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د لیکوال په هکله
لورن فلمنګ یوه خپلواکه سالکاره ده چې په مخ پر ودې هیوادونو کی د طبیعي سرچینو په مدیریت کی  ۲۰کلنه تجربه لري .هغی د عامه
پالیسی په برخه کی د هارورډ دپوهنتون څخه ماسټری او د چاپیریالي څیړنو په برخه کی د کالیفورنیا د سانتا باربارا د پوهنتون څخه
لیسانس تر السه کړی  .د  ۱۳۸۴کال څخه راهیسې د پروژو په څارنې ،ستراتیژیک پالن جوړونې ،او په افغانستان کی د کلیو د ودې لپاره د
عامه سکټور د ظرفیت لوړولو په چارو کی په کار بوخته ده.
الن رو ی د آسټرالیا د چارلس داروین پوهنتون د چاپیریالی څیړنو په ښوونځي کې د څیړنې په برخه کې خپل ضمیموي زده کړې تر سره کوي..
هغه د برتانیي د دورهام د پوهنتون دکتورا او د کرهنی او چاپیریالي څیړنې د پلې کولو په برخه کی  ۱۵کلنه تجربه لري .هغه ډیر کلونه په عربی
ملکونو کی کار کړی ،مګر پر شمالی آسټرالیا او افغانستان یی هم تمرکز درلود چیرې چې نوموړې په  ۱۳۸۴او  ۱۳۸۷کلونو په ترڅ کی یې د
افغاسنتان د څیړنې او ارزونې ادارې د طبیعي سرچینو د مدیریت دډلې سره دڅیړنو د لوې مدیر په توګه دنده ترسره کړې ده.

د افغانستان د څیړنو او ارزونو د یونټ په هکله معلومات
د افغانستان د څیړنو او ارزونو یونټ ( )AREUپه کابل کی میشته یوه مستقله څیړنیزه موسسه ده .د  AREUماموریت د لوړ کیفیت لرونکو
څیړنو په الره اچولو څخه عبارت ده چی پر کړنالرو او وړځنیو چارو اغیزه او ورسره مرسته وکړی AREU .همدارنگه په افغانستان کی د
تحلیلی ظرفیت د لوړولو او د مباحثو د تسهیل له الری د څیړنو او زده کړي د فرهنګ لپاره فعالي هڅي کوي.
 AREUپه  ۲۰۰۲کال کی د مرسته ورکونکو ټولني له خوا جوړه شوه .مدیره هیئت یی د ډونرانو ،ملګرو ملتونو او نورو څوارخیزو موسسو،
او غیر دولتی موسسو د استازو څخه جوړ شوي دي AREU .په دی وروستیو کی د دغو موسسو څخه بسپني تر السه کړي :د اروپا اتحادیه،
د ډنمارک حکومت ( ،)DANIDAبرتانیی ( ،)DFIDسویس ( ،)SDCناروی او سویډن ( ،)SIDAد ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو کمشنری
( ،)UNHCRد زراعت ،اوبو لګولو او مالداری وزارت ،نړیوال بانک ،یونیسف ،د آغا خان بنسټ ،او د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو
پرمختیایی صندق (.)UNIFEM
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سلسله نشریات ترکیبی AREU

لنډيزونه
		
ARDZ

د کرهنی او کلیو د ودې سیمې

		
AGE

دولتي ضد عناصر

		
ANDS

د افغانستان ملی پراختیايي ستراتیژی ()۱۳۸۷

ANDS/ARD

د  ANDSد کرهنی او کلیو د پراختیا سکتوری ستراتیژي

ANDS/CN

د  ANDSد مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي

ANDS/WRM

د  ANDSد اوبو د سرچینو د سکتورد مدیریت ستراتیژي

AREU

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

		
ADB

آسیایی پراختیایی بانک

CARD

د کرهنی او کلیو هر اړخیزه وده

		
CDC

سیمه ایزه پراختیایي شورا

		
IIP

د پلی کولو او پانګي اچولو پالن

		
IMF

د پیسو نړیوال صندق

		
ISAF

د امنیت نړیوال مرستندوی ځواک

		
GAA

جرمن اګرواکشن

		
GIS

جغرافیایی معلوماتی سیسټم

		
HE

ښاغلی (جاللتماب)

HIPC

ډیر پوروړي او بی وزلې هیوادونه

IWRM

د اوبود سرچینو یو ټوټه مدیریت

KRBP-TA

د کندز د سیند د ډنډپروګرام – تخنیکی مرسته

		
M&E

څارنه او ارزونه

		
MAAHF

د کرهنې ،مالداری او خوړو وزارت (اوسنی نوم )MAIL

MAIL

د کرهنې ،اوبو لګولو او مالداری وزارت (پخوانی نوم )MAAHF

ب

د اوبو د سرچینو اداره ،مالداری او د کوکنارو اقتصاد غریبو خلکو ته په پام سره د کرهنیزي ودی فرصتونه

		
MCN

د نشه يي توکو پروړاندې د مبارزي وزارت

		
MDG

د زریزي پرمختیایي موخې

MEW

د اوبو او انرژی وزارت

		
MRRD

د کلیو د بیارغونې او پرمختیا وزارت

NATO

د شمالی اتالنتیک د تړون سازمان

		
NDCS

د مخدره توکو د کنټرول ملی ستراتیژي ()۱۳۸۷

		
NDF

دملی پراختیا کاري چوکاټ

NGO

غیر دولتی موسسه

NRVA

د ګواښ او زیانمننې ملی ارزونه

		
NSP

د ملی پیوستون پروګرام

O&M

ساتنه او عملیات

		
PAG

د کړنالرې کاري ګروپ

PDPs

والیتی پرمختیایي پالنونه

PEP

د کوکنارو د له مینځه وړلو پروګرام

		
PIP

د عامه پانګې اچولو پروګرامونه

		
PMIS

د اوبو لګولو د سیستم ګډ مدیریت

		
PRSP

د بی وزلی د راټیټولو ستراتیژی پاڼه

		
R&D

څیړنه او پرمختیا

UNDP

د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام

		
UNODC

د نشه يي توکو او جرمونو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر

		
WOL

د اوبو د مدیریت ،څارویو او د تریاکو د اقتصاد په اړه تر سره شوې څیړنه

		
WUA

د اوبو د کارونکو ټولنه

ت
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لغتنامه
		
آبی

آبی ځمکه

		
ارباب

د کلی یو مشر چې په ولسوالي او والیت کی د خپلو خلکو استازې توب کوي

چک باشی

د افغانستان په شمالی برخو کی د فرعی کانالونو د اوبو ویش

		
جریب

د ځمکې د اندازه کولو واحد (  ۱جریب =  ۰،۲هکټاره)

		
کاریز
دی

په افغانستان کی د اوبو لګولو یو بنسټیز ډول چی د څا ډوله عمودی برخو څخه جوړ او د ځمکی الندی

		
کوچي

مهاجر مالداران

		
للمی

د باران په اوبو متکی ځمکه

		
میرآب

د اوبو د ویش مسوول

		
وطنی

په هیواد اړوند

د اوبو د سرچینو اداره ،مالداری او د کوکنارو اقتصاد غریبو خلکو ته په پام سره د کرهنیزي ودی فرصتونه

اجراييوي لنډیز
دا څیړنه هغه مهمي موندنې او سپارښتني په لړ کی لري چی د
افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د " اوبو د مدیریت ،څاوریو
او کوکنارو د اقتصاد " په برخه کې د دری کلنو موضوعي څیړنو په
پای کی الس ته راغلي .ددی پروژې بسپنه د اروپایی کمیسیون له
خوا ورکړل شوې .دا پاڼه د څیړنو د هغو موندنوپر بنسټ والړه ده چې
د د اوبو مدیریت،څارویو او د تریاکو اقتصاد د لومړې او دوهم کال
په ترکیب شوې پاڼه کې وړاندې شوې دي.
ددی څیړنې ستره موخه د افغان کلیوال معیشت دثبات د لوړوالی
او په ناقانونه تخمونوباندی د تړاو لږول ،پالیسی جوړونکو ته په
کرهنیزو سیستمونو کی د طبیعی سرچینو د کارونی ،اداری او
ونډي په هکله ،او همدارنګه پرکرهنییزو پراختیايي فرصتونو د
اغیزو د څرنګوالې په اړه د کره او دقیقو معلوماتو وړاندی کول ده.
د څیړني موخه دا وه چی پر شواهدو والړې سپارښتني وړاندې تر څو
د کرهنیزو او کلیوالی کړنالرو اغیزمن توب ډیر کړي .ددې موخې
ته د بر السه کیدو لپاره ،د د اوبو مدیریت،څارویو او د تریاکو
اقتصاد د پروژې ډلې د افغانستان په اتو والیاتو او ګڼو کلیوالی
سیمو کی یی د څو ډوله څیړنیزو کړندودونوڅخه د کار اخیستی له
الرې یوه سیمه ایزه څیړنه په الره واچوله ،او په سیمه کې د کرهنیزو
سیسټمونو د ازمایښتونوله الرې یې بیالبیل موضوعي څیړنې را
غونډې کړې .د دغي څیړنی یوه مهمه برخه کروهنیزو ټولنو ته دا
فرصت په الس ورکړ چی د کرهنی د ودې د پالن شویو فرصتونو او د
کړنالرو د اغیزمنی پلی کیدو په وړاندی غبرګون وښیي.

د څیړنې موندنو ته بیا کتنه
د اوبو مدیریت،څارویو او د تریاکو اقتصاد دڅیړنو موندنو د
کرهنیزو محصوالتو او کلیوالی معیشت تر منځ پر پیچلو اړیکو
کرهنیزی پرمختیا ته د کرهنیز سیستم له نظره رڼا اچوي .شواهد دا
ښیی چې د کرهنیزو محصوالتو او بازارته د وړاندې کولو  ،کرهنیزو
محصوالتو او کورنی ته د وړاندې کولو او غیر زراعتی( د بل کس
ځمکې چې بزګر د یوې اندازې محصول د الس ته راوړل په بدل کې

په کې کار کوي) اقتصادی فعالیتونو تر منځ ټینګ تړاو موجود دی.
که څه هم چی د هرې برخې نسبي اهمیت د هرې کورنۍ د ستراتیژی
په نسبت توپیر لري  ،اوسنی کړنالړه بازارته د محصوالتوپر وړاندې
کونه د هغو محصوالتو په پرتله چی د کورنیو د مصرف لپاره دي،
او کرهنیز سکټور سره ډیره مرسته کوي .دا حالت په هغو لیرې پرتو
سیمو کی چې بازارونو ته منظم الس رسی نلري ،غیر زراعتی عواید
یی لږ دي او د ځمکی څخه راغلي پیسي اکثره لږ وي ،صدق کوي .په
داسی حاالتو کی د کورنیو د اړتیا وړ محصوالتو تولید به کرهنیزو
فعالیتو سره مرسته او مارکیټ ته زیات تولیدات وړاندی کړي.
د څیړنی موندنې اود پالیسی سپارښتني چی د د اوبو
مدیریت،څارویو او د تریاکو اقتصاد د څیړني څخه الس ته راغلي،
په الندی ډول دي:

کلیوالی معیشت
د ګواښونو سره مخامخ کیدل اود هغه سره د مقابلې د وسایلو
نشتوالی د دایمي بیوزلی او زیانمنې المل کیدای شي .د ګواښونو
مخنیوی ددې المل کیږي چې ښایي کورنی د بیوزلۍ د جرړو د
ویستلو فرصتونه له السه ورکړي .کلیوالی کورني د "ګواښ" د
ګڼو ډولونو لکه وچ کالي ،سخت ژمی ،د بیو بی ثباتي  ،د آفتونو او
نارغیو خپریدل ،او د کورنیو د غړو دمړینې سره مخ دي .همدارنګه
د حکومتی او غیر حکومتی چارواکو (لکه د نشه يي توکو
څښتنان) په خپل سری او ناقانونه کړنې بی وزلو ته زیان رسوي او
عدم مساوات نورهم زیاتوي.
معلومات په خړوبو شویو کروندو کې د پایښت لپاره دلیوالتیا  ،او
د خطر څخه ډک تولیدي چاپیریال کی د خطر څخه د کرکې څرګندونه
کوي  .کروندګر اکثره غواړي چی د خپلو کورنیو خوراکي اړتیاوی
د پوره کولو او د بازار څخه دیو اندازه خپلواکی د تر السه کولو
په موخه د خوراکي تخمونو کرکيلې ته لومړیتوب ورکوي .سره له
دې ډیري لږشمیر کورنی د ځان بسیاینی لپاره اړینو سرچینو ته
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الس رسی لري .ډیري کروندګر د پیسو د الس ته راوړلو لپاره ګټه وړ

مالداران د معیشت ډیر لږ بدیلونه لري او د ګواښونو په وړاندې ډیر

تخمونه کري ،د څارویو محصوالت پلوري ،یا غیر کرهنیز کارونه

زیانمنونکې دي ، .د بیوزلی د ټیټولو یو ریښتینی فرصت برابروي.

کوي .ډیری افغان کروندګر د بیلو ستراتیژیو څخه کار اخلي.

د غه څیړنه د هغو شرایطو اهمیت په ډاګه کوي چې تر مخه یې

بازار ته د ځانګړو محصوالتو وړاندې کول د هغو کروندګرو تر منځ

تجارتی کرهنې ته ګذار به د کورنیو د معیشت د ستراتیژی د پیاوړې

چې په دغه څیړنه کی یی ونډه اخیستی ،معمول نه دي او دا کار د

کیدو سبب شي.

ډیرو ګواښونوسره مل دی .تجارتی کرهنه ځینی وختونه د شتمنو
کروندګرو له خوا چی کافی سرچیني (طبیعی ،مالی او ټولنیزې)

د ځمکې اجاره

لري او د حاصالتو د خرابیدو یا په بازار کی د بیو د لویدو سره مقابله

د ځمکو هر اړخیزه ثبت سیسټم ته چی د ځمکو د راتلونکې ادارې

کوالی شي،کارول کیږي .یواځی د دغو شرایطو په رڼا کې کروندګر

بنسټ جوړوي څرګنده اړتیا لیدل کیږي ،مګر د دغه ډول ثبت

د خپلو عوایدو ډیرولو ته زړه ښه کوي .په پای کې هغه کورنی چی

د سیستم پر وړاندی ګڼ شمیر ننګونې موجودې دي .د قبالو د

ډیرې لږي سرچیني لري ښایی دې ته هغه وخت بازاری تولیدات پیل

ثبت لپاره ډیر دالیل موجود دي تر څو د یوه منځګړې ګام په توګه

کړي چی د موجوده سرچینو سره خپلي خوراکی اړتیاوې پوره نشی

دځمکې د مالکیت حق معلوم کړي .د قبالو د ثبت سیستم به ډیري

کړاي .په افغانستان کی دا کار اکثره د کوکنارو د کښت په بڼه وي.

ګټي ولري(هم د ګټه اخیستونکو لباره اوهم د دولت لپاره) ،خلکو

څیړنه دا وایي چی د بڼوالی د تولیداتووده به هغو کروندګرو ته ګټه

ته به د الس رسی وړ وي او په ډیر لږ لګښت فعالیدای شي.

ورسوي چی په امتیازي توګه د اوبولګولو سرچینو ته ښه الس رسی

سربیره پر دې ،په داسې حال کې چې د کرهنې د ودې اود بی وزلی د

لري او پدې ډول به اقتصادی وده به په لومړي پړاو کی هغه سیموکې

راټیټولو لپاره پالن جوړونه د کروندګرو د مالکیت حقوق تثبیتوی،

چې په مقایسوي ډول شتمنې دي مینځ ته راشي .آن که دبڼوالی

نوموړې څیړنه دا ښیي چې تر  ۳۰په سلوکې خړوبې ځمکې به د فرعي

محصوالت د لومړنیو خړوبو شوو ځمکو څخه دباندی وهڅول شي،

قراردادونو الندې پاتې وي (عمدتا د شریک کښت قراردادونه).

د ګټو لویه برخه به د ځمکو خاوندانو او د هغوی پلویانو ته ورشي

څیړنه دا هم ښیی چې د شریک کښت شرایط د پلورلو لپاره د

ځکه په دغو سیمو کی د شریک کښت کچه ډیره لوړه وي .که چیری

لوړ ارزښت درلودونکو محصوالتو (هغه چې د کرهنیز سکتور

تجارتی کرهنی سره مالتړ یواځې د سیند د غاړی پر سیمو متمرکزی

په ستراتیژی کی لومړیتوب لري) د کروندګرو په پرتله د ځمکو

وي ،په قوی احتمال هغه ټولنې چې په ګوښو او لریو پرتو سیمو

د څښتنانو په ګټه وي .ددې موندنو ځانګړی اهمیت دا دی چې د

کې دي د نویو کاری فرصتونو څخه به ورته ګټه وانه خلي .سربیره

بڼوالی په فرعي سکتور کې پالن شوې وده به پراخه کړي .په پایله

پر دې ،د کرهنیزې پرمختیا تمرکز په هغو سیمو کی چې له وړاندې

کې ،د کرهنې پراختیایي نوښتونو موخه د ډیرو زیانمنونکو خلکو

اقتصادی فرصتونو او سرچینو ته پراخه الس رسی لري ،د کوکنارو

سره مرسته ده او په هغه صورت کی به یی اغیزمن توب ډیر وي

د کښت د راټیتولو سره به په هغو سیمو کی لږه مرسته وکړي چې

چې هغه اقتصادي فعالیتونه پیاوړې کړی چې پر شریک کښت

کروندګر د معیشت ډیر لږ ځای نیونکې لري.

مشروط نه وي (د بیلګې په توګه غیر زراعتی عوایدو ،یا د څارویو

دغه څیړنه په بیال بیلوځمکنیو شرایطو کې د څارویو د محصوالتو
مقایسوي ګټه څرګندوي .په دغو ژیو کې او د لږو اوبو لرونکو
سیمو کی د ګټه ورو څارویو روزونه چیرې چې کروندګر او

ح

د محصوالتو له الری).

د اوبو د سرچینو اداره ،مالداری او د کوکنارو اقتصاد غریبو خلکو ته په پام سره د کرهنیزي ودی فرصتونه

د اوبو د سرچینو مدیریت
د اوبو لګولو د جوړښت د هایدرولیکي ځانګړتیا او د اوبو د
سرچینو د اداره شوې څرنګوالې له امله د اوبو دسیستم د ښکتنی
برخې کروندګرد اوبو د ویش د بیعدالتی سره مخ دي .د کانال
په وروستۍ برخه کی د اوبو کمښت د ګټه ورو محصوالتو او
دپلورلو وړ محصوالتو او د محصوالتو د نورو ډولونو حاصالت هم
راټیټوي .په نتیجه کی ،کرهنیز فرصتونه او دمعیشت خوندیتوب د
اوبو لګولو د سیستم او د سیند د ډنډونو په اوږدو کې کمیږي ،او

ګټه اخیستونکولپاره د اوبو د کچې د کمښت سبب کیږي او په
اوږد مهال کی د ځمکی الندی اوبو زیرمو د ثبات په هکله اندیښنې
راپاروي.
د اوبو د ټولو ګټه اخیستونکو د مسول پاتې کیدو او د شخړو د حل
د میکانیزمونو د رامینځ ته کیدولپاره د دنډ متناسب پراخ بنسټ
چوکاټ رامینځ ته کیدل اړین بریښي .د سیند د ډنډ د ادارو پر
وړاندې دمدیریت سترې ستونزې د سیند دډنډ په کچه د اوبو د ګټه
اخیستونکو ترمینځ چې د همکاری دود نه لري د اوبو د مدیریت

د اوبو د الندینیو برخو کروندګرو ته د ډیر زیات زیان سره مل وي .په

لپاره همغږی رامینځ ته کړي.

کبله خورا زیات شوې دی ،چې د کرهنې ،اوبو لګولو او مالداری د

څاروي

افغانستان کې د اوبو کمښت د اوبو لګولو د سیستمونو د حالت له
وزارت د اټکل له مخې د د ساتنې د نشتون او نامناسبې طرحې له
امله کابو نیمایی ظرفیت پورې (په منځنی کچه) فعالیت کوي.
څیړنه دا تصدیقوي چې د اوبو د پورتنیو برخو د نیمه خړوبه شوو
سیمو کروندګر د ټیټو سیمو د کروندګرو په پرتله د اوبو لګولو د
بیلو ستونزو سره مخ دي .په داسې حال کې چې په پورتنیو سیمو
کی د اوبو شتون یوه لویه ستونزه بلل کیږي ،د سیستم وده ښایي د
موجوده سرچینو د اغیزمنې ادارې زمینه برابره اوکرهنیز امکانات
او په لیریو پرتو کلیوالو سیمو کې به د کروندګروامنیت برابر
کړي .دا به د زیانمنوونکو ټولنوته چې په ځینو سیمو کې په کلکه
د کوکنارو په کر کیله متکی دي ،ګټه ورسوي اوپه دې توګه به د
بیوزلو په ګټه پالیسیو د موخو سره سمون ولري.
د ا څیړنه څرګندوي چې د کافی اوبو شتون چې د ټولو اوبو لګونکو
لوړې اړتیاوې پوره کړي ( د اوبو د کانال د پورتنیو او کښتنیو
سیمو) ،د ګټه اخیستونکو تر منځ به د اوبو ویش د ټولنې د اوبو د
ویش د سیستمونو له الرې ډیر اغیزمن وي .سره له دې ددې احتمال
شته چې د اوبو زیات فشار د ټولنې د اوبو د مدیریت ظرفیت به
د اوبو د کمښت د جبران په برخه کې اغیزمن کړي .د سطحی اوبو
خالف ،د ځمکی الندی اوبو څاګانو او دودیزه کاریزونه د ټولنیز
مدیریت د سیستم د واک پرته د څښتانو له خوا د شخصی شتمنی په
توګه اداره کیږي .د اوبوڅخه غیرمنظمه ګټه اخیستنه د اوبو د نورو

د څارویو په اړه د اوبو مدیریت ،څاروي او د کوکنارو د اقتصاد څیړني
څرګندوي چی د پراخو کرهنیزو سیستمونو الندې د کوچنیو څارویو
محصوالت ( یعنی کوچي مالداران یا په للمی کرهنیزوسیستمونو
کې ګډ شوې) د خړوبیدونکوکرهنیزو سیستمونو په پرتله بازار
ته مساعد دي ،چیرې چې څاروي د کرهنیزو عوایدو لویه برخه نه
جوړوي .د څارویو دنا خالصو محصوالتو اختالف دا خبره تصدیقوي.
په دې توګه ،د څارویو زیات محصوالت ښایي په خړوبو شوو
کرهنیزو سیستمونو کې د د څارویو د ادغام څخه الس ته راشي،
مګر د خوراکی توکو د لوړې بیې له امله ناخالص تولیدات ښايې را
ټیټ شي .داسې ښکاري چې د څارویو نا خالصو محصوالتو ګټه هغه
سیستم څخه الس ته راځی چی لږ مواد او لږ حاصل پر بنسټ والړ وي
او څاروی په لږه توګه خپل جینیتیکي ظرفیت ته رسیږی .سره له
دې ،د څارویو د محصوالتو دغه پراخ ډولونه ،په زیاتیدونکې ډول
د ودیزو څرځایونو ته د نه الس رسی او د ځمکې د سولیدو له امله د
زیاتیدونکی ګواښ سره مخ ده.
د څارویو د بازار د راکړې ورکړې پرتله شوې معلومات د څارویو د
حالت (اندازې ،عمر یا وزن) او بیی تر منځ ډیره لږه اړیکه موجوده
ده ،له همدی امله مالداران د څارویو د حالت د ښه والی لپاره د
پانګه اچونې کومه ځانګړی انګیزه نلري .بیا هم ،داسی شواهد
موجود دي چی کروندګر د څر ځایونو څخه د شودو څخه پری شوې
خ
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وري رانیسي او په لوړه بیه د خرڅولو څخه دمخه یې د کرل شوی

د ځمکو لرونکو ته د لوړو ګټو راوړونکی محصول دی،د ډیرو هغه

نباتاتو او د نباتاتو د پاتی شونو او فرعي محصوالتو په ورکولو یې

کورنیو لپاره چې د سرچینو د ژور کمښت سره مخامخ دي ،د کروندو

چاغوي .دا کار کوچنیو کروندګرو ته د یوه بیل فعالیت زمینه برابره

پر بنسټ والړ معیشت د دوام لپاره یواځینۍ سرچینه بلل کیږي.

