومتولي:
د ننګرهار د والیت په اړه

اشلی جاکسون

√

√
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پایښت لرونکی
معیشیت

د پالیسي
یاددښت