او د څارویو د سکتور ارزښت ډیروي.

د تریاکو ونډه په کلیوالی معیشت کی باید په پراخ ډول مطالعه شي.

په داسې حال کی چې د بڼوالي دمحصوالتود پیاوړې کیدو کړنالره

ځینی محصوالت – کله چی د ګډو کرهنیز سیستمونو د یوې برخې

به هغه کسانو ته چې ځمکې او اوبه لګلولو ته الس رسی لري

په توګه د غیر کرهنیزو عایداتی فرصتونو سره یو ځای شوې دي ـ د

ګټوروي ،د مالداری غښتلتیا به د بی وزلو او د کرهنیزو محصوالتو

مالی پلوه کوکنارو سره هغه وخت سیالي کوالی شي چې د کوکنارو

هغه تولیدونکې چې ډیره پاملرنه ورته نه کیږي سره به مرسته وکړي.

بیه ټیټه وي .مګر هیڅ یو محصول ورته کیفی ځانګړتیاوې نلري:

په دی ډله کی د شنو لیری پرتوڅر ځایونو کروندګر ،په درو کې کم

د وچ کالی په وړاندی نسبی مقاومت ،نه له مینځه تلونکی ،د یوه

ځمکی کروندګر او شریک کروندګر چی د ګټه ورو محصوالتو د

کابو تضمین شوې مارکیټ شتون ،د راتلونکی حاصل یا د اړتیا وړ

کرلو وس نلري ،شامل دي .د داسی ګټه ورو زنځیرونو پراختیا به د

کرهنیزو محصوالتو لپاره د سوداګروله خوا د پیشکي پیسو ورکړه،

بی وزلی په راټیټولو کی مرسته وکړي ،او د اقتصادی ودې لپاره

د ځمکی د سر پیرودونکو شتون ،او د ځمکی خاوندان چې د شریکي

ډیره اغیزمنه ستراتیژی بلل کیږي.

کښت یا اجارې له الرې ځمکی ته ترجیحی الس رسی ورکوي.

د تریاکو اقتصاد

د کوکنارو دا بیلګې او د خوراکی توکو د خوندیتوب د زیاتیدو له

بی وزلي ،کوکنار او نا امنی په افغانستان کی سره تړلي دي .په
داسی حال کی چی کوکنار په ډیرو سیمو او د بیلو ټولنیز اقتصادی
ډلو له خوا کرل کیږي ،زیاتره هغو سیمو ته چې خړوبو شوو ځمکو
ته لږ الس رسي لری  ،د لوړ نفوس لرونکې او د نیمه کرهنیزو
اوکرهنیزوعایداتو د محدودو فرصتونو درلودونکې دي یا چیرې
چې د نا امنی کچه لوړه وي زیاتره متمرکزه وي.
د تریاکو تولید په کلیوالی اقتصاد کی ژوري ریښې لري او ددندو
په رامینځ ته کولو او غیر کرهنیزو( هغه ځمکې چې بزګر ته د یو څه
برخې په بدل کې ورکول کیږي) فرصتونه برابروي .د بی احتیاطي په
صورت کی ،د کوکنارو د کښت چټک او پراخ ټیټوالی به د پام وړ
منفی اغیزې را منځ ته کړي  .آیا د له منځه وړلو او یا پر بزګرانو د
فشار له الرې به ددې کښت ودرول شي .په دی لړ کی د کوکنارو د نه
کرلو له امله د کورنی پر عاید باندی منفی اغیزه ،په کلیو کی د مزد د
کچې را ټیټیدل او په کلیو کی د بیکاری ډیریدل ،او کورني پورونه
شامل دي .د تریاکو د کښت جاري شوې راټیټونه به پر بی وزلو او
زیانمنونکو ژورې اغیزې ولري .که څه هم چی تریاک د لږ شمیر شتمنو
د

پلوه په کلیوالياقتصاد کی د هغه ونډه (د پیشکی پیسو د ورکړې
او د کورنی د دیروشویو عوایدو له الرې) ،اقتصادی فرصتونه
(ځمکی ،پور ،مارکیټ او نورو مهمو محصوالتو ته الس رسی) او
کم شوی ګواښ وړاندیز کوي چې د کوکنارو او د کوکنارو د کر کیلې
د راتیټولو سره اړوندو منفی اغیزو سره د سیالی يه خاطر مداخالت
او پراختیا یي پایلې اړینې دي.
د غه څیړنه دا وړاندیز کوي چې د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې
اوسنی پالیسي د کوکنارو د کرکیلې د پراخیدو د اساسي الملونود
له مینځه وړلو پر ځای د تریاکو د اقتصاد نښې نښانې تر هدف الندې
راوړي او ممکنه نه بریښی چی ددې محصول څخه د خالصیدو الرې
چارې وموندي .آیا کروندګرو به وکړای شي چې ددولت هغو هڅونو
او ګواښونو ته به د کوکنارو د کر کیلې په کمولو کې ځواب ووايي
چې دا به تر ډیره حده ددوی پر توان پورې اړه ولري چې د کوکنارو د
اقتصاد نه پرته یو بل معیشت رامینځ ته کړي .د تریاکو څخه خالص
کلیوالی اقتصاد ښایی کلونه وخت ونیسي ،او پالیسی جوړونکې
باید دا ومنی چی ټول والیتونه ،ولسوالی یا ټولنیز اقتصادی ډلې
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به د دغی موخي د پلې کیدو لپاره یوشان پرمختګ ونکړي .سر

معقوله الره ده .باید هڅي وشي چی ټول کرهنیز نوښتونه ،خدمتونه

بیره پر دې کیږي د کوکنارو پر شتمنو کروندګرو ،ګومارل شویو،

او آسانتیاووي د سیند د شاوخوا سیمو ته چې ډیرې وګړې لري

معامله کوونکو او د هغوی پر پلویانو (د مفسدو دولتی مامورینو

متمرکزې نشي ،ځکه په دغو سیمو کې د پخوا نه پرمختیایي

په ګډون) فشار اچونې څرګنده پیښه لیدل شوې چې د د دغه توکې د

فعالیتونه په دودیزه توګه متمرکز دي.

تجارت څخه الس واخلي.

په کرهنیز سکتور کی د اقتصادي ودې الس ته راوړل په ټولو

عمومی وړاندیزونه

مواردو کی د کلیوالی ثبات د پراخ سیاسی هدف سره سمون نلري.

طبیعی سرچینو ته د نا برابره الس رسی په نښه کول

پالیسی جوړونکی باید د یوه سیال کلیوالی اقتصاد او باثباته

داسی نوښتونو ته اړتیا ده چی د محلی ادارو او میکانیزمونو د
منځګړیتوب ظرفیت او اداره د افغانستان د طبیعی سرچینو په اړه
غښتلی کړي .دا کار ښایی ځینو قانونی اصالحاتو او بهرنی څارنې
ته اړتیا ولري ،مګر د ګډو پریکړو او ګډون د ترویجولو له الرې د
پام وړ پرمختګ ترالسه کیدای شي .د طبیعی سرچینو په هکله د
پریکړو او د پړیکړو د نویو جوړښتونو لکه د ټولنې پرمختیايي
شورا تر منځ تړاو په ځینو حالتونو کی د میراثي ځواک دخراب
انډول جبران کې مرسته کوالی شي.
اوسنۍ او پخوانۍ مشارکتی تشخیص او موضوعګانې باید د
کانال په کچه د اوبو د مدیریت ددود د پیاوړې کیدو د هڅو بیل ټکی
و اوسي .ددی تر څنګ باید د اوبو د ویش او د کانال د هایدرولیکو
ملکیتونو په اړه باید معلومات راټول تر څو د تشخیص او پریکړي
لپاره شواهد برابر کړي .د اوبو د کارونکو ټولنو د جوړولو لپاره
طرحې باید ونه کارول شي او پر ځای یی باید خلکو ته وخت ورکړل
شي چې ستونزي حل او په قواعدو کی بدلونونه راولي.

د بی وزلو په ګټه او د اقتصادي ودې د اجندا ګانو
انډول کول
د افغانستان کلیواله ټولنه په کرهنیز فرعي سکټور کی د ګډون بیل
ظرفیتونه لري .څرنګه چی د بڼوالۍ د سکتور وده د اوسني ټولنیز
اقتصادي وضعیت پیاوړتیا ته لیوالتیا لري ،د مالداری د ګټه
ورو زنځیرونو د پیاوړی کیدو پر لو رې هدفمند ګامونه به د لیری
پرتو او حاشیوی سیمو کروندو او کوچنیو کروندګرو ته د بیوزلو
په ګټه فرصتونه برابر او د مالداری دفرعي سکتور د پرمختیا ډیره

کلیوالی ټولنی د جوړولو تر منځ مسائل مطالعه او ترمنځ یی انډول
راولي او دا باید ومني چې د کلیو ثبات د کلیواله اقتصاد د دوامداره
پرمختګ لومړنی شرط دی.

د مارکیټ د سیستم تر څنګ د کرهنیز سیستم
پیاوړتیا
د بازار لپاره د کرهنیزو محصوالتو هڅونه د هغو کرهنیزو ټولنو د
معیشت څخه چی په کرهنیز سکټور کی کار کوي ،مالتړاړین بولي.
اوس مهال  ،پرمختیایی ستراتیژی یواځې د کرهنیزو محصوالتو
لپاره د مارکیټ زنځیر ( ټول هغه وسایل او الرې چارې چې د یو
کرهنیز محصول د خرڅالو لپاره د کروندو څخه تر مارکیټ پورې
اړینې دي) رامنځ ته کولو ته ډیره لږه پاملرنه لري  ،مګر د کرهنیز
معیشت خوندیتوب د غیر کرهنیزو عوایدو یا کورنی مصرف
ته د کرهنیزو محصوالتو سره د مرستې له الرې زیاتیدای شي.
پرمختیایی پالن جوړونکي باید د کرهنیز معیشت د جوړولو په
وخت کی پراخ لید لوری ولري.

دغیر مارکیټي کرهنیزو محصوالتو د ارزښت
پیژندنه
پرمارکیټی کرهنیزو محصوالتو د پالیسی زیات ټینګار د د
غیرپولي محصوالتو اهمیت د نه په پام کې نیولوګواښ را مينځ
ته کوي .په ځانګړی ډول هغو لیرې پرتو سیمو کی چې بازارونو او
خدماتو ته سمه الس رسي نلري ،کرهنیز محصوالت په اوږد مهال
او کړکیچنو حاالتو او د ځانګړو اړتیاوو په حالت کی د کورنی په
سوکالی کی جوته ونډه لرالی شی .په دغو فعالیتونو کی د نقدو
ذ

سلسله نشریات ترکیبی AREU

پیسو د کمښت پوره کول ،ټولنیزو شبکوو ته د غیر پولی خدماتو

دهغه الملونو ښودلو ته چې د کلیوالی معیشت فرصتونه او ګواښونه

انتقال ،او د ارزښتنناکې ذخیرې په توګه د څارویو ساتل شامل دي.

په نښه کوي په لومړیتوب کی راوستل شي ،تر څو اړوندې الرې

د کرهنیزو ،نیمه کرهنیزو ،او غیر کرهنیزو فرصتونو پراخول
د کلیوالی معیشت د خوندیتوب لپاره د د کاري توان د سمو
مارکیټونو او د بسیا معاش لرونکو کاری فرصتونو شتون اړین
بریښي .اوسني ستراتیژی د کرهنیزو ،نیمه کرهنیزو او غیر کدهنیزو
دندو ترمینځ د لوړو توپیرونو څخه ګټه اخیستالی شي .چې ټول د
تنوع او عوایدو په منځ ته راوړو کی مهمه ونډه لرالی شي .سربیره پر
دې ،باید جوته شي چې وړاندیز شوې الرې چارې څرنګه په مستقیم
او غیر مستقیم ډول کاری فرصتونو باندی اغیزه کوي تر څو د
کرهنیزو محصوالتو لوړول د کارونو د له منځه تلو المل ونه ګرځي.

مشروع کرهنیز معیشت ته د اوښتون سره مالتړ

چارې پالن ،همغږې او په نښه شي .په دی لړ کی د مارکیټونو الرو ،
د اوبو لګولو بنسټ او خدمتونو؛ د لر لید بیلګي؛ د طبیعی سرچینو
ځانګړتیاوې؛ اقلیمی معلومات؛ د مزدوری کچه؛ د کورنی عواید
او نور ټولنیز اقتصادی معلومات؛ امنیتی شاخصونه؛ د بازار بیي؛
د محصوالتو او څارویو د ناروغیو پیښې؛ ته الس رسي او نور مهم
فکټورونه شامل دي .د معیشتی فرصتونو د زمینی پیژندنه او د
کروندګرو غوښتني به د هغو هڅو سره مرسته وکړي چې د مخدره
توکو پروړاندې د مبارزې نوښتونه په ستراتیژیکو سیمو کی په نښه
کړي او پر بی وزلو او زیانمنوونکو باندی ددی کار منفی اغیزې را
ټیټې کړي .همدارنګه به د هغو هڅو سره مرسته وکړي چی د کرهنې
او کلیو د پرمختګ یوه داسې پراخه او انډوله ستراتیژی پلې شي
چې د اقتصادي ودې او بی وزلی په کمولو کې مرسته وکړي.

یوې مناسبې او مشروع کرهنې ته د دوامداره اوښتون مالتړ
کونکې چاپیریال جوړول چې د افغانستان په کلیو کی د بی وزلی
او زیانونواساسی الملونه په نښه کړي اوږد مهالو هڅو ته اړتیا لري.
په دی لړ کی داسی الرو چارو ته اړتیا شته چې د ټولنې اړتیاووې
په سمه توګه په نښه کړي (د بیلګې په توګه لیری پرتو سیمو ته د
اقتصادی فرصتونو غځول ،د معیشتی خوندیتوب ترویج او
سرچینو ته د نا انډوله الس رسی مخنیوی) .د کوکنارو د کښت منع
کول باید هغه سیمې په نښه کړي چې کروندګر یی پخپله خوښه دا
وټاکي چې ایا کوکناروکري که نه.

د شواهدو پر بنسټ والړو پریکړو هڅول
د دې څیړنې د لومړی کال ترکیبي رپوټونه څرګندوي چې په
افغانستان کی باید د معلوماتو د راټولو معیارونه منځ ته راشي
تر څو د بیالبیلو سرچینو معلومات سره راټول او پرتله شي ،او
همدارنګه راټول شوې معلومات یوه ډیټابیز کی د راتلونکی الس
رسی لپاره زیرمه شي .په دی اړه ځینې پرمختګونه په  ۱۳۸۶کال
کی د کرهنې ،اوبو لګولو او مالداری په وزارت کی د ملی کرهنیز
معلوماتی سیسټم د جوړولو سره وشول .د راتلونکی ګام په توګه،
ر

دا چارت د کندز د سیند تر څنګ کانالونه ښیی
(آین مک الستر اندرسن)
د بغالن والیت د سیند یوه خړوبه شوې دره
(الن روی)
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چارټ د کندز د سیند په اوږدو کې د کانالونو
ښکارندوی دی (ایان مکالیستراندرسن)

په بغالن کې د یوه سیند د غاړې اوبه شوې برخه (الن روی)
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سریزه

دغه رپوټ د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې د د درې کلنو

څرنګوالی ،د اوسنیو سیستمونو د فعالیت څرنګوالی ،د دغو

څیړنو پایلی چی بسپنه یی د اروپا د کمیسیون له خوا د اوبو د

سیستمونو د اداري ډول او د هغوي د عملیاتو اغیزمنتوب ،د شخړو

مدیریت ،د تریاکو اقتصاد او مالداری ( )WOLپه نوم څیړني لپاره

د اغیزو د په ډاګه کولو ،وچ کالی او پرمختیایي فعالیتونو اغیزه د

ورکول شوي ،ترکیبوي.

اوبو لګولو د اوبو پر زیرمو؛ په هکله پلټنې او د اوبو د عادالنه او

دا رپوټ د دریو برخو څخه جوړ دی .لومړې برخه د اوبو د دمدیریت،

اغیزمن مدیریت لپاره سپارښتني.

د تریاکو اقتصاد او مالداری دڅیړنې موخې او کړندود ،د کرهنی

څاروي :د کلیو په معیشتی کرهنیزسیستم کی د څارویو د بیالبیلو

او طبیعی سرچینود برخې لنډه تاریخچه ،او هغو کړنالرو چی د

ډولونو د ونډو څیړل ،د تولیدی ستونزو او فرصتونو او موسمی

نوموړې څیړنی اجندا جوړوي او د اوسنۍ پالیسۍ شرایط چې

بعدونو په ګډون؛ د څارویو د مدیریت ،څرځایونو ته الس رسی او د

ددې څیړنې سپارښتنې ورته متوجه دي ،تشریح کوي .دوهمه برخه د

څرځایونو دوامداره کارونه ؛ د بازارونو په چارو کی د څارویو او د

ځمکی ،اوبو ،څارویو او تریاکو د کرلو په اړه اساسي موندنې پایلې

څارویو د محصوالتو څیړل او پر تولیداتو باندی د شخړو ،وچ کالی

په ترتیب سره وړاندې کوي .وروستی فصل د پالیسی جوړونکو

او پرمختیایی فعالیتونو د اغیزو ارزونه؛ او د څارویو د محصوالتو

لپاره سپارښتني وړاندې کوي.

د ښه والی او دوام لپاره سپارښتني.

 ۱.۱د څیړنې موخې

تریاک :د کوکنارو د کرکیلې لپاره د کروندګرو د پریکړو دالئل او

د څیړنې موخې د کرهنیزې پالیسۍ د اغیزمنتیا ښه والی اوکلیوالي
پروګرام جوړولو لپاره دشواهدو پر بنسټ والړو سپارښتنووړاندې

د هغه ټولنیز -اقتصادی پایلو تحلیل؛ او د شخړو د اغیزو ،وچ
کالی ،دکوکنارو په کرکیلې د پرمختیایی پروګرامونو او حکومتی
پالیسیو اغیزو پلټنه ؛ او په افغانستان کی د کوکنارو د کښت د

کول او پالیسي جوړونکو ته په کلیوالي معیشتونو کې د طبیعي

دومداره راټیټولو په مالتړ سپارښتني.

وړاندې کول دي چې زیاتره پاملرنه به یې پر ځمکې ،اوبو ،مالداری

د نوموړې څیړنې د لومړی کال څیړنه( )۱۳۸۵-۱۳۸۴پر بڼوالی او د

او د تریاکو پر کر کیلې به وي ددغو برخو د په پام کې نیولو سره ،

څارویو پرفرعي سکټور متمرکزه وه تر څو د کلیوالی اقتصاد وده

الندینی ډیېر څرګندې الرښوونې په څیړنه کی راغلې دي:

وهڅوي .ددغې څیړنې موندنې څرګندوي چې د کروندګرو کورنیو

سرچینو د کارولو ،مدیریت په هکله دکره او روښانو معلوماتو

د ځمکې اجاره :د ځمکو د اوسنیو پالیسیو د کاري چوکاټ د
اغیزمنتوب د په پام کې نیولو سره او د ښه والی لپاره یی د سپارښتنو
برابرول ،د ځمکو د اجاره دارو کروندګرو او نورو مستفېدینو
د ډولونو په اړه پلټنه ،او د ځمکو د اجاري د اوسنیو سیستمونو
د ګټو او ستونزو او په کرهنه او د طبیعی زیرمو په اداره باندی د
هغوي د اغیزې د څرنګوالی څیړل.
د اوبو مدیریت :په افغانستان کی د اوبو لګولود اوبو د اداري

یوه غټه برخه په دې موقف کی نه دي چې د افغانستان د موقتې
ملي پراختیايي ستراتیژی(  )ANDSد اقتصادی ودې د پالن شوې
ماډل څخه چې د جوړیدو په درشل کی وه ،ګټه واخلي .په دوهم
کال کی ،دغه څیړنه د توضیحی ډول نه تحلیلی ډول ته واوښته.
څرنګه چی د لومړي کال څیړنه د کروندګرو کورنیو حالت بیانوي،
د دوهم کال څیړنه ( ۱۳۸۵ـ  )۱۳۸۶د کرهنیزو سیستمونو د فعالیت
په څرنګوالي ( سرچینو ته د الس رسی ،محصوالتو ،مصرف،
او بازار ته الس رسی) او د کلیوالی معیشت سره د دغو بهیرونو
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تقاطع باندی متمرکزه وه .د دی کار عمومي موخه ،په کرهنیزو او

شوې تر څو د کورنیو د کرهنیزو سیستمونود اوږد مهالې څارنې

کلیوالی ستراتیژیو کی د کروندګرو د ګډون د فرصتونو او ستونزو

سره دڅیړنې په دوران کې مرسته وکړي .د پراخ معیشتی سیستم په

معلومول ،او د هغوي د ښه والی او پلی کیدو تر ټولو ښو الرو چارو

چوکاټ کی د کرهنیزو سیستمونو د دندو او د بزګرانو د مدیریت

موندل وو .د څیړنو داسی یوه الره وموندل شوه چی د کوکنارو د

د غوښتنو په هکله د معلوماتو د راغونډولو لپاره یوه اوږد مهاله

کرلو لپاره د کروندګرو اساسی دالئل او پر کلیوالي معیشت باندی

څیړنه طرح شوه .کورني په دغه څیړنه کی د تولید ،مصرف او پریکړو

د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د ستراتیژی اغیزې څرګندوي.

د اساسی واحد په توګه مهم ځای لري .د هر اړخیزو معلوماتو

د دې څیړنې دریم کال ( )۱۳۸۷ – ۱۳۸۶د څارویو پر محصوالتو او د

راغونډول د دریو کلونو په موده کی په اتو والیتونو کې تر سره

سیمه ایزو بازارونو پر بیو ،د اوبو د مدیریت د دودیزو سیسټمونو

شوې دي؛ د څیړني د ځایونو په اړه د معلوماتو لپاره  ۱جدول او

پر دندو ،او د اوبو د سکتور پر ستراټیژی متمرکزه وه.

ضمیمه شوي نخشې ته مراجعه وکړې .څیړنیزې ساحي سیمې ټاکل
شوي وي څو د ځمکه -دانسان اړیکه د طبیعي چاپیریال سره( agro-

 ۱.۲د څیړنې کړندودونه

 )ecologicalلکه خړوبو شویو ،نیمه خړوبه شوې او للمی سیمو

د څیړني ډلې د خپلي څیړنې د جوړښت لپاره يې د کرهنیز سیسټم
د یوه یو ټوټه کړندود څخه کار واخیست ،چی تر مخه یی دواحدو
سرچنیو د کارونې او کرهنیزو ستراتیژیو پریګړې چې د نورو
سرچنیو د مدیریت او شتون سره کلک تړاو لري ،را بر څیره کوي .ډلې
همدارنګه وموندله چې کرهنیز سیسټمونه (او کلیوالي معیشت) د
پیچلو او ډاینامیکو بیوفزیکی ،سیاسی او اقتصادی شرایطو سره
تړاو لري .ددی پیچلو معلوماتو د راټولو لپاره د معلوماتو د راټولو
د دریو کړندودونو څخه کار واخیستل شو :موضوعي څیړنې ،د
کورنیو څارنیزې سروې ګانې ،او فزیکی اندازه کول.

1

موضوعي څیړنه هغه مهم مسائل په غور سره را سپړي چې په
افغانستان کی د کلیوالي معیشت د یوې مهمې سرچینې سره تړاو
لري :څاروي ،اوبه ،ځمکه او د تریاک -کوکنار .دغه څیړنه د نړیوالو
او کارپوهو څیړنکو له خوا ترسره او په لړ کی یې د ډیرو څیړنیزو
کړندودونو څخه کار اخیستل شوی ،که څه هم چی اکثره د سرچینو د
کارونی او الس رسی د پریکړو په اړوند د کروندګرو د کوچنیو ډلو
سره مرکې تر سره شوي.
ژوره موضوعي څیړنه د کورنیو د نمونوي سروې له الرې بشپړه
 1د دی څیړنی د میتودونو په اړه د تفصیلی معلوماتو لپاره ،او په خاصه توګه
د کورنیو د څارنیزو سروی ګانو په هکله ،د الن رو رسالي ته ،د اوبو اداره،
څاروي او د تریاکو اقتصاد :د طبیعی سرچینو اداره ،کرهنیز سیسټمونه،
او کلیوالی معیشت (کابل :د افغانستان د څیړنی او ارزونی یونت.)۷۸۳۱ ،

2

په ګډون تنوع رامینځ ته کړي ،او تمه کیده چی په دغو سیمو کی
طبیعی سرچینو ته الس رسی  ،دهغوي کارونه او معیشتی پایلې
به بیالبیل ډولونه ولري .دا څیړني بیالبیلي کورنی او ټولنې د غیر
مهاجروکروندګرو ،کروندګرو مالدارانو ،کوچي مالداران  ،شریک
کروندګرو او کرهنیز مزدورانو په ګډون د پوښښ الندی نیولي وې.
د څیړني الندی کورنیو ځمکي اندازه شوې تر څو د څارویو د ودي
کچه او د شیدو اندازه معلومه شي .د اوبو لګولو د سیستمونو
فزیکي ځانګړتیاوې په څلورو سیمو کی نقشه شوې .څیړنیزې ډلې
د کورنیو د څارنیزي سروی او فزیکی محاسبو لپاره د غیر دولتي
سازمانونو ( ،)NGOد افغانو کډوالو سره دډنمارک د مرستې
کمیټه(  ، )DACAARاو د جرمني د کرهینیزو چارو ادارې( )GAA
سره په ګډه کار کړی .څیړنیزې ډلې همدارنګه د مهمو افغانی
ښکیلواړخونو لکه د کرهنی ،اوبو لګولو او مالداری  ،د کلیو د
بیارغوني او پرمختیا  ،د انرژی او اوبو  ،د مخدره موادو پر وړاندې
د مبارزې له وزارتونو او د کابل پوهنتون د څیړنو د مرکز سره په
ګډه کار کړی .د موضوعي څیړنو وړاندیزونه او موندنې د کورنیو
د څارنو د تحلیل پایلې په دوو ترکیبي رسالو کی چې د لومړی او
دوهم کال څیړني په لړ کی لري ،د الزمو تفصیالتو سره خالصه شوي
دي .دغه ترکیبي رساله درې کلونه په لړ کی لري او د ددې څیړنې
(د اوبو مدیریت،څارویو او د تریاکو اقتصاد) مهمي پایلي او
سپارښتني په ګوته کوي.

د اوبو د سرچینو اداره ،مالداری او د کوکنارو اقتصاد غریبو خلکو ته په پام سره د کرهنیزي ودی فرصتونه

 ۱جدول :د څارنې په ډلو کی د کورنیو ویش
والیت

غزنی

د څیړني سیمه
ځال کال
پیاده راه

۲

تورمای

۱۱

قلعه نو

چیچل ګنبد

ګاوشک

سیرزر

۱۲

غورک

عبدل نظر

۵

دانا حاجی

۵

۴

وکیل جنګل

۱۹

معروف چینه

۱۱
۱۱

خواجی

۱۷

۷

اوتار خیل

۱۰

خماری خیل

۱۲

جانی خیل

مجموع

۱۳
۷

سره کال

کوچیان

۶

۱۰

افغان مزار

ننګرهار

۲۷

خلیفه رحمت

علم بای

کندز

۷

۱۲

تونیان

هرات

د کورنیو شمیر

کتب خیل

۱۸
۱۰
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.2
 ۱.۲کرهنه په افغانستان کی
افغانستان یو غرني هیواد او  ۶۵میلیون هکټاره ځمکه لري ،چی
یواځې  ۱۲په سلو کی یې ( ۸میلیونه هکټاره) د کښت الندی ده .د
کرهنیزو ځمکو نږدې نیمایي یې اوبه لرونکي او پاتې یې للمی ده،
که څه هم چې دا تناسبات هر کال بدلون مومي .سره له دې د اوبه نه
لرونکو ځمکو ټیټو حاصالتو ته په پام سره ،دا اوبه لرونکي ځمکي
دي چی د کلیو ډیری خلک یی مصروف ساتلي او د حاصالتو  ۸۰په
سلو کی برخه تولیدوي .1له همدی امله ګن میشته او کرهنیزی سیمې
په هواره او رسوبي سیمو او د سیند په درو کی موقعیت لري .د دغو
سیمو اوبه په موسمي ډول د غرونو د واوري د ویلې کیدو سره اړیکه
لري .2د سمو شرائطو الندی (په تودو او اوبو لرونکو سیمو کی د
بسیا اوبو سره) دوه حاصله په یوه کال کی ممکن دي .د نباتاتو پراخ
ډولونه په افغانستان کی د بازار او کورنی مصرف لپاره کرل کیږي.
د غرنیو ځنګلونو کوچنی سیمې د افغانستان په لوړو پرتو ختیزو او
جنوب ختیزو سیمو کی پاتې دي او د هیواد د ځمکو  ۴۵په سلو کی
د څر ځایونو 3په نامه یادیږي او د میشته خلکو او کوچیانو لپاره د
پراخوحیوانی محصوالتو د تولید زمینه برابروي .په تاریخی ډول،
کوچي مالدارن د کوچنیو څارویو 4او د هغوي د محصوالتو اصلی
تولیدونکي بلل کیږي.
په دودیزه توګه ،کرهنه د افغانستان د اقتصاد یوه ستره برخه جوړوي
او  ۱۳۷۰کلونو په وروستیو کی د وچو میوو او بادامو او پستو د
خرڅالو سره د صادراتی عوایدو  ۴۰په سلو کی جوړوي .څاوري او د
 1د ملګرو ملتونو د خوراک او کرهنی اداره" ،د افغانستان
د کرهنی ستراتیژی" (روم.)۳۸۳۱ ،OAF :
2

رافی ففر او غالم کمال" ،د افغانستان د اوبو اطلس" (کابل.)۳۸۳۱ ،SMIA :

 3آسیایی پرمختیایی بانک " ،طبیعی سرچینی د بیارغیدو په
حال کی" (مانیال :آسیایی پرمختیایی بانک.)۳۸۳۱ ،
 4نشخواری څاروي پسونه او اوزی په دغه څیړنه کی.

4

زمینه
هغوي محصوالت د ملی عوایدو مهمه برخه جوړوي .5په  ۱۳۵۷کال
کی افغانستان د خوراکی توکو له پلوه نه یواځی په ځان متکی بلکه
د کرهنیزو محصوالتو یو مهم صادرونکي هیواد هم وو.6
هماغسی چی افغانستان په  ۱۳۸۱کال کی د انتقالي حکومت له
الرې د اوږدې بی ثباتی څخه راووت ،سختی وچ کالي د هیواد
سویلي او ختیځې کلیوالي سیمې وځپلې او د چینو او څاګانو د
وچیدو ،د فصلونو د ویجاړیدو او د کرهنیزو ځمکو د کمیدو المل
شو .7دغو شرايطو د څارویو پر سکتور سخته اغیزه کړې ځکه دا
سکټور دڅارویو د پراخو محصوالتو لپاره پر څرځایونو او طبیعی
څرځایونو ډیر متکي ده.
که څه هم چی رپوټونه او ارزوني د شخړو او وچ کالي ګډې اغیزې
د افغانستان پر کلیو "ناورین" ګڼي ،مګر اوسني معلومات دا
وضعیت ال هم خراب ښیي .8ټول کرهنیز فرعي سکټورونه یوشان
اغیزمن شوي نه وو ،او ځینو یې د نورو په پرتله د ناخواال په وړاندی
ډیر مقاومت کړی.
معلومات څرګندوي چې د کرهنیزو اوبو لرونکو ځمکو کچه د
درې میلیونو هکټارو چې د )۱۳۴۹( ۱۹۷۰کلونو په نیمایی کی
وه دوو میلیونو هکټارو ته د  ۱۳۶۹کلونو په نیمایی کی رسیدلې
ده .د شورویانو د یرغل په مهال د کلیو څخه د ګڼ شمیر کروندګرو
مهاجرت ددی حالت المل وو .9په  ۱۳۸۲کال کی ،سره له دې چی وچ
کالي په ځینو سیمو کی خپره وه ،د اوبو لرونکو ځمکو د کښت کچه
 " ،BDA 5طبیعی منابع "
6

 " ،OAFد افغانستان کرهنیزه ستراتیژی "

 7د اوبولګولو ،د اوبو د زیرمو او چاپیریال وزارت "ّ ،په دوولسو
زیانمنوونکو سویلی والیتونو کی د وچ کالي بیړني ارزونه "
(کابل :د اوبو لگولو ،د اوبو د زیرمو او چاپیریال وزارت.)۴۰۰۲ ،
 8د  ۰۸۹۱او  ۰۹۹۱کلونو په لړ کی د کرهنی ،مالداری یا انسانانو په اړه ډیر لږ موثق معلومات
موجود دی .د مرکزی احصائیی د دفتر معلوماتو ته باید یوازی د یوی منبع په توګه وکتل شي.
9

 " ،OAFد افغانستان کرهنیزه ستراتیژی "

د اوبو د سرچینو اداره ،مالداری او د کوکنارو اقتصاد غریبو خلکو ته په پام سره د کرهنیزي ودی فرصتونه

د  ۱۹۷۰کلونو په پرتله اوچته وه .مګر وروسته د دغو ځمکو د کښت

لرونکو ځمکو ټوله سیمه او نه د کوچنیو څارویوحاصالتو کچه د

کچه د شخړو دمخه دوران درې په څلورمې برخې ته راټیټه شوه.

شخړو دمخه دوران ته رسیدلی ده .ورته حالت په ځینو قیمتی میوو

که چیری حبوبات (غنم ،وریجې ،اوربشې او جوار) د خوراکی توکو
د شاخص په ډول وګڼو ،معلومات ښیي چې په ملی کچه د حبوباتو
تولید د شخړو په دوران کی نسبی ارتجاعیت درلود او کلني

لکه بادام ،غوزانو ،زردآلو او انځرو کی هم لیدل شوي .11په نتیجه
کې یې ،د مهمو صادراتی توکو او د مارکیټ زنځیر هم کمزوری
شوی.12

تولیدات د )۱۳۶۹( ۱۹۹۰کلونو تر پایه په ټولیز ډول د  ۳میلیونو ټنو

د طبیعی سرچینو او زراعتی محصوالتو کارونې ته وروستی

په حدود کی وه (د  ۱۹۷۰کلونو د کابو  ۷۵په سلو کی تولیدات) .مګر

لیوالتیا باید د هغو خلکو لپاره وي چې دا سرچیني چلووي .د

داسی ښکاري چې د حبوباتو تولید د وچ کالی ( )۱۳۸۱ – ۱۳۷۷د

اټکلونو پر بنسټ د  ۱۹۷۰کلونو له وروستیو راهیسې  ،په ۱۳۸۶

اغیزو په وړاندې حساس او حاصالت یې تر  ۵۰په سلو کی ټیټ وه.

کال کی د افغانستان د وګړو شمیره د  ۱۳میلیونو څخه ۲۴.۵ ۲۹.۵

د پسونو او اوزو شمیره د بدلون په حال کی وه .د  ۱۹۷۰د پای کلونو
او )۱۳۵۸( ۱۹۸۰کلونو په پیل کی ،د کوچنیو څارویو دریمه برخه له
منځه والړه .د  ۱۳۸۰کال څخه وروسته ،په ځینو سیمو کی د شخړو د
دوام سره سره ،د دوی شمیره د شخړو وړاندی دوران ته پورته شوه.

میلیونو ته لوړه شوې .13د  ۱۳۸۶کال د پسرلی یوي څیړني د موسمی
بی وزلي کچه  ۴۲په سلو کی ښودلې .14د وګړو د شمیر وده او د بی
وزلی اټکل شوې لوړه کچه د ځمکی پر مالکیت ،غلو دانو باندی
ځان بسیاینه ،او وارداتی تړاو اغیزې درلودلی شي.

مګرد وچ کالی په کلونو کی ،د پسونو او اوزو شمیره په چټکه توګه

تر هرڅه لومړی ،زیاتیدونکي شواهد ښیي چې کلیوالي معیشت پر

بیرته راټیټه شوه .په دې وروستیو وختونو کی د دوی شمیره په

خالصو کرهنیزو تولیداتو د اتکا څخه راووځي او بی وزلو ته د توافق

افغانستان کی د لوړیدو په حال کی ده مګرال تر اوسه ددوی شمیره د

د ستراتیژی یا د شتمنو د شتو د زیاتیدو په بڼه راڅرګندیږي .د ۱۳۸۲

جګړو دمخه دوران شمیرې ته نه ده رسیدلې .همدارنګه ،کم ارزښته

 ۱۳۸۳د کلیوالي معیشت څیړنه دا ښیي چې د کلیوالي کورنیو د

اوزې (د کورنی مصرف لپاره) د پخوا په پرتله د هیواد د رمو ډیره

تر نیمايي ډیر د غلو له پلوه پر ځان بسیا نه دي ،او د دغه ډلوه غټه

برخه جوړوي .10برعکس ،معلومات ښیي چې د شخړو په لومړیو

برخه د اساسی عوایدو لپاره پر غیر کرهنیزو کارونو متکی دي.15

کلونو کی د غواګانو د شمیرې د لویدو سره سره ،په  ۱۹۹۰کلونو

افغانستان په زياتيدونكی ډول د خوراكي توكو د كموالي سره مخ

کی د هغوی شمیره په تدریجی ډول پورته شوه .د بیارغیدو دا بهیر
د کوچنیو څارویو او حبوباتو په پرتله د وچ کالی د اثراتو په وړاندی
ډیر لږ حساسیت ښیي.
په ټولیز ډول دا معلومات ،که څه هم چې د اعتماد وړ نه دي ،ښیی

 11د احصائیی مرکزی دفتر" ،د افغانستان د احصائیو کلنی کتاب".
 12بیا هم ،د وچو میوو او خستو صادرات په ډیره کچه د  ۰۸۳۱کال
څخه راپدی خوا ډیر شوي او د عمومی صادراتو  ۵.۲۲په سلو کی جوړوی
(د احصائیی مرکزی دفتر" ،د افغانستان د احصائی کلنی کتاب").

چې څرنګه د کرهنیز اقتصاد بیلي برخي د شخړو ،وچ کالي او

 13دا وړاند ویني د " ،OAFافغانستان :د ساتونکی ستراتیژی سره مرسته" (روم،OAF :
 .)۹۵۳۱د احصائیی مرکزی دفتر" ،د افغانستان تخمینی نفوس  ۷۸۳۱د افغانستان د احصائیی
کلنی کتاب" (کابل :د احصائیی مرکزی دفتر) ،د  ۵۲میلیونو یو ټیټ رقم ښیی ،پداسی حال
کی چی د  AICد حقایقو کتاب http://www.cia.gov/cia/pbulications/ ،۹۰۰۲
( factbook/print/af.htmlد  ۸۸۳۱د چنګاښ ارزونه) ،دا رقم  ۳۳میلیونه ښیی.

رسیدلې ،د حاصالتو ښه والی پدی معنی ده چې د حبوباتو عمومی

" ،FMI 14د افغانستان اسالمی دولت :د بی وزلی د راټیټولو ستراتیژی ګډ
مشورتی نوټ "،د رپورټ شمیره( ،۳۹۱ /۸۰ .واشتنګټن.۱ ،)۷۸۳۱ ،FMI :

انسانی بی ځایه کیدو په وړاندی بیل غبرګونونه وښودل .که څه هم
چې د حبوباتو د تولید کچه همدا اوس اوس د شخړو دمخه دوران ته
تولیدات د شخړو دمخه دوران څخه ډیریدای شي .مګر نه د اوبه
 10د مرکزی احصائیی د دفتر معلومات" ،د افغانستان د احصائیو
کلنی کتاب" (کابل :د مرکزی احصائیی دفتر.)۵۸۳۱ ،

جو ګریس او آدم پین " ،د افغانستان د کلیوالی معیشت لپاره نوی سوچ"
15
(کابل .)۳۸۳۱ ،UERA :دغي څیړنی د  ۷والیاتو د  ۱۲کلیو  ۰۹۳کورني مطالعه کړي
دي .همدارنګه رفی ففر" ،کرهنه په افغانستان کی :په افغانستان کی د کلیوالی
اقتصاد او د اساسی خوراکی توکو د تولید اساسی جنبي" (کابل.)۲۰۰۲ ،OAF :

5
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دی .حتي په ښه كرهنيز كال لكه  ،۱۳۸۴هيواد د حبوباتو د لس په

 ۹۰په سلو كې جوړوي .19دغه شمیره د  ۱۳۸۶كال د تاريخى ۸۲۰۰

سلو كموالي سره مخ وو .16څرنګه چي د سیمه ایز توليداتو کچه د

مټريك ټنو څخه چې په  ۱۹۳۰۰۰هكټاره ځمكو كى كرل شوي وه،

مستهلكينو د غوښتني څخه ټیټه شوه ،نو د ګڼ شمیر توکو تورید

لږ دي .سربيره پر دې ،د كوكنارو د كښت څخه آزادو واليتونو شميره

ته چې په هیواد کی تولیدیدل لیوالتیا مخ پر زیاتیدو ده.

په  ۱۳۸۶كال كى د ۱۳څخه  ۱۸ته لوړه شوې .د هيواد  ۹۸په سلو

د  ۱۳۸۴كال كي د د اوبو مدیریت،څارویو او د تریاکو اقتصاد د
پروژې د پيل سره سم ،ګڼ شمير خلك د كلونو شخړو او وچ كالي
څخه وروسته خپلو ټاټوبو ته راستانه او په محدودو كرهنيزو
سرچينو باندي فشار ډير او بيعدالتي زياته شوه .د ځمكو دودیزو
حقوقو له منځه تلل او د ځمكو د دولتي ادارې د ميكانيزمونو
ويجاړيدل په دي معنی ده چي د ځمكو د اجارې نه خوندیتوب په
ځينو كليوالي ټولنو كی په يوې ويشونكې موضوع بدله شوې
ده .17په يوځايي ډول ،دغه ستونزي د كليوالي زيانمننې ،د ځمكو
د استثماري اړيكو ،او لږ حاصل سره تړلې دي .معلومات ښيي چې

كى توليدات په  ۱۳۸۷كال كى په اوو سويل لويديزو واليتونو كى
توليد شوې وو .په داسې حال كى چې د كوكنارو كښت په افغانستان
كى د كرهنيزو ځمكو يواځې دوه په سلو كی برخې لپاره حساب شوې
 ،چې اقتصادي اغیزې يى ډيرې لوړې دي .ګاونډيو هيوادونو ته د
كوكنارو د صادراتو كچه د  ۱۳۸۴كال د قانونى خالصو تولیداتود
 ۳۶په سلو کې اټکل شوې ده .20د اټکلونو پر بنسټ  ۲.۴ميليونه
افغان كروندګر د كوكنارو په كښت كى ښكيل او د وګړو د عمومي
شمیرې لس په سلو كى جوړوي .د افغانانو يوه نامالومه شميره د
ترياكو د سوداګری په نورو برخو کې بوخت دي.

په ديرو سيمو كي كرهنيزې ځمكي كورنيو ته د ډيرعايد د جوړولو

د اوبو لرونكو ځمكو د كچي وروستنی موجودي چې په ۱۳۴۶

لپاره ښايي بسیا نه وي.18

كال كى ترسره شوي وه ،او د د اوبو مدیریت،څارویو او د تریاکو

سره له دې ،كله چې د خوراكى توكو كموالی او د سياسى كړكيچ
كلونه ،اداري كمزورتيا ،او د بازار د زنځيرونو ويجاړيدل په ځينو
مهمو كرهنيزو حاصالتو (د مثال په توګه د سبزيجاتو كښت) باندى
منفي اغيزه كړې او د دغو شرايطو الندې د كوكنارو ناقانونه كښت
او خرڅالو ډير شو.
د ملګرو ملتو د مخدره توکو او جرايمو پر وړاندې د مبارزى د
دفتر( )UNODCد  ۱۳۸۷كال د افغانستان د كوكنارو د سروې له
مخې ،افغانستان  ۷،۷۰۰مټريك ټنه كوكنار د  ۱۵۷۰۰۰هكټارو
ځمكو څخه توليد كړي ،چې د نړي د ناقانونه كوكنارو د كښت

" ،OAF 16د راتلونكي كال لپاره د افغانستان كرهنيز لرليد"
(کابل :د کرهنې اوبو لګولو او مالداری وزارت)۵۸۳۱ ،
 17ليز الدين ويلي ،د ځمكو حقوق په بحرانى حالت كى :په افغانستان
كي د ځمكو د اجاري د امنيت بيا راوستل (كابل.)۲۸۳۱ ،UERA :
 18آسيايي پرمختيايي بانك" ،د افغانستان دولت ته د ځمكو د كړنالړو او
اداري لپاره تخنيكي مرسته" (کابل :آسيايي پرمختيايي بانك.)۳۸۳۱ ،
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اقتصاد پروژې په دې اړه ډير لږ واضح معلومات راټول كړې دي .كه
څه هم چې د جګړو دمخه دوران د اوبو لګولو د بیخبناووډيره برخه
(دوديز او مډرن) ژغورل شوې ده ،ډيرو سره بى پروايى او پريښودل
شوي چې له امله يى د فعاليت كچه یې ډيره خرابه شوې ده .دا شواهد
موجود دي چې ښايي د كليو د قدرت په اړيكو كي بدلون د اوبو د
دودیز مدیریت ادارې او د اوبو د ويش په څرنګوالې یې اثر اچولی
وي .شواهد ښيي چې په  ۱۳۸۴كال كى ،د بیارغونې په برخه کی
د ځينو پرمختګونو سره سره ،د اوبو لګولو اغیزمنتوب د خپل
ظرفيت په نيمايي كچه كى وه .21په همدي ډول ،د  ۱۳۸۲كال د ملي
سروى پر بنسټ ،د كرهنې د اوبو نشتون د كرهنې په وړاندې تر ټولو
غټه ستونزه جوړوي.22
 19د د نشه يی توکو او جرمونو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره "د افغانستان د کوکنارو
سروی ( "۷۸۳۱کابل :د نشه يی توکو او جرمونو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره .)۷۸۳۱
 20ويليم برد او دوريس بودنبرګ" ،افغانستان :د مخدره موادو صنایع او د مخدره
موادو پر ضد د مبارزي كړنالره" (واشتنگتن :نړيوال بانك ،۷۸۳۱ ،لومړى څپركۍ).
 21د اوبو لګولو ،د اوبو د زيرمو او چاپيريال وزارت" ،د اوبو لگولو
پاليسى" (کابل :د افغانستان اسالمی انتقالی دولت.)۳۸۳۱ ،
 22د كروندګرو كابو دريمه برخه ( ۱۳په سلو كى) د كرهنى د اوبو نشتون د توليداتو په وړاندى

د اوبو د سرچینو اداره ،مالداری او د کوکنارو اقتصاد غریبو خلکو ته په پام سره د کرهنیزي ودی فرصتونه

د طبيعى سرچينو د مدیریت ،كرهنيزو توليداتو او كليوالى معيشت
د  ۱۳۸۰كال راپدى خوا د معلوماتو بیا کتنه ښيي چې ستونزې ښايي
پخپله معلوماتو كى وي او په ملى سطح د شرايطو دقيقه ارزونه د
ستونزو سره مخامخ کوي .كه څه هم چې د بدلون اساسى حدود ښايي
نا څرګند پاتې وي ،اكثره شواهد ښيي چې د افغانستان جګړو ،وچ
كالى او اداري كمزوری پر كرهنيزو توليداتو ګډې اغیزې لرلي .په
همدي دوران كى د وګړو د شمیر ډيريدل او د كرهنيز سكتور نسبي
كمزورې کیدل د خوراكى موادو خوندیتوب ،د مزدوري د بازار او
اقتصادى بيا رغوني موضوع منځ ته راوړي .د  ۱۳۸۰كال نه وروسته
نوښتونو ،بيا جوړولو او پرمختيايى كارونو سره د كرهنې تړاو
جوت كړ چې وروستی بيلګه يې د افغانستان په ملی پراختیايي
ستراتیژی ( )۱۳۸۷او د کرهني په ملی پراختیايي کاری چوکاټ
په مسوده ( )۱۳۸۸كى د كليوالى سكتور د پرمختيايى ستراتيژي
شاملول دي .راتلونكي برخه به د پالیسی هغه هڅې چې د د اوبو
مدیریت،څارویو او د تریاکو اقتصاد د څیړنې موندنو او د پالیسی
وړاندیزونو ته به یو کاری چوکاټ برابروي بیا کتنه وکړي .

 ۲.۲د كرهنې او كليوالي پرمختيا اړوند ستراتيژيك
پالن او پالیسي جوړونه
د  ۱۳۸۰كال څخه راوروسته مهم نوښتونه
په  ۱۳۸۰كال كى د طالبانو د را پرځيدو راهیسې ،په افغانستان کې
ګڼ شمير ملى ستراتيژيك پالنونه په الره اچول شوې دي .ټولو يې
د اقتصادى ودې ،د فقر د ټيټولو او ملى امنيت لپاره د كرهنې د
سكتور پر اهميت ټینګاركړی .د ملى ستراتيژيو د هغو برخو سربيره
چې پر كرهنه متمركزې دي ،د  ۱۳۸۴كال څخه راپدى خوا د كرهنې
وزارت د كرهنې ماسټر پالن څو ځلې جوړ كړی دی .د كرهنى د مهمو
ستراتيژيكو اسنادو لست په دوهم جدول كى د اړوندو نوټونو
د لنډیز سره راغلى دی .د اوسنى پالیسى د شرایطو د پوهيدو
لپاره ،دا رپوټ د د افغانستان ملي پراختیايي ستراتیژی د ۱۳۸۷
كال او د کرهنې د پرمختیا ملی کاري چوکاټ ( )NADFسكټورى
اساسى خنډ ګڼي .د  PFWد نقشه كښلو او ارزونو څانګه او د  DRRMد زيانمنيدو او ارزونو
څانګه ،د افغانستان اسالمي دولت " .د زیانمنیدو د خطر ملی ارزونه( "،کابل.)۲۸۳۱ ،PFW :

ستراتيژي تر څیړنې الندې نيولي دي .د افغانستان ملی پراختیايي
ستراتیژي د کرهنې او كليوالى پرمختيا سكتوري ستراتيژي ،د
اوبو د سرچينو سكتوري ستراتيژي او د مخدره موادو پر وړاندې
د مبارزې ستراتيژي د د اوبو مدیریت،څارویو او د تریاکو اقتصاد
د څيړنى د اجنډاسره ځانګړى تړاو لري ( تر دې وروسته د د
افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژی/د کرهنې او کلیو د پراختیا
سکتوري ستراتیژي ،د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژی
د اوبو د سرچینو د سکتور دمدیریتستراتیژي او د افغانستان د
ملي پراختیايي ستراتیژی/د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې
ستراتیژي تر نامه به راځي) .د افغانستان ملی پراختیايي ستراتیژي
د لر لید او موخو لنډه تشريح دا زمينه برابروي چې د  ۱۳۸۵كال
څخه راپدې خوا په افغانستان كى په هغو شرایطو د پوهیدو زمینه
برابروي په کوم کې چې ستراتيژيكو پالنونو او كړنالرو وده کړې.
دوه مهمو ټكو ته بايد لنډه اشاره وشي :لومړى دا چې د بياجوړولو
او پرمختيايى چارو ته په پام سره كرنالړي په چټكه وده مومي.
د پیسو نړیوال صندوق( )IMFاو نړيوال بانك د افغانستان ملي
پراختیايي ستراتیژی لپاره یې دراتلونكو ګامونو وړاندیز كړی
دی ،او زیاته پاملرنه یې د لومړيتوبونو اغیزمن کیدو او د بى وزلى
د راټيټولو سره د هغوی د اړیکوپه برخه کی ده .23د  ۱۳۸۷كال د تلې
په مياشت كى د كرهنې وزارت د مشر په توګه د ښاغلى آصف رحيمى
(دکلیو د پراختیا او بیا رغونې () MRRDپخوانى معين) د ټاكل
كيدو سمدستى وروسته ،د كرهنې د پرمختيا ملى کاری چوکاټ
مسوده د د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژی/د کرهنې او کلیو
د پراختیا سکتوري ستراتیژي او د كرهنى مالداری او اوبو لګولو
د وزارت د ماسټر پالن له مخى او د ډيرو توپيرونو سره جوړ کړ .د
 ۱۳۸۸د زمري د مياشتې د ولسمشرى ټاكنې دا امكان برابروي چې
نوې لومړیتوبونه او الرې پرانیزي څو د ستراتیژیکو پالن جوړونې
اود پالیسی روانو خبرو اترو ته بڼه ورکړي .چې له همدې امله د
پالیسی د شرایطو هغه لنډیز چې په دې رپوټ کی وړاندې شوی
لنډیز یو سمدستي انځور وړاندې کوي  .د پالیسی نوې اسناد به بى
له شكه بدلونونه په ګوته کړي.
 " ،FMI 23د بی وزلى د راټيټولو ستراتيژى ګډ مشورتى نوټ ".د  FMIاو  BWد
څيړنو پايلي او سپارښتني ددى برخى په پاى كي په تفصيلى توګه وړاندى شوي دي.
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دوهم داچې په پای کی ستراتيژي د منظورو شويو سندونو له مخې

د ال ډیرو لومړیتوب ورکولو لپاره هڅې روانې دي .دغه دوه ټكې

نه بلكه د هغو پروګرامونو له مخى چې بسپنه اخلي او پلې كيږي،

د ستراتيژى د اسنادومحدوديتونه څرګندوي مګر همدارنګه

تعيينيږي .په افغانستان كى دا كار د بسپنه ورکونکو له خوا

هغه فرصتونه هم په ګوته كوي چې د پالیسی روانې خبرې اترې او

تعینیږي ،په ځانګړې ډول د كرهنې په برخه كى چيرې چې د باندنيو

د پانګې اچونې د پریکړو سره مرسته كوي .د لومړيتوبو د ټاكلو

بسپنو كچه د کرهنې اوبو لګولو او مالداری له الرې مصرفيدونكو

سخته دنده د راکړې ورکړې زیاتو خبرو اترو او د وړانديز شويو

بسپنو څخه ډيرې دي .نړيوال بانك وايٍي چې د افغانستان ملي

فعاليتونو د احتمالي اثراتو وړاندیز كوي .د ددې څيړني څخه الس

پراختیايي ستراتیژي د پلي كيدو متوقعه لګښت به د هغو بسپنو
په پرتله چى حكومت هیله لري چې د بسپنه وکونکو څخه یې تر السه
كړي 24دو برابره ډير وي .له همدى امله د وړاندیز شویو پروګرامونو
 24د پنځو كلونو په موده كي د د افغانستان ملي پراختیايي ستراتیژی مجموعى بوديجه ۰۵

بليونه ډالره اټكل شوي ،چى  ۳۴بليونه يى د ډونرانو له خوا وركول كيږى .نړيوال بانك دا تشويش
څرګندوى چى دا د تمه كيدونكو مبلغونو دو برابره ده .همدارنګه ليدل كيږى چى د حكومت لږه
ونډه د دغه پروګرام په وړاندى ستره ستونزه ده .ډونرانو د  ۷۸۳۱كال د پاريس په كنفرانس كى
د د افغانستان ملي پراختیايي ستراتیژی لپاره د  ۰۲بليونو ډالرو ژمنه وكړه .كه څه هم چى نوري
ژمني به هم وشي ،د نړيوال اقتصاد د  ۷۸۳۱كال د وروستي ربعى كمزوري به په بسپنو خرابه
اغيزه وكړي( .سرچينه FMI :او " ،BWد بى وزلي د راټيټولو په اړه د ګډ مشورتى بورډ ليكنه"،؛
" ،FMIد دری كلن قرارداد الندى د بى وزلي د راټيټولو او ودى د آسانولو او د كړنو د معيار د
ليرى كولو غوښتنى څلرمه ارزونه" (واشتنگتن :د ختیز او مرکزی آسیا دیپارټمنټ.)۷۸۳۱ ،

دوهم جدول :د  ۲۰۰۲كال څخه راپدى خوا د كرهنى د ستراتيژى مهم اسناد

نيټه

كتني

نوم

۱۳۸۱

د ملی پرمختیايي کاري چوکاټ د دريمې ستنې الندې :فزيكى بيا
رغونه او طبيعى سرچيني .د طالبانو د را پرځيدو څخه وروسته
سمدستى ليكل شوی.

د افغانستان د كرهنې او طبيعى زيرمو د سكتور د
بيارغونې د پالیسی او ستراتيژي کاری چوکاټ

د ۱۳۸۲کال د
مرغومې میاشت

د "د افغانستان د راتلونکې خوندي کول" یوه برخه ،بسپنه د آسيايى
پرمختيايى بانك .د  ۱۳۸۳كال د غبرګولې د مياشتې منظوري.

د کرهنې ،مالداری او خوړو د وزارت()MAAHFماسټر
پالن

د  ۱۳۸۴كال د
کب میاشت

د څو ډونرانو په غوښتنه چې په دغه سكتور کې د پانګو اچونو
الرښوونه وکړي .د  ۱۳۸۳كال د ستراتيژى پر بنسټ چې په پورنه کې
یې لیست موجود دی جوړ شوى .د وزارت کارکونکې یې په جوړولو كى
پراخه ونډه درلوده.

د افغانستان ملي پراختیایی ستراتیژي :د كرهنې
ستراتيژى

د  ۱۳۸۶كال د
کب میاشت

د د کرهنې ،اوبو لګولو او مالداری ماسټر پالن :د اوو
پروګرامونو د پلي كيدو او پانګه اچوني پالن

د  ۱۳۸۶كال د
وږی میاشت

د افغانستان ملي پراختیايي ستراتیژي د كرهنى او كليو
د پرمختيا سكتورى ستراتيژى ۲۰۰۸-( ۱۳۹۱ ۱۳۸۷-
)۲۰۱۳

د  ۱۳۸۶كال د
سلواغې میاشت

د افغانستان د كرهنې او څارويو د پرمختيا ستراتيژي

د كرهنې د پراختيا کاری چوکاټ

8

د  ۱۳۸۸كال د
وري (مسوده)

د دکرهنې ،اوبو لګولو او مالداری د وزارت له خوا جوړه شوې .په پاى
كى يى ځاى د د افغانستان ملي پراختیايي ستراتیژی د  ۱۳۸۷كال د
كرهنې او كليو د پراختيا ستراتيژى ونيو.

د  ۱۳۸۴كال د ماسټر پالن له مخې جوړ او د  ۱۰پاڼو لرونكى سند او
سرلیک يې "د افغانستان د کرهنى د اقتصاد بيارغونه :د برياليتوب
لپاره اوه پروګرامونه "،دی ،چى د  ۱۳۸۵كال په تله كى جوړ شوى .ځاى
يى په  ۱۳۸۸كال کې د كرهنې د پراختيا ملى کاری چوکاټ ونيو.
د د کرهنې ،اوبو لګولو  ،مالداری او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا
د وزارتونو له خوا په ګډه جوړ شوى .د افغانستان ملي پراختیايي
ستراتیژی د ولسمشر حامد كرزي او د هغه د كابينې له خوا د ۱۳۸۷
كال د غويي يه دوهمه نیټه منظور او د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال
بانک ته د افغانستان د بى وزلى د راټيټولو د ستراتيژى په توګه
وړاندى شوه.

د کرهنې ،اوبو لګولو او مالداری د وزارت له خوا جوړ شوى" .اوه
پروګرامونه" په څلورو برخو کې سره یوځای کوي او د بى وزلى د
راټيټولو د موخو تر منځ اړيكي غښتلې كوي.

د اوبو د سرچینو اداره ،مالداری او د کوکنارو اقتصاد غریبو خلکو ته په پام سره د کرهنیزي ودی فرصتونه

ته راغلې شواهد په اوسني پړاو کې د افغانستان د بياجوړونې او

د طبیعت او څو ګونو اړخونو هر اړخيزه پیژندنه ،د ګډون پر بنسټ،

پرمختيا د مرحلې هڅو پورې اړوندې دي  ،او د بى وزلو په ګټه د

د پرمختيايى شريكانو همغږی شوی ګډون (دولت ،كورنۍ اړوندې

ستراتیژی د سكتور د عناصرو د پیاوړې کولو لپاره روانې هڅې ،

ادارې  ،او بهرنيبسپنه ورکونکې ) ،او د بى وزلي د راټيټولو اوږد

د لومړيتوبونو د پيژندلو او پلى كيدو تفصيلى الرې چارې ګړندې
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کوي.

وروسته تر دې چې د  ۱۳۸۷كال په وري كى كابينې د د افغانستان

د افغانستان ملي پراختيايى ستراتيژي

ملي پراختیايي ستراتیژی سند منظورکړ ،د افغانستان دولت هغه

د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژي لرلید

نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق ته د بیا كتنې لپاره وړاندې

د  ۱۳۸۵كال په پيل كي ،د افغانستان د حكومت ،ملګرو ملتونو او
نړيوالى ټولني استازې د لندن په كنفرانس كى راغونډ او افغانستان
لپاره د نړيوالى همكارى يو پنځه كلن کاری چوکاټ جوړ كړ .ددې

كړه .دې سره جوغت ،د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ته دنده
وسپارل شوه چې په سیمه ایزه کچه د افغانستان ملي پراختیايي
ستراتیژي تشريح كړي.

كنفرانس پايله چې د افغانستان تړون وو ،چې د مهال ويش پر

الندې د د افغانستان ملي پراختیايي ستراتیژی د سكتورى

بنسټ د افغانستان د زریزې پراختیايي موخو د پلې کیدو لپاره

ستراتيژيو او مهمو كرهنيزو ستراتيژو د اسنادومهمې برخې چې د

د ګډون والو يوه سياسي ژمنه وه .دغه موخې د د افغانستان ملي

دغې څيړنې د پايلو او سپارښتنو اساس جوړوي ،وړاندې شوي.

پراختیايي ستراتیژی او د هغه د څارنيز او ارزونكې کاری چوکاټ
سره يوځاى شوې وو.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام( )UNDPپر بنسټ ،د د
افغانستان ملي پراختیايي ستراتیژی د بهیر اساسى موخه د " د
بی وزلو په ګټه د داسي يوې ستراتيژۍ جوړول او پلى كول وو چې
لګښت لرونکی ،لومړيتوب ورکړل شوې وي ،تسلسل اود بوديجې
درلودونکې وي او د بى وزلۍ په وړاندې د مبارزې لومړيتوبونه په
ملى او واليتى کچه او په پراخ ټو لیز اتفاق منعكسې کړي .25" .د
افغانستان د حكومت لپاره دوهمه موخه دا وه چې د پیسو د نړیوال

د كرهنې او كليو د پراختيا اړوندې ستراتيژى مهم ټكې
د كرهنې او كليو د پرمختيا لپاره د دولت اساسى ستراتيژيك
سندونه د  ۱۳۸۶كال د سلواغې د افغانستان د ملي پراختیايي
ستراتیژی/د کرهنې او کلیو د پراختیا سکتوري ستراتیژي چې د
کرهنې ،اوبو لګولومالداری او د کلیو د بیارغونې او پراختیا د
وزارتونو له خوا په ګډه جوړ ،او د  ۱۳۸۸کال د وری د میاشتې د
کرهنې د پراختیا د ملی کاری چوکاټ مسوده چې د کرهنې اوبو
لګولو او مالداری د وزارت له خوا جوړ شوې ،دي.

صندوق د ډيرو بى وزلو او پوروړو هيوادو د پور د بښلو د نوښت

د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژی/د کرهنې او کلیو د

لپاره چمتو شي او د بی وزلۍ د کچې د راټیټولو د ستراتیژی (PRSP

پراختیا سکتوري ستراتیژي دري اساسى ځانګړتياوۍ لري :د لویې

) لپاره د پیسو د نړیوال صندوق شرايط پوره كړي .د پیسو د نړیوال

سودا ګریزې کرهنې له الرې د بازار لپاره پر تولید ټینګار ،د لومړنيو

صندوق پر بنسټ :د بى وزلى د راټيټولو ستراتيژى بايد :هیوادنۍ

خوراكي توكوبې ارزښته ښودل؛ د کرهنې او کلیو د پراختیا د لوړ

وي  ،د مدنى ټولنى د پراخ ګډون له الرې د ملى مالکیت وده؛ پر

ظرفیت لرونکو زونونوسره د حغرافیايي موخو له الرې مرسته؛ او د

هغو پايلو تمركزولري چې بى وزلو خلكو ته ګټه ورسوي ،د بى وزلى

کرهنې او د کلیود پراختیا د هر اړخیزو نوښتونو د همغږی له الرې.

پروګرام" ،د د افغانستان ملي پراختیايي
پراختیايي
ملتونو
 25دملګرو
ستراتیژی د پروژى لنډيز" ،ويب سايټ د  ۸۰۰۲كال په ډسمبر كى تجديد
شوىw w w. u n d p . o r g . a f / W h o W e A r e / U N D P i n A f g h a n i s t a n / ،
( Projectsد  ۸۸۳۱کال ۹د غويي د میاشتې په  ۶د الس رسي وړ شوه).

دا پنځه برخي لري :سیمه ایزه اداره ،كرهنيز توليدات ،كليوالى او
 PSRP" ،FMI 26د حقايقو پاڼه" www.imf.org/external/NP/prsp/
( prsp.aspويب سايټ د  ۸۸۳۱كال په وري میاشت كى نوى شو).
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كرهنيزه زيربنا ،اقتصادى بيارغونه او د ناورينونو او بيړنيو حاالتو

د تجارتي كرهنې او بى وزلو د ودې تر منځ اړيكه په وروستيو

په وړاندى چمتوالى.

جملو او همدا راز په هغه تمو كى ځرګنده شوې چې تجارتي كرهنه

د ستراتیژی د كرهنيزو توليداتو او اقتصادى بيا رغونې عناصر پر
بازار ډير متمركزه دي ،او موخه يې دا ده چې كروندګر د لومړنيو
خوراكى توكو د كښت څخه د ډیرونکې تخصصى كرهنیزو
سیستمونو خوا ته وكاږي او پراخې ځمكى په تجارتى ځمكو واړوى
او وروسته د متوسطو او غټو كرهنيزو تولیدونکو او وړاندې
کونکو پانګه جلب كړي .دا ستراتيژى وايي:
د پراخې سودا ګریزې كرهنې د هڅونې ګټې دا دي چې د پانګه
اچوونكو او معامله کونکو سوداګرو( هغه سوداګر چې داحتمالي
ګواښونو په منلو سره خپله پانګه په کار اچوي) په الرښوونه چې
مهمې سرچینې راوړي چې د ډيرې سرچينو او بازار سره اړيكې لري
او پدى موقف كى دي چې )۱( :ګټه ور فرصتونه وپيژني )۲( ،كيفيت
لرونكو موادو ،ټكنالوژى او بازارونو ته الس رسى پراخوي،
( )۳د زیاتو موادود پيرودو له امله ټيټ لګښت  )۴( ،د توليدى
قراردادونو له الرې د ګواښ ټیټه كچه  )۵( ،د اعتبارپراخوالی او
پراخ خدمتونه  )۶( ،د متحدو سیمه ایزوصنايعو د ودى لپاره د
آسانتياوو برابرول )۷( ،د دكيفيت د كنترول د خدمتونو وړاندې
كول .سربيره پر دې ،د پراخې سوداګریزې کرهنې وده د دندو د پيدا
كيدو او د كوچنيو او منځنیو کلیوالومولدينو ،وړاندې کونکو،
سوداګرو او نورو پانګه اچونکو د عوايدو د لوړيدو المل کیږي.
د پراخې كرهنې پانګه اچونه د ښودلو غښتلې اغيزې لري او نور
هڅوى چى الهم بريالى الرې چارې ومومي .تجربو ښودلې ده چې د
سمييزو بازارونو او كروندګرو د توان وده د توليداتو په لوړولو
او بازار ته د هغوى په ليږدولو په توليدي بهير او توليداتو كى د
پانګو د جلبولو او د عوايدو د اوچتيدو مهم عناصر بلل كيږي ،دا
به ځيني كوچني په خپله د معيشت جوړونكې كروندګر وتوانوي چى
نيم تشديدى /نيم تخصصى كرهنيزسيستمونو ته مخه كړي اوتكيه
يې د ترياكو پر كښت لږ شي.

27

 27د افغانستان جمهوريت" ،د د افغانستان ملي پراختیايي ستراتیژی د كرهنى او
كليو د پرمختيا سكټورى ستراتيژى( "،كابل :د افغانستان حكومت.۹۲ ،)۷۸۳۱ ،
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يې كوالي شي او ډيرو كليوالو ته به ګټور پريوځي .د افغانستان د
ملي پراختیايي ستراتیژی/د کرهنې او کلیو د پراختیا سکتوري
ستراتیژي غواړي چې عادى توليدات كم اهميته او د بى وزلى او
زيانمنيدو په سترګه ورته وګوري" :عادى يا نيمه عادى كرهنه كابو
هيڅ عايد نه جوړوي ،د كليوالې بيوزلۍ دوران تل پاتې كوي او
كليوالې كورنۍ د ناوورينونو پر وړاندې د پراخې زيانمنې سره
مخامخ كوي"..

28

د اصلي بازارونو كرهنى او كليو پنځه پرمختيايى زونونه پيژندل
شوي چې په هغو بازارونو كى موقعيت لري چې د ودې لپاره ډير
مساعد دي (مزار شريف ،كندز ،كابل ،كندهار ،او هرات) .د د
افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژی/د کرهنې او کلیو د پراختیا
سکتوري ستراتیژي نيت دا دى چې په دغو زونونو كى پر عامه او
خصوصى سكتور پرپانګو تمركز وكړي او د دغو زونونو د ودې
لپاره مهمې زيربناوې لكه بريښنا ،اوبه ،ترانسپورټ ،مخابرات ،
مالى خدمتونه ،او مسلكى روزنيز پروګرامونه برابر شي او په دې
توګه توليداتو كې به ډيروالى راشي .سربيره پر دې ،ارزښت لرونكې
سيالي كونكې زنځيرونه په نښه او هغو نښلوونكو له الرې كار
وشي چې دا زنځيرونه چلوي .دا ستراتيژي سبزيجات ،ميووي او
مغزيات ،څاروي او د څارويو لپاره واښه د ډيرو گټه ورو توليداتو
په توګه وپيژني .د دغو الرو تر مينځ اړيكې چې د كرهنې د زونونو
پر لومړيتوبونوټول اقدامات متمركزوي او د بي وزلو په ګټه ودې
ته ژمن وي څو " داسى پالنونه جوړ شي چى كرهنيز زونونه ليرې
پرتوكليوالي سيمو ته ورسيږي" ،همدا راز دا هم وړانديز كوي
چې دا سيمي بايد خپل وار ته سترګې په الر اوسي .د ليرى پرتو
كليوالي سيمو د ډيروالي له امله ،دا ډول لومړيتوب وركول كيداى
شي ستونزمن ثابت شي ،د كرهنې ملى پرمختيايي كاري چوكاټ دا
بهير بيرته معكوسوي اوموخه يې دا ده چې د لوړې ودې د ظرفيت
درلودونكې سيمې اوهغه سسيمې چې د الس رسې لپاره د ننګونو
 28د افغانستان جمهوریت" ،د د افغانستان ملي پراختیايي ستراتیژی
د كرهنى او كليو د پرمختيا سكټورى سټراټيژى.۹۲ "،

د اوبو د سرچینو اداره ،مالداری او د کوکنارو اقتصاد غریبو خلکو ته په پام سره د کرهنیزي ودی فرصتونه

سره مخامخ دي پكې شاملې كړي.

وترنري خدمتونو د سيمه ايزو واحدونو پراختيا شامل دي.

 CARDد وزارتونو تر منځ د همغږى د يو ميكانيزم په توګه تشريح

چيرې چې نيمه تشديدي يا نيمه تخصصي كرهنه شونى وي ،د

شوى چې په ملى ،واليتى او د ولسواليو په كچه به فعاله وي څو د

مرستي موخه به د څارويو د محصوالتو توليد او اغيزمنتوپ

افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژی/د کرهنې او کلیو د پراختیا

ته پراختيا وركول او د بڼوالى صادراتو وده وركول وي .په لوړ

سکتوري ستراتیژي پلى كړي .همدارنګه دا هم تشريح شوي چې "

ظرفيت لرونكو فرعي سكتورونو كى د لبنياتو پر شاملولو تمركز

د كليوالو ټولنود ډيرو بيوزلو اوزيانمنونكوبرخوسره د مرستې

(د نسل اخيستلو د پروګرامونو ،د خوراكي توكو ژرندي ،د شيدو

لپاره يو لړ پروګرامونه طرح شوې دي " .د پنځه لسو پروګرامونو

د راټولو پروژي) ،د چرګانو د سوداګريزې روزنى شركت چى د

يو لست او د اوو څخه د شپږو پروګرامونو لست د كرهنې اوبو

كورنى مرغانو د روزنى سره تړاو ولرى (د مورني نسل د كيفيت د

لګولو او مالدارې په ماسټر پالن او د كليو دبيا رغونې او پراختيا د

كنټرول او خوراكى توكو د ژرندو ،د چورګوړو د روزلو ،او layer

وزارت په مهمو پروګرامونو كې راځي .29.د ملي پيوستون د پروګرام

او  broilerواحدونه) ،د وړيو او كشميرې ریښکۍ (د نسل نيولو

(  )NSPد CARDد اساسى پروګرام په توګه په ليست كې شامل دى،

د پروګرامونو ،ژمنی تغذيه ،د تغذيوى ځايونو جوړول ،مسلخونه،

ځكه د ملي پيوستون د پروګرام الندى  ۲۱۷۶۷30ټولنيز پرمختيايي

د څرځايونو نقشه كول ،او د څرځايونو مديريت ،او ميووي (د

شوراګاني جوړې شوي او تمه كيږي چې د ټولنې په كچه د پراختيا

باغونو د جوړولو ،پروسس او بسته بندى له الري) .د  ۱۳۸۷كال

يي مرستو لپاره د اړوندو وزارتونو او بسپنه وركړل شويو پروژو

د تلې په مياشت كى د كرهنې د نوې وزير په راتګ سره د وروستيو

له خوا به د اړيكو مهم ټكى وي .د د افغانستان د ملي پراختیايي

ستراتيژيو بيا كتنه يې و هڅوله او د كرهنې د پراختيا ملي كاري

ستراتیژی/د کرهنې او کلیو د پراختیا سکتوري ستراتیژي د

چوكاټ د جوړولو كار پيل شو تر څو د كرهنې اوبو لګولو مالدارى

تسويد څخه وروسته د  CARDمفهوم الهم پراخ شوى دی .د ډيرو

او د كليو د پراختيا او بيا رغونې  ،د افغانستان د ملي پراختیايي

كرهنيزو پاليسيو د اسنادو معمولي برخې دا دي :د كروندګرو د

ستراتیژی/د کرهنې او کلیو د پراختیا سکتوري ستراتیژي او

موسسو لپاره مالتړ او د نويو ،ارزانه ټكنالوجيو پيژندل چې د

لومړني ماسټرپالن برخې اصالح او ساده كړي .په د افغانستان د

وړو كروندګرو سره د حاصالتو په تنوع او د څارويو په توليداتو

ملي پراختیايي ستراتیژی/د کرهنې او کلیو د پراختیا سکتوري

كې مرسته وكړي  ،د خوراكى توكو خونديتوب  ،او د غوښتنې سره

ستراتیژي كى وړانديز شوي ډيري الرى چاري په نوې كاري چوكاټ

سم د نيمه تشديدي توليداتو لو رته په هغو سيمو كې چې هلته ښه

كى ځاى پر ځاي شوې .مګر د  ۱۳۸۸كال د وري د مياشتې د كرهنې

تعريف شوي ماركيټونه شته مخه وكړي .په باالقوه فعاليتونو كى

د پراختيا ملي كاري چوكاټ مسودې څخه داسې څرګنديږي چې د د

د سبزيجاتو باغونه ،د ميوو كوچني باغونه ،د څارويو د حالت ښه

افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژی/د کرهنې او کلیو د پراختیا

والى ،د كورونو تر شا د چرګانو توليد ،په پراخ ډول د پسو او اوزو

سکتوري ستراتیژي په پرتله بى وزلو ته ډيرې ځانګړې مرستې

روزنه ،د وړيو توليد د كشميرې راټولول او پروسس ،او د خصوصي

وړاندې كوي .په پاي كى څرنګه چې د افغانستان په ملي پراختيايي
ستراتيژى په عمومي اسنادو كى په وضاحت سره څرګنده ده چې د
بيوزلو سره پرته له كوم ځانګړې ژمنې نه مرسته كوي .
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 29د د کرهنې اوبو لګولو او مالداری وزارت پروګرامونه :خوراكى امنيت،
بڼوالي ،څاروي ،د اوبو لګولو زيربنا ،د طبيعى سرچينو اداره ،او د ظرفيتونو
لوړول .د  DRRMپروګرامونه :د ملى يووالي پروګرام ،ملى پرمختګ ،كليو ته
ملى الس رسي ،كليو ته د اوبو رسول او حفظ الصحه ،ملى څارنيز سيسټم ،د
كليو د تشبثاتو پرمختيا ،د كليو بريښنا ،او د بيړنيو حاالتو په وړاندى غبرګون.

نوى كاري چوكاټ د الندې څخه پورته ،پراخه ،او
سكټوري الرې ته ژمن دى.

 30د  PSNپايلي :د  ۷۸۳۱كال د جدى د  ۰۳شاخصونه او الس ته راوړني (د ۸۸۳۱
_http://www.nspafghanistan.org/reports
.)۰۳
مرغومې
د
كال
( and_publicationsد  ۸۸۳۱كال په غبرګولې كى د الس رسي وړ شو).

 31پاوال كانتور ،آدم پين ،د بى وزلى راټيټول :د بى وزلو لپاره د د افغانستان
ملي پراختیايي ستراتیژی د پلي كيدو پايلي( ،كابل.)۸۸۳۱ ،UERA :

11

سلسله نشریات ترکیبی AREU

دا پروګرام به ديو ډير شمير اړخونو سره چې د كرهنيز ګټه ور زنځير د

معيشت سره مرسته وشي او په پاى كى سموالروچارو ته وده

بيالبيلو پړاوونو كى ښكيل دي ،كار وكړي او پكښى د بيلو اندازو

وركړل شي .لكه چې پخوا هم وويل شو ،په سيمو كې د فعاليتونو د

لرونكى توليدى موسسات (كوچني پانګه وال SMEs ،او لوي

لومړيتوبونو لپاره ايكولوژيك ،فزيكى زيربنا او ټولنيز فكټورونه

شركتونه) ،او همدارنګه پانګه اچوونكي ،تولیدونکې ،سوداګر،

بايد په پام كى ونيول شي.

او پيرودونكي شامل دي.

32

د پروګرامونو او فرعي پروګرامونو په كچه ،د د افغانستان د

منځني كروندګر (هغوي چى د يوه نه تر  ۵۰هكټاره اوبه لرونكې

ملي پراختیايي ستراتیژی/د کرهنې او کلیو د پراختیا سکتوري

ځمكې لري) د كرهنى د دوامداره ودې د مال تير جوړوي چې د

ستراتیژي د ستراتيژۍ ،د كرهنې اوبو لګولو او مالدارى د ماسټر

شواهدو پر پنسټ اوس مهال د هيواد د كرهنيزو محصوالتو  ۸۰تر

پالن ،او د كرهنې د پراختيا ملي كاري چوكاټ تر منځ ځينې د پام

 ۹۰په سلو كي توليدوي او په افغانستان كى د جغرافيايي ستونزو

وړ توپيرونه شته دي او ديو كلك ټينګار سره پر :د طبيعى سرچينو

له امله په ډيرو واليتونو كى پراخه سوداګريزه كرهنه محدوده ده.
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داسې ښكاري چې د عدالت يا حد اقل د الس ته راغلو ګټود پراخه
ويش لپاره سترې انديښنې شته دي .حكومت ډير ځله په دې ژمن دى
چى ګوښه شوې ،زيانمنوونكي او بى وزله خلك ،د كوچيانو،34
ښځو ،او د ليرى پرتو ،كم سرچينو او للمي سيمو د كورنيوپه ګډون،
د كليو د پرمختيايي نوښتونو څخه ګټه واخلي .همدا راز دا كاري
چوكاټ دا هم په نښه كوي چې په كليو كى د بى وزلى د راټيټولو
لپاره د كارونو منځ ته راوړل ،په ځانګړى ډول بى ځمكو او كوچنيو
كروندګرو ته ،د ډير اهميت وړ دي.
مساعدو سيمو ته پر مرستو تمركز (محلى ماركيټونو ته نږدى) له
مينځه تللى .داسې ژبه به ونه موندل شي چې ليرې پرتي سيمي به د
ټيټ لومړيتوب لرونكو سيمو په توګه وپيژني .د هغه پر ځاى  ،نوى
كاري چوكاټ په افغانستان كى د اوو كرهنيزو ايكولوژيكو زونونو
جوړول غواړي ،تر څو فرصتونه او ستونزى په ګوته او د كليوالى

د مديريت ،كرهنيزو محصوالتو او اقتصادى ودې تر منځ د اړيكو
منځ ته راړول ،تر څو خوراكى خونديتوب او اقتصادى وده تامين،
د خوراكى كړكيچونو په وخت كى د حبوباتو حاصالت ،په ځانګړى
ډول غنم (د افغانستان اساسى خوراكى توكۍ) لوړ ،د غوړو لرونكو
تخمونو او نور صنعتى محصوالتو ته وده ورکړل شي ،په ځانګړې
توګه هغه چې د څارويو د خوراك لپاره كارول كيږي ،د څارويو د
سكټور څخه مالتړ ،د طبيعى سرچينو ښه اداره ،د تنوع آسانتياوې
او د كروندګرو پر وړاندې د ګواښونو د كمولونورې ستراتيژى ،او
كرهنيزو پورونو ته الس رسي پراخه شي .سربيره پر دې ،د كرهنې
اوبو لګولو او مالدارى د وزارت كاري ظرفيت په مركزى او واليتى
كچه د لوړولو بهير د عامه سكتور ونډى ته په پام سره ،چټك شي.

د ځمكو د ثبت د ستراتيژى مهمې برخې
حكومت دى ته ژمن دى چې هغه ګامونه پلې كړي څو د مالكيت د
حقوقو د جوتولو ،د مالكيت د انتقال د پړاوونو د آسانه كولو ،او
اوږد مهاله اجاري له الرى الس رسي آسانه كړي .په  ۱۳۸۶كال كى،
د ځمكو د ملى كړنالرې مسوده د منظورى لپاره عدليى وزارت ته

 32د افغانستان جمهوريت" ،د کرهنى ملى پرمختيايي پالن :د اقتصادى
بيا رغوني پروګرام " (كابل :د افغانستان حكومت.۶ ،)۷۸۳۱ ،

وړاندې شوه او ځمكو د راجستريشن او د ځمكو څخه راپورته شويو

 33د افغانستان جمهوريت " ،د اقتصادی بيا رغوني پروګرام.۹ "،

شخړو د حل او فصل د ښه والى لپاره هڅې روانې دي ،چې د ځمكو

 34د دکرهنې ملي پراختیايي کاري چوکاټ د كوچيانو د مالټر پروګرام دا وايي
چى لږ مهاجرت او نيمه ميشته كيدو خواته د افغانستان د ختيزو ،لويدېزو او
شمالى سيمو د كوچينانو بهير ته په كتو سره د كوچيانو بيالبيلو معيشتى
سيستمونو لپاره بيالبيلي ستراتيژي بايد جوړي شي .له همدى امله د هغو كوچيانو
تر منځ چى مهاجرتى ژوند ته دوام وركوي ،او هغوي چى نيمه ميشته او بيالبيل
معيشتى سيستمونه غواړى ،بايد توپير وشي .د مهاجرو كوچيانو تر منځ ،د
هغو ت منځ چى د واليتونو تر منځ ډير واټن او لږ واټن وهي ،هم بايد توپير وشي.
12

د ټولنې پر پنسټ د ځمكې د اداري سسيستمونو جوړيدل يو له دغو
كارونو څخه دى.
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د اوبو د سرچينو د مديريت د ستراتيژى مهم

 35د ځمكو د راجستريشن مسله د "د سالمى اداري ،عامه
ادارى ،او بشرى حقوقو ستراتيژى" چى د د افغانستان ملي
پراختیايي ستراتیژی د " ښه اداري" برخه ده ،مطرح شوي ده.

د اوبو د سرچینو اداره ،مالداری او د کوکنارو اقتصاد غریبو خلکو ته په پام سره د کرهنیزي ودی فرصتونه

ټكې حكومت د پنځو مهمو سيندونو د ډنډونو پر بنسټ ،د اوبو د

شوی ،بدل كړي .دلته هدف ميرآب يا داوبو مشر دى ،هغه كس چې

سرچينو د يو ټوته مديريت د جوړولو تكل لري .دا به يو تشكيالتي

د كروندګرو له خوا (د اوبو د ټيټو سيمو) د كانالونو د پاكولو ،د

لوى بدلون وي .له تاريخى پلوه ،د اوبو مديريت مات مات (د

اوبو د ويش د څارنې او د حكومتى چارواكوسره د اړيكو د ساتلو

بيالبيلو غوښتنو لرونكو وزارتونو تر منځ) او د اداري سرحداتو پر

لپاره ټاكل كيده .وروسته دا جوتوي چې هغه دوديز سيستمونه چې

ځاى پر طبيعى سرحداتو والړه ده.

په سمه فعاليت كوي ،پياوړې به شي او په قانونى ډول به وپيژندل

په پاى كى به د سيندونو د ډنډ ادارې به جوړې او د هر سيند د

شي .د اړتيا په صورت كى ،به د اوبو د كارونكو نوې ټولنې جوړې
شي.

اوبو د سرچينو مديريت مسووليت به د هغه سره سم وسپارل شي،
ً
احتماال فرعي ډنډ ته .يوه آزمايښتي پروژه اوس مهال دا كار د آمو

َد افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژی/د اوبو د سرچینو د

د سيند په ډنډ كې پلې كوي .د اوبو د كارونكو ټولنى ته به هم پراخ

سکتور د مدیریت ستراتیژي د كليوالى معيشت اړوندې د اوبو

مسووليتونه وركړل شي .په عين وخت كى ،پالنونه او د پلى كيدو

څو مهمې پاليسۍ راپيژني .د بيلګې په توګه د اوبو د سرچينو په

چاري به په كابل كى متمركزې وي .د وزارتونو تر منځ او د بسپنه

مديريت او پالن جوړولو كى د اړوندو خواوو فعال ګډون لپاره د

وركونكو سره د همغږى لپاره به د اوبو د چارو د مديريت عالى شورا

اغيزمنو ميكانيزمونو جوړول  ،د اوبو په سر سياليو كې انډول

()SCWAMاو ګډ تخنيكى سكرټريت جوړ شي.

راوستل (د خوراكى او صنعتى توكو لپاره اوبه ،د كورني اړتيا

د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژی/د اوبو د سرچینو د
سکتور د مدیریت ستراتیژي د  ۱۳۸۵كال د "اوبو د سكټور لپاره د
ستراتيژيكې كړنالرې كاري چوكاټ" چى د د اوبو د چارو دمدیریت
عالي شورا له خوا منظور شوى ،د حكومت د اوبو اساسى پاليسي
بولي.
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دا كاري چوكاټ تفصيلى پلليسى نلري مګر د كړنالړو او

مقرراتو د ال پرمختيا زمينه برابروي .د اوبو اصالح شوى قانون 37د

لپاره  ،حفظ الصحه ،صنايع ،د سيالبونو كنټرول ،د اوبو څخه الس
ته راغلى بريښنا او چاپيريال) ،د اوبو د مستفدينو تر منځ د عادالنه
ويش زمينه (په ځانګړى ډول د لوړو او ټيټو سيمو د اوبو كارونكو
تر منځ او اوبو ته د ښځو ښه الس رسي) او د شخړو د حل او فصل د
ميكانيزمونو جوړول .د دغو مالتړ كونكو پاليسيو او پلى كوونكي
الري چاري بايد تر اوسه جوړي يا نهايي شوې وې.

 ۱۳۸۷كال په غبرګولې كى بيا كتنې ته وړاندې شو او څلور مقرري د

دا ستراتيژي غواړي چې پر معيشت والړ د د اوبو د سرچینو یو

سيندونو د ډنډ د ادارو(شورا ګاني او موسسي) ،د اوبو د كارونكو

ټوټه مدیریت يوه داسي الرې ته وده وركړي چې د بى وزلى په

ټولنې ،او اجازه نامي او جوازونه – په كې موجود دي .راتلونكي

راټيټولو ټينګار وكړي .كه څه هم چى روښانه نه ده ،دا ستراتيژي د

پاليسۍ او مقررات به پر اوبو لګولو ،د ځمكى الندى اوبو ،د اوبو

اوبو د لګښت او د اوبو د رسولو د خدماتو د لګښت تر منځ توپير

ځخه الس ته راغلي بريښنا پر ودې ،او د ښارى او كليوالى اوبو پر

را مينځ ته كړي تر څو د زيربنا د جوړلو يا بيا رغوني او عملياتو

زيرمو او حفظ الصحى متمركزې وي .د افغانستان د ملي پراختیايي

او ساتنى لګښتونه پوره كړي .دا تفسير د اوبو د قانون د مسودې

ستراتیژی/د اوبو د سرچینو د سکتور د مدیریت ستراتیژي داسې

سره سمون لري ،چې وايي " :اوبه وړيا دي ،مګر د پانګي اچولو

يادونه كوي چې د اوبو د كارونكو ټولنې به د هيواد په ډيرو برخو

او د اوبو رسولو خدمتونه ،زيرمه كولو ،د اوبو انتقال ،د اوبو

كى دوديز ميكانېزمونه چې له ډيره وخته كار ترى نه دى اخيستل

منحرفول ،او ساتنى د خدماتو لګښتونه به د خدمتونو د رسوونكې

 36د افغانستان د انرژى او اوبو وزارت" ،د افغانستان ملي پراختیايي ستراتیژی:
د اوبو د مدیریت سكټورى سټراټيژى" (كابل :د انرژى او اوبو وزارت.)۷۸۳۱ ،

 37په دى رساله كى د اوبو د تسويد شوى قانون ماخذ د OAF
د  ۸۸۳۱كال د مرغومې د نارسمي ژباړي له مخى اخيستل شوي.

له خوا اخيستل كيږي ( ۷ماده) .د ستراتيژى په پخوانيو مسودو كى
راغلى قيمتونه ټول ايستل شوي ،مګر اوږد مهاله موخه " د اوبو د
خدمتونو ټول لګښت به د اوبو د كارونكو په غاړه وي " هماغسې
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پر ځاى ده .وروستي احكام د اوبو لګولو په پروژو او ساتنيزو

مادې سره په سمون كى ،د كرهنې مالدارى او اوبو لګولو وزارت به د

خدماتو كى د خصوصى سكتور ګډون ته الره پرانيزى .د افغانستان

اوبو د ويش او هغو زيربنا وو لكه لومړني ،ثانوي او ثالثو كانالونو،

د ملي پراختیايي ستراتیژی/د اوبو د سرچینو د سکتور د مدیریت

د مدخلونو ،د اوبو د كنټرول جوړښتونو او بندونو د بيارغوني د

ستراتیژي او د اوبو تسويد شوى قانون ( ۲ماده) دا وايي چې اوبه

همغږى مسووليت به په غاړه ولري .د كرهنې اوبو لګولو او مالدارى

په ترتيب سره يو "عامه توکۍ" او "عامه شتمني" ده .كه څه هم چې

وزارت به همدارنګه د اوبو د كارونكو د ټولنې د جوړيدو او د

دا ماده "خصوصی مالکیت" نه مني ،خو د اوبو خصوصى حقوق

اوبو لګولو د زيربنا په پالن جوړونه كى د هغوي د ګډون د څارنې

د اجازه نامو او جوازونو له الرې د ځمكې الندې او سطحى اوبو

مسووليت ولري .د اوبو او انرژى وزارت به د اوبو د كارونكو د ټولنو

كارونې ته الره پرانيزي ( ۲۱ماده) .د اوبو كارونكو نه به غوښتتنه

د ثپتولو او د هغوي د ظرفيت لوړولو د چارو همغږي په غاړه واخلي.

كيږي چې د راويستل شويو اوبو او فضله اوبو د اندازې د ټاكلو

(۱۸ماده)

لپاره يوه د اندازه كولو دستګاه ځاي پر ځاي كړي ( ۲۲ماده) .د اوبو
اوسنۍ دوديز حق به په تدريجي ډول د جوازونو سره به وپيژندل
شي( ۲۰ماده) .د جوړيدو په صورت كى ،د اوبو كارونكې ټولنې به
په خپلو كانالونو كى د اوبو د ويش د سر پرستى مسووليت ولري.
د غوښتنې په صورت كې به دا مسووليت ميرآب ته و سپارل شي.
د اوبو د كارونكو ټولنې قواعد ،مسووليتونه او صالحيتونه به
د كارونكو د ټولنې د اساسنامي له مخى تنظيميږي .دا روښانه نه
ده چې آيا ټولو د اوبو كارونكو ټولنو لپاره به يوه اساسنامه جوړه
شي ،يا پخپله د اوبوكارونكو ټولنې به د خپلو اساسنامو د جوړولو
صالحيت ولري ( ۱۸ماده).
د شخړو د حل او فصل مسووليت د الندى څخه پورته سيستم له
الرى به مخ ته ځي ،څرنګه چى سيمه ايزې شخړې به په لومړي سر
كى د اوبو د كارونكو ټولنې ته او د اړتيا په صورت كى لوړ پوړو
مراجعو ته ورځي .په دغو مراجعو كى د فرعى ډنډونو شورا ،د سيند
د ډنډ شورا ،د اوبو او انرژى وزارت( ،)MEWاو د محكمو سيستم
شامل دى .په هغو سيمو كى چى د اوبو د كارونكو ټولنې او شورا
ګانې ال تر اوسه شتون ونلري ،شخړې به د سيند د ډنډ د سازمانونو
يا د اوبو د مديريت د دفتر له خوا حل او فصل كيږي(چې منظور يې د
اوبو او انرژى د وزارت واليتي دفترونه دي) ( ۳۴ماده).

په ملى كچه د اوبو لګولو د اوسنى زيربنا د نقشو ايستلو  ،او د
بيارغونې د لومړيتوبونو د پيژندنې د موخې سره ،وړانديز شوې
دي .سربيره پر دې ،د كرهنې مالدارى او اوبو لګولو په وزارت كي
دننه د يوه همغږى كونكې واحد د جوړولو وړانديز كړى چې د اړوندو
وزارتونو ،بسپنه وركونكو او پلې كوونكو خواوو د همغږې كونكې
پالوې استازيتوب سره به مرسته وكړي.

د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د ستراتيژى مهم
ټكې
د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژی/د نشه يي توکو پر وړاندې
د مبارزې ستراتیژي په پراخ ډول د  ۱۳۸۵كال د مخدره موادو د
كنټرول ملي ستراتيژي منعكسوي ،چې څلور لومړيتوبونه لري:
38

 )۱د نا قانونه موادو او د هغوی د اړينومخكينيو موادو د سوداګرى
مخنيوى )۲ ،د قانونى كليوالى معيشت غښتلى او متنوع كول )۳ ،
نا قانونه مخدره موادو د غوښتنې د كچې راټيټول ،او  )۴د مركزى
او واليتى دولتى ادارو پياوړې كول .د افغانستان ملي پراختیايي
ستراتیژي څرګندوي :موخه دا ده چې د ناقانونه مخدره موادو
كښت ،توليد ،ليږدونه او مصرف دې په چټكه او دوامداره توګه
راټيټ او د يوه ګټور چاپيريال او د فرصتونو د رامينځ ته كيدو
سره دمخدره موادو په بشپړه او دوامداره توګه له مينځه وړلو

سر بيره پر دې د اوبو د پاليسۍ د اسنادو تر څنګ چې دمخه پرى
بحث شوى ،د  ۱۳۸۸كال د كرهنې د پراختيا ملي كاري چوكاټ د
اوبو لګولو يو فرعى پروګرام لري .د اوبو د تسويد شوې قانون د ۱۱
14

 38د مخدره موادو پر ضد د مبارزى وزارت ،د افغانستان جمهوريت " ،د نشه
يي توکو د کنټرول ملي ستراتیژي :د ناقانونه مخدره موادو د ستونزى د حل يوه
نوى پنځه كلنه ستراتيژى" (كابل :د مخدره موادو پر ضد د مبارزى وزارت.)۶۰۰۲ ،

د اوبو د سرچینو اداره ،مالداری او د کوکنارو اقتصاد غریبو خلکو ته په پام سره د کرهنیزي ودی فرصتونه

د مخدره موادو د سوداګرى

كيمياوي توكو د توريد مخنيوى او د نا قانونه مالى سرچينو په نښه

پر مهال د اړينو ګامونو رته كول.

مخنيوى به د مخدره مواد سوداګران ،د هغوی پلويان (په ځانګړى

كول ).د ۱۳۸۷كال د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژی/د نشه

ډول طالبان او مفسد چارواكې) او د كوكنارو ستر كروندګر په نښه

يي توکو پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي د  ۱۳۸۵كال د د افغانستان

كړي .د مخدره توكو د كنټرول ملي ستراتيژي داسې يادونه كوي چې

د ملي پراختیايي ستراتیژی/د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې

د حكومت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزي پاليسي د "د بيخى

ستراتیژي په پرتله د كوكنارو پر ويجاړولو ډير ټينګار كوي ،او

له منځه وړلو په هدف نه ده" .بيا هم ،د كوكنارو بيخى له منځه وړلو

وايي چې دولت به خپل د ويجاړولو هڅې پياوړې كړي .د پاليسى

ګواښونه څرګند او (د كوكنارو تخريب) د الندينيو شرايطو الندې به

د عمل ګروپ ( )PAGپه  ۱۳۸۷كال كى د  ۵۰۰۰۰هكټارو ځمكو د

ترسره شي :په هغو سيمو كى د قانوني معيشت بسيا فرصتونه شتون

تخريب پالن په پام كى درلوده (د  ۱۳۸۶كال د ټول ټال كښت شويو

ولري ،د كوكنارو د ګل څخه دمخه نه دا چې كوكنار په نښترو وهل

ځمكو  ۲۵په سلو كي) .دا موخه به تر ممكنه كچې په راتلونكو

شوې وي  ،او د ځمكنيو الرو چارو په واسطه .سربيره پر دې ،هغو

كلونو كى دوام ومومي 41.ستراتيژى د چټك او پړاويز تخريب تر

كسانو ته چې د كوكنارو كښت يې ويجاړيږي ،هيڅ ډول تاوان به نه

منځ الرو چارو باندې هم رڼا اچوي او وايي چې دواړه الرې خپل

وركول كيږي .د هر واليت د تخريب وړ مهمې سيمې به هركال د مخدره

پلويان لري ،مګر د كلنى هدف او څرګندونو پرته كومه ځانګړي

موادو پر وړاندې د مبارزې د وزارت له خوا تثبيت او د منظورى

الرښوونه نه كوي " ،مسله دا نه ده چې د کوکنارو تخریب دې پړاويز

لپاره د وزيرانو جرګګۍ ته وړاندې كيږي .په عمل كى ،د تخريب

يا چټك وي ،بلكه چې كومه الره تر ټولو دوامداره وي او لږ ټولنيز

ډيره كچه د په نښه شويو زونونو څخه بهر سيمو كى ترسره شوې (په

اثرات ولري.
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ځانګړې توګه په هلمند او كندهار كې 40.)۱۳۸۷ ،د مخدره موادو
پر وړاندې د مبارزې وزارت د كوكنارو د تخريب پروګرام يو شمير
ډلې به واستوي چې دغه دندې ولري :د يوه معلوماتي كمپاين په الره
اچول تر څو كروندګر د كوكنارو د كښت پريښودو ته وهڅوي ،خلكو
ته ووايى چې د كوكنارو د تخريب راپورونه ريښتيا دي ،او دا هم
ووايي چې دا كار په هغو سيمو كى چې د مشروع معيشت فرصتونه
موجود وه ،ترسره شوي .د قانوني معيشت د ارزولو او څارنې لپاره
به ميكانيزمونه جوړشي څو دنوموړې پاليسى څخه مالتړ وكړي.
د مخدره موادو د سوداګرى د له مينځه وړلو نورې هڅې د فساد په
ټيټولو او په استخباراتي ،تحقيقي ،او د سرحد څخه وتلى همكارى
اومخنيوى (د مخدره موادو د نړيوالو معامله ګرانو او قاچاقبرانو او
مكفسدو مامورينو نيونه او محاكمه ،د ترياكو په تولید كى د اړينو

 39د افغانستان جمهوريت" ،د افغانستان ملي پراختیايي ستراتیژی:
د امنيت ،سالمى اداري ،اقتصادى ودى او بى وزلى د راټيټولو ستراتيژى
( ")۳۱۰۲ ۸۰۰۲( ۱۹۳۱ – ۹۸۳۱واشتنگتن :د پيسو نړيوال صندق.۶۴۱ ،)۸۰۰۲ ،
 40د د نشه يی توکو او جرمونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د  ۸۰۰۲كال د افغانستان د
كوكنارو سروى ښيى چى د كندهار  ۲۹په سلو كى تخريب شوي ځمكي (د  ۲۲۲۱څخه  ۵۲۱۱هكټاره)
او د هلمند  ۵۴فيصده تخريب شوي ځمكي (د  ۶۱۴۱څخه  ۶۳۶هكټاره) د تخريبى زون څخه بهر وي.

دهغه پالن په رڼاکې چې د  1386کال په وروستیو کې اعالن شو او
له مخه به یې نړیوال سوله ساتې ځواکونه په سویل کې د کوکنارو
د سوداګری په له مینځه وړلو کې د مرستې په موخه زيات شي او
د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د ستراتیژی په پالن بیا کتنه
وشي( د  1386کال لپاره په پام کې وه مګر داسې ښکاری چې
ځنډیدلې ده) ،او داسې ښکاری چې د کوکنارو د له مینځه وړلو
پالیسی به په  1387کال کې بیا وکتل شي.
د ترياکو له کروندګرو سره د قانوني معيشت د موندلو په موخه
د مرستو په مالتړ کې چټکې اغېزې او منځمهاله او اوږدمهاله
مداخلې شاملې دي .په دغو اقداماتو کې د کار په وړاندې د خوړو
پروګرام او د ټولنيزخوندیتوب نور پروګرامونه راځي چې دادي :د

 41د د نشه يی توکو او جرمونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د  ۷۸۳۱كال د
افغانستان د كوكنارو سروى ښيي چى په  ۷۸۳۱كال كى  ۰۸۴۵هكټاره ځمكه تخريب شوى،
چى د پالن شوى هدف  ۱۱په سلو كى او د  ۶۸۳۱كال د تخريب شويو ځمكو يو په څلرمه
جوړوي .ددى كار ممكنه الملونه دا دي )۱ :د كوكنار د كښت راټيټيدل د نورو الملونو لكه
د كوكنارو نه كرل ،د سخت ژمى له امله د كوكنارو خرابيدل ،او پخپله د كروندګرو له خوا
د كوكنارو اجباري يا دواطلبانه تخريب ( ۰۰۰۴ ۰۰۰۳هكټاره چى تصديق شوي نه دي) .او
 )۲د سويل كى د كوكنارو د كښت تمركز چى د حكومت ضد عناصرو د ډيريدونكو حملو
او منظمو جنايي كړيو د ډيريدو له امله د تخريب چاري د زياتيدونكو ستونزو سره مخ دي.
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سړکونو او د اوبو د بېخبناوو بيارغونه ،مالي اعتبار ته د السرسۍ

د واليتونو د چارواکو په سال او د ځايي شرايطو سره سمه جوړېږي.

د کچې زياتوالی تر څو د ترياکو د پورونو کړۍ وشلول شي او د

دغه اقدامات به د واليتونو په پراختيايي پالنونو ( )PDPsاو د د

قانوني محصوالتو د توليد او بازار موندلود کچې لوړول.

نشه يي توکو د کنټرول ملي ستراتیژي په کلنيو تطبيقي پالنونو کې

د دولت د (( ښو ترسره کوونکو د نوښت)) د پروګرام له مخې هغه
واليتونه چې کوکنار پکې نه کرل کېږي يا هم د کوکنارو کر پکې
هېڅ ته نږدې دی ( د کوکنارو کروندې له  1000هکټاره کمې دي)
يا يې هم د کوکنارو کرل په سلو کې لس کم کړی دی ،د الزياتو
پراختیايي مرستو د ترالسه کولو مستحق دي .42د د افغانستان
د ملي پراختیايي ستراتیژی/د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې
ستراتیژي ستراتېژي همدارنګه څرګندوي چې د مرستو زياته برخه
به د کروندو د خرابولو څخه وروسته ورکړل شي.
داسې ښکاری چې د نشه يي توکو سره د مبارزې د هڅو په برخه کې
د نظر پراخ یووالی شته ،لدې چې دا له پراختيايي نوښتونو څخه
ګوښی پاتې شي.
د نشه يي توکو پر وړاندې مبارزه د افغانستان د ملي پرمختيايي
ستراتېژۍ د مشترکو مسائلو د يوې برخې په توګه په پام کې
نيول شوې( نور مشترک مسايل دادي :د ظرفيت لوړول ،جنسيتي
برابري ،سيمه ييزه همکاري ،د فساد پر وړاندې مبارزه او د ژوند
چاپېريال) ،د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د نشه يي
توکو پر وړاندې د مبارزې يوه پراخه پاليسي چمتو کړېده چې د
رپوټ ورکونې او د وزارتونو تر منځ د همکاريو لپاره ميکانيزمونه
یې په پام کې نيولي دي.
د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژی/د نشه يي توکو پر وړاندې
د مبارزې ستراتیژي همدارنګه په يوه واليتي کړندود هم ټينګار
کوي ،واليان د واليتونو په کچه د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې
د يوې ستراتېژۍ په چمتو کولو کې همکاري کوي .دغه سټراټېژي به
 42د کښت څخه خالص واليتونه د  1ميليون ډالرو مستحق دي ،او هغه واليتونه
چې د کوکنارو خپل کښت يې په سلو کې له لسو زيات کم کړی دي ،د هر هکټار ځمکې
په مقابل کې د  0001ډالرو د اخيستو مستحق دي .هغه واليتونه چې کښت پکې کابو
صفر دی د  000005ډالرو مستحق دي .په  6831کال کې متحده اياالت د دغه پروګرام
تمويلوونکی ؤ .سرچينه :د امريکا د متحده اياالتو د بهرنيو چارو وزارت (( ،د افغانستان
د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه پروژه شوي دولتي خپرونې)) ،واشنګټن
ډي ،سي( www.america.gov )6831 ،82 ،وروستۍ کتنه ،د  7831د زمري )31
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ځاي په ځاي کړل شي .د د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژی/د
نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي ستراتېژي وړانديز
کوي چې بسپنه ورکوونکي بايد خپلي پروژې په منظمه توګه
بياوڅېړي او تنظيم يې کړي تر څو د والیتونو پراختیايي پالنونو د
لومړيتوبونو څرګندونه وکړي .همدارنګه د نشه يي توکو پر وړاندې
د مبارزې دولتي وجهي صندوق پدې وروستيو کې خپل پالن د
وړاندیزونو د لنډمهاله تمويل څخه د نشه يي توکو پر وړاندې
د مبارزې واليتي پالن ته اړولی دی .واليان او د دولت مرکزي
کارکوونکي د ټاکلو موخو د برياليتوب دنده لري او پدې موخه به
د مجازاتو او مکافاتو يو روڼ سيسټم رامنځته شي .د د افغانستان
د ملي پراختیايي ستراتیژی/د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې
ستراتیژي سند يو حیرانونکی عبارت لري چې وايي (( د عامه باور
په خالف د ملګرو ملتونود نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې دفتر
پايله راايستې چې بېوزلي د نشه يي توکو د توليد لپاره لويه انګېزه
نده)) .
43

دغه پايله د ملګرو ملتونود نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې
دفتر د موندنو په بنسټ ده چې څرګندوي چې د افغانستان په شمال
کې بيوزله واليتونه په عمده توګه يا خپل کښت کم کړی يا دا چې
په هر اړخيزه توګه يې درولی دی ،پداسې حال کې چې د سويل
شتمنو واليتونو په پراخه کچه د کوکنارو کښت زيات کړی دی .دا
مسئله په ضمنې توګه دې ته اشاره کوي چې بېوزلي بايد د اقدام
د نه کولو لپاره د عذر په توګه ونه پېژندل شي .که څه هم چې د د
افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژی/د نشه يي توکو پر وړاندې
د مبارزې ستراتیژي کړنالره کې دې مسئلې ته ګوتنيونه شوېده چې
(( د بېوزلۍ او د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې تر منځ اړيکه
کومه ساده چاره نده(( .په لنډمهال کې د کوکنارو د کروندو خرابول
کېداي شي د بېوزلۍ د زياتوالي المل شي چې ټول هغه کروندګر،
 43د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت ،د افغانستان د ملي
پرمختيايي ستراتېژۍ د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې کړنالره1 ،

د اوبو د سرچینو اداره ،مالداری او د کوکنارو اقتصاد غریبو خلکو ته په پام سره د کرهنیزي ودی فرصتونه

کارکوونکي او کورنۍ يې چې د کوکنارو په کښت او کار کې لګيا

توکو او د هغو د لومړنیو کيمياوي توکو قاچاق راکم کړي او د نشه

دي ،اغېزمن کوي .له همدې(( بېوزلي او زيانمننه)) کبله  ،اړتيا ده

يي توکو د کاروونکو د ستونزو او په افغانستان کې د هغه څخه

چې په هره کړنالره کې د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې ستراتېژي

د راپيداکېدونکو زيانونو د کمښت المل شي )).د د افغانستان

تر غور الندې ونيول شي .44دغه عبارتونه د بېوزلۍ د کمښت او د

د ملي پراختیايي ستراتیژی/د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې

ترياکو د توليد تر منځ د اړيکو د مشخص کېدو اړتيا څرګندوي.

ستراتیژي ستراتېژي همدارنګه د معيارونو ځېنې نورې پايلې

د څارنو په پام کې نيولو سره ،د نشه يي توکو د کنټرول ملي
ستراتیژي څرګندوي چې د کرل شوې ځمکې د هکتارونو په شمېره
کې د کلني کموالي تعقيب د پرمختګ د ارزښتناکو الملونو څخه
يوه ده ،مګر د کمزورتيا څو ټکي لري.
د کرهنې پر کچه تمرکز د کښت په کموالي کې د ثبات په اړه ډېر کم څه
څرګندوي ،او په واليتونو کې او د هغوي تر منځ د کښت د مختلفو
بېلګو د پيچلي کولو ليوالتيا لري ،لدې کبله نشي کېداي چې د
کښت د کموالي اړوند ستونزې په چټکه او توپير لرونکې توګه د
شخصي منعې يا د تخريب له الرې وپېژندل شي .برسېره پردې ،دې
ته په پام چې د نشه يي توکو د زېرمه کولو شونتيا ال اوس هم شته،
په  1384کال کې د حاصالتو زياتوالی او دا واقعيت چې د توليد
د کچې راټيټول کېداي شي د بيو د لوړېدو سبب وګرځي نو په
لنډمهال کې د کښت کمول نشي کوالي د هغو کسانو په فعاليتونو
اغېزه واچوي چې د نشه يي توکو په قاچاق کې بوخت دي.45
که څه هم چې دغه عبارت د پرمختګ په اړوند د اندازو په اړه د
ننګونو پر ارزښت د ټينګار په موخه وړاندې شوی دی ،مګر د
نشه يي توکو د مداخالتو لپاره څو ارزښتناکو پوښتنو ته اشاره
کوي چې د کښت د باثباته کموالي المل کېږي .د د نشه يي توکو د
کنټرول ملي ستراتیژي په کړنالره کې دولت پدې لټه کې دی چې
د (( د ترياکو د کر د سیمې)) د کموالي معيار د هغو معيارونو له
الرې چې ((د قانونی خالصو کورنيو توليداتو په وړاندې د ترياکو
د اقتصاد د ارزښت نسبي کمښت اندازه کوي ،د ناقانونه نشه يي

 44د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت ،د افغانستان د ملي
پرمختيايي ستراتېژۍ د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې کړنالره2 ،1 ،

وړانديز کوي او بيانوي چې معيارونه وروسته په ورکشاپونو کې
ټاکل کېږي .د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې د برياليتوب په اړه
پوښتنې په همدې ترتيب د نشه يي توکو د کښت او د بېوزلۍ ترمنځ
اړيکې د ترياکو د اقتصاد په اړه د د افغانستان د څیړنې او ارزونې
ادارې د څېړنو مرکزي برخه ده ،او د موندنو او سپارښتنو په برخه
کې به بياوڅېړل شي.

د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژی په اړه د نړيوال
بانک او نړيوال وجهي صندوق ژمنې
لکه څرنګه چې مخکې یادونه وشوه ،دولت د د افغانستان ملي
پراختیايي ستراتیژی سند د بېوزلۍ د کښت د ستراتېژۍ په توګه د
پور د بښلو لپاره او د بياکتنې لپاره د  1387د غوايي په مياشت کې
د نړيوال بانک او نړيوال وجهي صندوق ته ور واستاوه .د  1387کال
د غبرګولې په مياشت کې نړيوال بانک او نړيوال وجهي صندوق د د
افغانستان ملي پراختیايي ستراتیژی په اړه د سالکارو کارکوونکو
يو ګډ يادښت جوړ کړ او خپلې موندنې یې د دغو دواړو سازمانونو
اجرايي پالوې ته ولیږلې 46ټاکلې موندنې او سپارښتنې دلته په
خالصه ډول ذکر شوی دي ،لدې کبله په افغانستان کې ستراتېژيک
پالن جوړونې اجنډا اغېزمنه کوي.
د بياکتنې ډله دې پايلې ته رسېدلي چې د د افغانستان ملي
پراختیايي ستراتیژی سند بايد هر اړخيز وي او د بېوزلۍ د کيفيت
د شننې څخه خبر اوسي او بايد د سال مشورو د پروسو په بنسټ وي.
که څه هم دا سند الندې عمومي ښېګنې وړاندې کوي .د بېوزلۍ د
پيوستون او د زيامننې تر منځ پياوړې اړيکه او په افغانستان کې

 ( 46نړيوال وجهي صندوق د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د
بېوزلۍ د کمولو ستراتېژي ،د سالکارو کارکوونکو ګډ ياددښت)

 45افغانستان اسالمي جمهوري دولت ،د نشه يي توکو د کنټرول ملي ستراتېژي62 ،
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د وړاندې شوې ستراتېژی تر منځ لوی لومړيتوبونه ،د ستراتېژيو او

1 .1په دولت جوړنه او همدارنګه د سالمې ادارې په جوړولو د نشه

پروژو تر منځ اقدامات ( د معامالتو د سپکولو او درندولو په اړه

يي توکو له کبله د شته فساد اغېزي( چې د د افغانستان ملي

د بحث په ګډون) د موخو د السته راوړلو لپاره کره او جدي ترسيم

پراختیايي ستراتیژی په سند کې پرې بحث شوی) د نشه يي

د زياتو څارنو او ارزونو د چوکاټونو شاملول .د نړيوال بانک او

توکو په صنعت کې د ښکیلواړخونو او په دولت کې د ننه او بهر

نړيوال وجهي صندوق د بياکتنې ټيم په (( ټوليز ليدلوري او د کرنې

د هغو په مالتړ د قانون د پلي کولو په اړه د هڅو د تمرکز اړتيا

او د کليو د پرمختيا ستراتېژي ،په توليدي يا په سوداګرۍ باندې
څرخېدونکې بڼه د کرنې بدلون)) هوکړه کړې او  5سپارښتنې کوي.
د بېوزلۍ د کمښت د موخو او د وړانديز شوي پروګرام تر منځ د
اړيکړ پياوړتيا ،د منځمهاله موخو اود مالي تمويل د خنډونو په رڼا
کې د  CARDد 15پروګرامونو ته لومړيتوب وېشنه ،د  CDCsلپاره
د راتلونکي مالتړ تعيينول او دهغه ونډه د  CARDد پروګرام په پلي
کولو کې .د سيمه ييزې پراختيا د کړندود پلي کول په آزمايښتي بڼه
په يوه يا دوو سيمو کې او په نړۍ کې د خوړو د بيو چټک لوړوالي
ته په پام پر خوراکي خونديتوب الزيات ټينګار.
د اوبو د سکټور او د اوبو لګولو د ستراتېژۍ د څېړنې ډلې د هغه
څو اړخونه غوره ګڼلې دي چې پکې د سيند د ډنډ هراړخيزه کړنالره
او په لنډمهال کې د اوبو لګولو د بيارغونې د پروګرام پر پراختيا
ټينګار راځي .او برسېره پردې د ظرفيت لوړوالی او د اوبو د پراخه
ادارې لپاره د معلوماتو د راغوڼډولو ښه کول هم پکې راځي .دغه
ډله سپارښتنه کوي چې د اوبو د برښنا او د اوبو لګولو پروژې بايد
په دقت سره تر څېړنې الندې ونيول شي تر څو د اوبو د سرچينو څخه
پوره ګته واخيستل شي.
د بياکتنې ډلې موندلې ده چې ددولت د نشه يي توکو د کنټرول ملي
ستراتېژي (د نشه يي توکو د کنټرول ملي ستراتیژي) يو څو اړخيز
متعادل کړندود معرفي کوي  ،که څه هم دغې ډلې د فشار او بېوزلۍ
د برعکس بالقوه اغېزو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړېده او ټينګار
يې کړئ چې په افغانستان کې د ترياکو له منځه وړل اوږدمهالو هڅو
ته اړتيا لري .دا ډله سپارښتنه کوي چې الندې موضوعات بايد په
کره توګه تر پاملرنې الندې ونيول شي او په تطبيقي کړندودونو کې
ځاي په ځاي شي.

2 .2د نشه يي توکو سره د مبارزې د اقداماتو د اغېزو ارزونه چې د
ترياکو د کروندو د کړنالرې د څرګندوالي غوښتونکي ده.
3 .3د کليو د پراختيا د ګټورو پروګرامونو د کچې د زياتوالي اړتيا
تر څو په کليو کې د ترياکو دفعاليتونو څخه قانونی اقتصادي
چارو ته د استوګنو د راګرځولو په چاره کې مرسته وکړي.47

 ۲.۳پايلې
پدې برخه کې د  1380کال څخه وروسته د کرنې د پراختيا د
ستراتېژۍ اساسي اسناد تر څېړنې الندې نيول شوي دي ،پدې برخه
کې په ټاکلې توګه د د افغانستان ملي پراختیايي ستراتیژی په سند
او په سکټور پورې اړوند ستراتېژۍ باندې تمرکز شويدي .په همدې
ډول د کرنې ،اوبولګولو او مالدارۍ د وزارت ماسټر پالن او د
دکرهنې ملي پراختیايي کاري چوکاټ د وروستنۍ پاليسۍ څېړنه
شوېده ،پدې څېړنه کې هڅه شوې چې د پاليسۍ د موجوده موقعيت
او پاتې شوي واټن په همغږۍ باندې ټينګار وشي .د کرنې د پاليسۍ
اساسي ځانګړتياوې الندې دي :د خصوصي سکټورمشري ،په
بازار باندې راڅرخېدونکی روښ چې کوالي شي د اعاشې د توليد
د ارزښت اغېزه کمه کړي .له بازار څخه د ليرې والي او نه السرسي
له کبله د کمې وړتيا لرونکو سيمو ته د باغدارۍ او مالدارۍ په
ارزښتي ځنځير او د صادارتو په محور تمرکز ځايي جوړښتونو ته
په ځانګړې توه د اوبو او ځمکې د مديريت په اړه ،ددې په رسميت
پېژندل چې اوبه يو عامه شتمني ده مګر د اوبو رسولو خدمتونو
کېديا شي د هغه د ګټه اخيستونکي لپاره لګښت ولري ،پدې اړه
متضاد موقعيتونه چې څرنګه بېوزلي او د کوکنارو کښت له يو بل
 ( 47نړيوال وجهي صندوق د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د
بېوزلۍ د کمولو ستراتېژي ،د سالکارو کارکوونکو ګډ ياددښت)01 ،
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د اوبو د سرچینو اداره ،مالداری او د کوکنارو اقتصاد غریبو خلکو ته په پام سره د کرهنیزي ودی فرصتونه

سره اړيکې لري او په پايله کې دا چې ګتې د نشه يي توکو د مبارزې
د بريا لپاره تر ټولو ښه اقدام دی.
وروستۍ برخې د اوبو د مدیریت ،مالداری او د کوکنارو د اقتصاد د
څېړنو د موندنو لنډيز دی چې د کليوالي کار څرنګوالي انځوروي او
ددې په کتو سره د بېوزلو خلکو د مالتړ ډېر شمېر مداخلې راپېژني،
موخه یې داده چې ال ډېر بېلتون ښکاره شي او په ټاکلي ډول د کليو د
پراختيا او کرنې د شته پاليسيو د بحث لفظونه مشخص شي.

په ننګرهار کې د کوکنارو له بوټي څخه د ترياکو د شېرې راايستل
ديويد منسفيلد
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.3

اصلي موندنې

پدې برخه کې د کليو د معيشت ،د ځمکې د مالکيت ،د اوبو د

څخه ډډه د هغو ممکنه فرصتونو په له السه ورکولو سره چې ښايي

مديريت ،مالدارۍ او د ترياکو د اقتصاد په اړه په اړه د د اوبو د

د بېوزلۍ څخه د وتلو الرې چارې وړاندې کوي .د کليو د معيشت

مدیریت ،څارویو او دتریاکو د اقتصاد د څېړنو موندنې په ترتيب او

لپاره ګواښ زيات ډولونه لري .له هغې ډلې کېداي شي وچکالي،

لنډيز سره وړاندې شوې دي .پدې برخه کې د پاليسۍ لپاره د ساحې

ساړه ژمي ،د بيو بې ثباتي ،په کورنيو کې د آفتونو ،ناروغيو او

څخه پر شواهدو ټينګار شوی ،او څرګندوي چې آيا هغه پاليسۍ چې

مرګ خپرېدلو ته اشاره وکړو .دا مسئله همدا ډول د دولت او يا نورو

په مخکينۍ ستراتېژۍ کې څېړل شوي په شواهدو والړ دي او که دا

نادولتي لوبوونکو (لکه د نشه يي توکو خاوندان) له ځواک څخه

چې د پاليسۍ هر ډول بالقوه واټن زياتې پاملرنې ته اړتيا لري.

په خپل سرې ګټه اخيستو شامله ده چې په مستقيم ډول بېوزلو ته د

د کرنې د انډول او هر اړخيزه ستراتېژۍ د پلي کولو او د کرنې،

زيان رسولو او بې عدالتۍ د تشديد سبب ګرځي.

مالدارۍ او اوبو لګولو په وزارت کې د پاليسۍ د اړونده جزياتو ،د

د کليو معيشت او د بزګرانو کړنې نوې او خوځنده دي ،کورنۍ

پايلو د معيارونو او د تطبيقي کړندونو په اړه د مخته تلونکو هڅو

د معيشت د ګواښونو د کمښت او د شته فرصتونو څخه د ګټې

په اړه د دولت ژمنو ته په پام د کليو د معيشت په اړه د دغو څېړنو

اخيستنې لپاره په دوامداره توګه د نويو الرو او د فعاليتونو د

موندنې په غوره وخت کې السته راغلې دي.

ښه ترکيب په لټه کې دي .دا څېړنه داسې شواهد وړاندې کوي چې

 1.3په کليو کې د معيشت په هکله عمومي موندنې
د د اوبو د مدیریت ،څارویو او دتریاکو د اقتصاد د څېړنو موندنې په
کليو کې د معيشت او کرنيز توليد د څړنې لپاره د (( کرنيز سيسټم))
يوه هر اړخيزه کړنالره معتبره بولي .دا ټوليزه کړنالره په مهمو اړيکو
او طبيعي سرچينو او کرنيزو ستراتېژيو کې د کروندګرو د السرسي
او معيشت په منځ کې په اړيکه تمرکز کوي .دغه څېړنه پرېکړه کول
له فرصتونو ،بنسټونو او ګواښونو څخه په يوه پراخ چاپېريال کې
ګڼي .دا کړنه د کرنيزو ستراتېژيو تر منځ په معامله ټينګار کوي د
بېلګې په توګه د ځمکې نه بهر د کروندګرو په کار اچول تر څو پولي
عايدات توليد کړي او يا مهمې ټولنيزې اقتصادي اړيکې وساتي
او د کرنيز سيسټم د مختلفو عناصرو په مينځ کې د طبيعي سرچينو
بيا تخصيص.د دکرهنې ملي پراختیايي کاري چوکاټ نوې کړنالره
دا ډول متقابلې اړيکې د طبيعې سرچينو تر منځ اړيکې ته د پاملرنې،
کرنيز توليد او اقتصادي پرمختګ له الرې په رسميت پېژني .له
ګواښ سره مخ کېدل او د هغه سره د مقابلې د وسايلو کمښت د
بېوزلۍ او زيان مننې باعث ګرځي .د کورنيو د ګواښونو د عواملو
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بزګران محصوالت او د توليد ستراتېژي کال په کال بدلوي او يا
داچې په پوره ډول د کرنې له دندې څخه بهر وځي .دا څېړنه همدا
ډول په کرنيزو ټولنو کې او د کورنيو په داخلي کچه داسې نوښتونه
انځوروي چې پداسې بڼه چې غړي خپل ځانونه په مختلفو وختونو
کې په بېالبېلو طريقو تنظيموي .راپورونه ښيي چې په ابي ځمکو
کې يوه پياوړې اعاشه يي رويه حاکمه ده ،چې په لوړ خطر لرونکي
توليدي چاپېريال کې د خطر د توپير څرګندونه کوي.
بزګران په عمومي توګه غذايي محصوالت د لومړيتوب بندۍ په
بنسټ کري تر څو د خپلې کورنۍ اړتياوې پوره او د خوراکي توکو د
اخيستلو کچه راټيټه کړي .که څه هم ډېرې کمې کورنۍ په خپلو پښو
د درېدلو لپاره کمو سرچينو ته السرسی لري .ډېرې کورنۍ اړې دي
تر څو د ګرانو محصوالتو په کرلو د احشام د توليداتو په خرڅالو يا
د کرنې له کاره پرته کړنو په وسيله داسې عايدات توليد کړي چې
هغوي د اخيستلو جوګه کړي .ډېر افغان بزګر د تنوع له ستراتېژۍ
ګټه اخلي .بازار ته د وړاندې کولو لپاره تخصصي توليدات
( )Specialized Productionد هغو افغان بزګرو ترمنځ چې د د
اوبو د مدیریت ،څارویو او دتریاکو د اقتصاد په څېړنو کې شامل

د اوبو د سرچینو اداره ،مالداری او د کوکنارو اقتصاد غریبو خلکو ته په پام سره د کرهنیزي ودی فرصتونه

دي ،عموميت نه درلود او په عمومي توګه د لوړ ګواښ سره مخ دي.
سوداګريزه کرنه کله هم د بازار د بيې د ماتېدو او يا د کمښت څخه

موقعيت او السرسۍ سره اړه لري همدارنګه شونې ده چې په ښوونه
او يا اقتصادي او سياسي اړيکو کې د ناانډولتيا راوړونکې وي.

د ژغورلو په موخه د شتمنو بزګرانو لخوا اجرا کېږي ،يواځې تر

يو له بنسټيزو موندنو څخه چې لدې څېړنې څخه په الس راځي د

اوسنيو شرايطو الندې ده چې کروندګر په نفس اعتماد لري تر څو

افغانستان په کليو کې معيشتي فرصتونو او سرچينو ته په السرسي

له ځانه د (عايداتو زياتوالی) وښيي .له بل لوري کورنۍ د کمښت

کې سيسټماټيکه بې عدالتي ده .ددې بې عدالتۍ علتونه پېچلې دي.

تر شديدو شرايطو الندې پداسې حال کې چې د خپلو اړتياوو لپاره

هغه کورنۍ او ټولنې چې زيانمنې شوې دي ښايي د فزيکي موقعيت

کافي خوراکي توکې توليد کړي ،اړې دي چې د شته سرچينو سره

او يا کرنيز ايکولوجيک تړون له کبله وي يا داچې د نژادي ،سياسي

ً
غالبا دا عمل د
بازار ته توليد وړاندې کړي ،چې په افغانستان کې

يا اقتصادي ټولنيز تړاو له کبله ګوښه کړاي شوي وي .يو د عرفي

ترياکو د کرنې په بڼه وي.

او نارسمي بنسټونو له ځانګړتياوو څخه داده چې مهمو طبيعي

د د اوبو د مدیریت ،څارویو او دتریاکو د اقتصاد څېړنې دې ته اشاره
کوي چې پداسې حال کې چې د کرنې په ټولو بڼو کې د زيانمننې او د
معيشت ساتنې مختلف طيفونه شته ،مګر هغه چې د للميو په کرنه
پورې اړه لري ،د کرنې له ټولو ايکولوجيکي ګروپونو څخه ډېر زيان
منونکي دي .هغه ټول عوامل چې د معيشت د امنيت د نشتوالي د
زياتېدو باعث ګرځي په الندې ډول دي :لرې پرتې سيمې ،کمه تنوع
او له خطرونو ډک زراعت او محصوالت .لدې سره سره موندنې دې
ته اشاره کوي چې کابو ټولې هغه کورنۍ چې په کليو کې څېړل شوې
دي ،د خوراکي توکو د کمښت له ګواښ سره مخ دي.
د کورنيو د څارنې معلومات ښيي چې پداسې حال کې چې نږدې
د ورځني کارمزد فرصتونو ته ټوليزه السرسي شته ،تر ټولو لوړ
عايدات او ښه فرصتونو د هغو کورنيو په برخه دي چې د رود ابي
ګذرګاه په ښکتنۍ برخه کې واقع دي ،هغه کورنۍ چې د سيند په
اوبه کېدونکو درو کې دي د هغو کورنيو په پرتله چې للمې ځمکې
لري ډېر تر ډېره  30په سلو کې زيات استخدامي عايدات لري.
په هغو سيمو کې چې ډېرې ليرې پرتې دي ،عايداتي فرصتونه
ًَ
غالبا نامنظمه ،له لږ پرداخت او نامسلکي کرنيزو کارونو سره په
ضمني توګه د کورنيو په امنيت پورې اړوند دي .ډېرې ليرې پرتې
کروندګرې کورنۍ د ځمکې نه بهر له ډېرو درندو کارونو سره مخ
کېږي ،او د کار د اشتغال د ځايناستي کولو له کمو وړتياوو څخه
برخمن دي ،دا بي عدالتي ټولو ته څرګنده ده او په يو ډول له فزيکي

سرچينو ته السرسی وټاکي .دا بنسټونه د ځايي شتمنيزو او قدرتي
جوړښتونو غبرګون ته متمايل او په فرصتونو کې په بې عدالتيو
مرتکب شوي او يا حتي هغه زياتوي .دا مسئله اوبو ته د السرسي
او د ځمکې په دوديزو ميکانيزمونو کې په ډېره ښه توګه انځور
شوېده .دا بې عدالتي ښيي چې څرنګه کلي د مختلفو ټولنو د کرنيز
پرمختګ د فرصتونو په وړاندې غبرګون څرګندوي او دا چې څرنګه
د پرمختيا ګټې ښايي ووېشل شي .د اوبو لګولو او ځمکې موردې
مطالعې ښيي چې هرکله چې سرچينې محدودې وي ،يا په شدت د
شخړو وړ وګرځي او يا داچې د مهمو ګټو لرونکې وي ،د سرچينو
د عامه مديريت نظامونه د لږ ګټورتيا لرونکي وي .دا مسئله ددې
سبب شوېده چې ايا کېداي شي عامه مديريت په ټوليز ډول پيل
شي ،او آيا دا سيسټم د ټاکلو مديريتونو په موقعيت پورې اړه لري؟
يا دا چې کوم لومړني شرايط د هغو لپاره اړين دي.
د د اوبو د مدیریت ،څارویو او دتریاکو د اقتصاد موندنې وړانديز
کوي چې د طبيعي سرچينو د عامه مديريت د بنسټونو ځواکمنتوب
او سمون بايد د ناعادالنه جوړښتونو د پلټنې لپاره يوه کليدي
ستراتېژي وي چې په کليو کې د ناامنۍ او بېوزلتوب المل کېږي.
که څه هم د طبيعي سرچينو په مديريت کې د غير رسمي ادارو کړنو
ته په کتو سره دا پوره څرګنده ده چې د سرچينو د مديريت د دندو
پرېښودنه بايد د اداري پياوړتيا د حساب ورکونې او څارنې په
چوکاټ کې اجراشي.
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د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژی /د کرهنې او کلیو

د منلو وړ نده .دغه کړنالره همدارنګه په بازار راڅرخېدونکې کرنې

دپراختیا سکتوري ستراتیژي په پراخ کرهنيز سيسټم يا تخصصي

په لور د اوښت په مهال د خطر په اداره کې د تنوع ارزښت مني .د د

نيمه سوداګريزې بڼوالۍ او پراخه سوداګريزه کرهنه ټينګار کوي .دا

اوبو د مدیریت ،څارویو او دتریاکو د اقتصادڅېړنې د دغه پاليسۍ

ستراتېژي په همدې توګه د سيمه ييزو بازارونو مرکز ته نږدې د ودې

مالتړ کوي او د هغه شرايطو د درک په ازښت چې تر هغه الندې

په سيمو کې د کرنې په پرمختګ باندې د مالتړ د تمرکز وړانديز

زيات سوداګريز کولو بدلون ،د کورنيو د معيشت امنتيت پياوړی

کوي .د دکرهنې ملي پراختیايي کاري چوکاټ د  1387کال کړنالره

کوي،تينګار کوي ،نه دا چې کمزوري شي .پر غذايي محصوالتو د

په سوداګريزه کرنه ټينګار راکموي او په بڼوالۍ ،مالدارۍ او د

اعاشه يي کرنې تمرکز چې د کورنيو وېش ښيي په ځانګړي ډول هغه

غلو په زياتوالي تمرکز کوي .دا کړنالره د ودې په سيمو ( Growth

وخت چې د کورنيو د سپما کچه د هغه کچې څخه لوړه وي چې کوالي

 )Zoneاستناد راکموي تر څو يوه هر اړخيزه او متعادله ستراتېژي

شي د سوداګريزو محصوالتو يا د معيشت د نورو انتخابونو څخه

السته راشي .ددې بدلونونو مالتړ پداسې شواهدو کېږي چې په

يې تر السه کړي .دا مسئله هغه وخت پېښېږي چې د هغو عواملو په

څرنګه ددې کرنيزې ودې ګتې ووېشي.

وسيله چې مخکې ياد شول د معاش د السته راوړولو د فرصتونو

د  WOLڅېړنې دې ټکي ته اشاره کوي چې د باغدارۍ په توليداتو
کې په لومړي ځل د يوې ځواکمنې صادراتې کړنې سره چې د کرنې
اوبو ته ښه السرسی لري .او پدې ډول به په پيل کې کرنيز پرمختګ
پداسې سيمو چې اوسمهال په نسبي توګه سوکاله دي ،تمرکز
وکړي .حتي پداسې ځايونو کې چې د بڼوالي د لومړۍ درجې آبي
ځمکو څخه بهر هڅول کېږي ،د ګټو لويه برخه د ځمکو همېشنيو
خاوندانو ته پاتې کېږي .او که کرنيز مالتړ يوازې په پر نفوسه درو
متمرکز شي ،ښايي هغه خلک چې په ګوښو کې ژوند کوي ونشي
کوالي د ګمارل کېدو نويو فرصتونو ته السرسي ومومي .که څه
هم د ځمکې څخه د ګوښې توب فرصتونو ته د السرسۍ په پايله
کې د کار ځواک خوځنده دي مګر ښايي له السه د وتلو فرصتونو له
لګښت سره مخ شي .برسېره پردې په هغو سيمو کې چې اوسمهال
اقتصادي سرچينو او فرصتونو ته زياته السرسي لري ،د کرنې د
پراختيا تمرکز په هغو ځايونو کې چې کروندګر کم بديل معيشت
لري د ترياکو د کښت په کموالي کې کمه اغېزه لري ،او د ورځنۍ بې
ثباتۍ سره مخ دي .د سند افغانستان د ملي پرمختيايي ستراتېژۍ
په پرتله په اعاشه اي کرهنه زيات ټينګار کوي ،لکه د افغانستان
ملي پرمختيايي ستراتېژي دغه کړنالره هم د دې په لټه کې ده چې د
اعاشه يي بزګرانو سره مرسته وکړي تر څو د نيمه تخصصي او نيمه
سوداګريزې کرنې په لور وخوځي چي وکوالي شي خپل عايدات لوړ
کړي ،که څه هم دا مسئله مني چې دا چاره د زيات شمېر بزګرانو لپاره
22

خنډ وګرځي ،لکه ليرې والي ،د ځمکې د درلودلو کچه او بازار ته
نه السرسی .برسېره پر دې په ليرې سيمو کې د خوړو له نظره په خپلو
پښو درېدل د طبيعي سرچينو د کارولو په مانا ده چې د هغه څخه پرته
ګته اخيستنه ناشونې پاتې کېږي .په ټوليز ډول داسې ښکاري چې
د افغانستان د ملي ستراتېژۍ په پرتله د دکرهنې ملي پراختیايي
کاري چوکاټ ستراتېژي د کم ځمکې بزګرانو  ،زيانمنو ډلو ،د خوړو
د توکو ،سوداګريزو توکو کرنه او د خوړو خونديتوب په مالتړ زيات
تينګار کوي .د کرنې په رسمي پاليسۍ کې دغه بدلونونه کرنې ته د
يوه هر اړخيز ليد د اړتيا په اړه له سيمې څخه د شواهدو په بنسټ دي
چې هم يکې د معيشت بڼه او د هم د توليد وسايل راځي.

 2.3د ځمکې د قبضې په اړه اصلي موندنې
په افغانستان کې ډېر کم شمېر خلک د هغو ځمکو رسمي اسناد لري
چې ترې ګټه اخلي .کابو ټول معامالت او قضاوتونه په يوه دوديز/
عرفي سيسټم تر سره کېږي چې په ظاهر کې د ټولنو تر منځ بشپړ
ګټور سيسټم دي ،په ځانګړي ډول د خصوصي مالکيت په پام کې
نيولو سره .د دغه سيسټم له مخې ځمکې ته د بزګرانو السرسي په
ګڼ شمېر ډولونو او د ګواښ له توپير لرونکو کچو سره تړلې ده .په
افغانستان کې د ځمکې د مالکيت د ثبت او راجستر په مخکې لويې
ننګونې پرتې دي .د هغه د را غونډولو لپاره ډېر کم معلومات او
ظرفيت شته .د ځمکې د مالکيت په اړه ګن شمېر ناڅرګندتياوې شته
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چې د وروستي مالک په پېژندلو کې د ستونزو د زيږولو المل کېږي.
که څه هم افغانستان کوالي شواي له نورو هغو هېوادونو څخه زيات
شيان زده کړي چې د جګړې څخه وروسته د ځمکې د ثبت او راجستر
په برخه کې د ستونزو سره مخ شوي وو.
د خصوصي مالکيت وېشل کېدل او د ځمکې په سرچينو ورځ تر
ورځ زياتېدونکي فشارونه په هر ځاي کې د توليد د لويو خنډونو
څخه دي .د هغو بزګرانو تر منځ چې د کورنۍ د څېړنو د پروګرام د
اوبو د مدیریت ،څارویو او دتریاکو د اقتصاد په وسيله تر څېړنې
الندې نيول شوي دي ،د ځمکې د مالکيت په اړه لوي توپيرونه
شته .په ځينو ځايونو کې د (د اوبو د مدیریت ،څارویو او دتریاکو
د اقتصاد) څېړنې ټاکي چې د څېړنې الندې سيمو کې د ¼ څخه تر
 3/1پورې ټولې سيمې کرل شوي ځمکې د ګټه اخيستنې د لنډمهالو
تړونونو تر يوه ځانګړي ډول الندې اداره کېږي .د ځمکې د تصدي
دا ډول ( په ځانګړې توګه د مضارعې تړونونه) په داسې سيمو کې
متمرکز شوی چې د لوړو با ارزښته مالي محصوالتو د کرنې وړتيا
لري .پداسې حال کې چې د مضارعې شرايط داسې ښکارېږي چې
په کم ارزښته ځمکو کې د بزګرانو په ګټه وي ،مګر په ارزښتناکو
ځمکو کې د عايداتو ډېره برخه نېغ په نېغه د ځمکې د خاوندانو
جيبونو ته لوېږي .دا موندنې لدې پلوه چې څوک د باغدارۍ د فرعي
سکټور د ودې څخه ګټه اخلي ،د ارزښت وړ دي .د ځمکو د ګډو
سرچينو مالکيت د هغو کسانو لپاره چې د سرچينو له پلوه خوار دي،
باارزښته دي .پداسې حال کې چې ددي موضوع اړوند جنجالونه د
خصوصي ځمکو په پرتله لږ دی .مګر پدې ډول ځمکو کې د دوديزو
مديريتي سيسټمونو څخه بهر زياته ونډه لري او ورپسې په لږه کچه
د غير رسمي بنسټونو لخوا د پاملرنې وړ ګرځي.

 3.3د اوبو د مديريت اړوند مهمې موندنې:
د د اوبو د مدیریت ،څارویو او دتریاکو د اقتصاد څېړنې د اوبو د
سرچينو په هکله د کرنيزو اوبو د او بو د بېخبناوو د مديريت لپاره په
پراخه کچه په عامه سيسټمونو تمرکز کوي .د کرنيزو اوبو عرضه په
ځمکه کې د کښت په ډول ډول والي ،خوارکي خونديتوب ،کرنيزو
بازارونو ته د ورود او په قانوني پايدار معيشت باندې اغېزه لري.

د اوبولګولو لپاره اوبو ته د السرسي اړوند موندنې:
د د اوبو د مدیریت ،څارویو او دتریاکو د اقتصاد()WOLڅېړنې
ښيي چې بزګران د بند په لر او بر کې اوبو ته د السرسي لپاره له ډول
ډول ستونزو سره مخ کېږي ،او د هغوي سره د مقابلې په موخه له
مختلفو الرو کار اخلي .د بند د برنۍ برخې ځانګړنه داده چې د اوبو
د جريان له پلوخ ډېر توپير لري .په پايله کې د بند د برې برخې بزګران
په فرصت غوښتونکي ډول د اوبو له مختلفو سرچينو څخه د نيمه
ابي ځمکو د اوبولو لپاره ګټه اخلي لکه اوږده او لنډ کاريزونه ،څاه
ګان ،پسرلنۍ سطحي اوبه ،ثالثي کانالونه ،او په ګوډالونو کې
د واورو راټولې شوې اوبه .او حتې پداسې شرايطو کې چې د بند
څخه کښته وي .او حتي پداسې شرايطو کې ډېر کم شمېر دو دوبي
محصوالتو ته السرسي لري .ددې په خالف هغه بزګران چې د بند
څخه کښته دي ،د اوبو لپاره د اوبو په سرچينه ډېر زيات متکي دي.
دريمه درجه کانالونه او په تصادفي ډول امکان لري ټولو سرچينو ته
السرسی ولري .دا کېداي شي چې د سيندونو /رودونو په درو کې د
کانالونو د جريان د نسبي او اعتماد وړ کړنو غبرګون وي .دا متفاوته
ستراتېژي د اوبو لګولو د مديريت د ټاکلو ستونزو باعث شوېده چې
د د اوبو د مدیریت ،څارویو او دتریاکو د اقتصاد د څېړنو په لومړي
کال پېژندل شوي دي .د اوبولګولو هغه هايدروليک جوړښت او هغه
کړندود چې اوبه پرې اداره کېږي ،په اشارې سره هغه بزګران چې د
اوبو د بند په الندې برخه کې دي ،اوبو ته د السرسي له سيسټماټيکو
بې عدالتيو سره مخامخ کېږي .د کانالونو په پاي کې د اوبو کموالې
د کښت ډېره تنوع او نقدي محصوالت ( دا محصوالت د غنمو،
جوارو ،وريجو ،پنبې ،تنباکو او اوربشو په ګډون دي ،ژباړن)
محدود دي او د ټولو ډولونو د حاصل د کمېدو سبب کېږي .د کانال
د وروستۍ برخې بزګران په پراخه توګه د غلودانو د کرلو څخه
پوره نشي برخمن کېداي .په پايله کې کرنيز فرصتونه او معيشتي
سالمتيا په عمومي توګه د اوبولګولو د سيسټمونو او د سيند د
حوزو د کچې په ملګرتيا سره کمښت مومي ،پداسې توګه چې هغه
بزګران چې په وروستيو برخو کې دي ،زيان مومي .د اوبو کموالی د
افغانستان د اوبو لګولو د بېخبناوو سره ال نور هم ستونزمن کېږي.
د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له اټکل سره سم ،د ساتنۍ
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د نشتوالي او ناقصې طراحۍ په دليل په منځنۍ توګه په ستونزمن

لري ،د بې عدالتيو د شرايطو د له منځه وړلو ځواک او وړتيا نلري.

ډول د اوبو لګولو د بېخبناوو د بالقوې کټورتيا له نيمې څخه ګته

په حقيقت کې د مشرۍ ځواک ته په کتو ،د شخړو د خلکو همغږي

اخيستل کېږي.

کول ،او دفاعي /وکالت مهارتونه په عمومي توګه توپير لري .د

برسېره پدې هغه بزګران چې د سيسټم په وروستۍ برخه کې د هغو په
پرتله چې د سيسټم په لومړۍ برخه کې دي ،په عمومي توګه د اوبو
لګولو د بېخبناوو په ساتنه کې ډېره ونډه لري ،د ساتنې فعاليتونه په

ميراب شهرت د يوې ژمنې او رښتينې واسطې په توګه د خلکو د
باور د السته راوړلو لپاره يوه لوړه ځانګړنه ده ،که څه هم هېڅ ميراب
د بهرني ځواکمن له مداخلي خوندي ندي.2

مکرره توګه د کانال په پاي کې پيل کېږي .د خلکو ټولنې د کانال په

هغه ليدنې چې ددې څېړنې په دوره کې وشوې ،وړانيدز کوي چې

پاي کې ښايي د کانال د پورتنۍ برخې د ټولو ځايونو د ساتنې لپاره

پداسې حال کې چې د اوبو د دوديز مديريت سيسټم کوالي شي چې

د کار ځواک د ورکولو لپاره اړتيا ولري مګر د بند پورتني خلک دې

د اوبو څخه د ګټې اخيستلو په تنظيم کې د معمولو شرايطو په شتون

ته ژمن ندي ( يا اړ ندي) چې د کانال د ښکتنۍ برخې د ساتلو لپاره

کې اغېزمن وي ،مګر د اوبو د زښته زيات کموالي په پام کې نيولو

مرسته وکړي ځکه چې دوي پدې ځاي کې هېڅ ګته نلري.

لپاره کمه وړتيا لري .په پاي کې د خلکو وړتياوې د بزګرانو د اړتيا د

اوبو ته د السرسي کچه د رپوټ په بڼه د کرنيزو ځمکو په مالياتو او د
ځمکې په بيه کې انعکاس مومي .د د افغانستان د څیړنې او ارزونې
ادارې د يوې ځانګړې څېړنې په اړه د يوه خبر په وينا د درۍ ډوله
ځمکې چې د سيسټم په لومړۍ ،منځنۍ او وروستۍ برخه کې پرتې
دي ،درۍ ډوله ماليات ورکوي پدې برسېره چې په هغه ځاي کې چې
د اوبو حق او د ځمکې مالکيت له يو بل سره اړه لري ،د ځمکې بيه
د اوبو د حق انعکاس کوونکې ده .1دواړې چارې د اوبو د تخصيص
د شته حقونو د سمون متضمنې دي ،تر څو د مساويانه تخصيص د
اوبو د ګټه اخيستونکو تر منځ دود شي.

د اوبو د عامه مديريت د سيسټم په اړه موندنې
د اوبو د مديريت عمومي اصول په ټول افغانستان کې يو بل ته ورته
دي .که څه هم په فرعي چارو کې د پاملرنې وړ بدلونونه شته ،چې د
ځايي کلتور او د اوبو د سرچينو د ځانګړنو د توپير ښودونکي دي.
دا څېړنه ښيي چې د بند د ښکتنۍ برخې د اوبو لګولو پېچلي او لوي
سيسټمونه په ظاهره توګه د اوبو د سهم د تخصيص په اړه د ټولنيزو
او جوړښتي بې عدالتيو تر څټ له ډېر حساسيت څخه برخمن دي .د
ميراب دوديز سيسټم چې په ښکتنۍ برخه کې په پراخه کچه شتون

کاي ويګريچ ،د اوبو ستراتېژي ځايي واقعيتونو ته ځواب وايي،
1
( کابل :د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره 7831 ،کال)94 ،
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پوره کولو لپاره د اوبو په هغه جريان پورې اړه لري چې ثانوي کانالونو
ته داخلېږي .د اوبو د سهمونو بياتخصيص او کمېدل چې ښايي د
اوبو د توزېغ د ناغو د تنظيم لپاره اغېزمن وي ،د اوبو د معمولي
جريان په شرايطو کې په ډېره ښه توګه کېداي شي د کموالي اغېزه
وويشي او يا داچې هغه بېرته ښکتنۍ برخې ته ولېږدوي .تر اوسنيو
شرايطو الندې د اوبو د تخصيص د تړونونو په وړاندې د ژمنې سرته
نه رسول ،د سيسټم د لومړۍ برخې د ټولنو لپاره کمې اغېزې لري.
په تېر وخت کې د سيالو ټولنو فشار د اوبو د اسراف د مخنيوي په
برخه کې د سيسټم د لومړۍ برخې د ټولنې لخوا واردېدونکی فشار
کافي ؤ ،مګر په اوسنيو څو السي سياسي شرايطو او د نوي ځواک
په ځاي په ځاي کېدو سره دا مسئله نوره زياته پاتې نشوه .اوس د
سيندونو په حوضو کې د يوه پراخه صالحيت لپاره د اړتيا احساس
کېږي ،تر څو وکوالي شي د اوبو د ګټه اخيستونکو د سيسټم د
لومړۍ او وروستۍ برخې د انډول د رامنځته کولو الره اواره کړي.
ځينې لويې ستونزې د سيند حوزو په کچه پيدا کېږي ،د کانالونو
په کچه کې د اوبو د جريان په خالف د سيندونو د حوزو په کچه
کې د اوبو د دوديز مديريت لپاره ټوليزه پرېکړه هېڅ سابقه نلري،
نو وړانديز شوي سازمان د ځانګړو ننونو لويه برخه ده .د عملياتي

 2سرينيواس چوکا کوال (( ،په اوبو لګولو کې د بې عدالتۍ
استنطاق :د انجيل په ولسوالۍ کې د اولګولو د کانال سيسټم،
))  ( ،کابل :د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره)7831 ،
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جوړښتونو بنسټونه يا د برخې او مسئوليت انډولتيا (چې په ښکاره
د ګټه اخيستونکو د پالن جوړونې اساسي مرکز دي) هغه بنسټيزه
ستونزه نده چې د اوبو د دوديزسيسټم د کمزورتيا المل ګرځي ،بلکه
واقعي ستونزه د سهميو د استحقاق او مسئوليتونو پلي کول دي.
مګر دا چې د اوبو څخه د ګټه اخيستونکو ټولنې او دسیند د ډنډ
شورا ګټور ميکانيزمونه د يوه ټوليز توافق لپاره رامنځته کړي ،نوي
بنسټونه د دوديزو ادارو په پرتله په ښه توګه کوالي شي لګښتونه
چارج کړي.
هغه ټولنې چې د د اوبو د مدیریت ،څارویو او دتریاکو د اقتصاد
د څېړنيز ټيم په پوښښ کې وې ،مشخصه کړې يې ده چې دولت د
لومړيتوب بندۍ اړتيا لري او بايد د اوبو د سهامو د تخصيص د
جنجالونو د حل لپاره ال ډېر مالتړ وشي.
دسیند د ډنډ شورا کېداي شي بالقوه د بې تناسبو ځواکونو د تعادل
د مينځته راوړلو لپاره ګټورې ټولنې وي ،او دا په هغه صورت کې
دی چې هغوي د اوبو څخه ګټه اخيستونکيي د ټولنې په نظر کې
مشروع دي .دا مسئله کله کله د دسیند د ډنډ شورا له تاسيس څخه
مخکې وي .تر اوسه دا څرګنده نده چې کوم لنډمهال اقدامات بايد
تعقيب شي ،پدې اړه الډېرو پاملرنو ته اړتيا شته.
د بغالن په واليت کې د جنګروګ د کانال د ميراب د سيسټم د
تاريخچې په اړه يوه موردې مطالعه د کانال په کچه د اوبو د مديريت
د مهمو زاويو د کشف سبب شوه ،ميراب ته د معاش د ورکولو ،د
کارګو ټوليز سازمان او د اوبو د غوښتنې تنظيم په شان مسايل.

د اوبو د پاليسۍ په اړه پايلې او وړانديز شوی حقوقي
چوکاټ
د اوبو د سرچينو د هر اړخيزه مديريت موخه په دوو برخو کې ده
اول دا چې د ګټه اخيستونکو لپاره د اوبو ټوليزه کچه زياته شي (
د بېخبنايي چارو له الري) او دوهم دا چې د اوبو وېش په عادالنه
ډول وي ،د اوبو په برخه کې په ټولو لويو سکټورونو کې چې د دغه
چوکاټ الندې فعاليت کوي ،3د اداري سمون له الرې .د اوبو د اداره
کولو په برخه کې مساوات کېداي شي د هغو محصوالتو وردو بازار
ته زيات کړي چې اوس د کانال د لومړيو ځمکو تر واک الندې دي.
حتي هغه کسان چې د کانال په وروستۍ برخه کې اوبو ته نيمګړې
السرسي هم لري ،وکوالي شي د خپلو غلو دانو محصوالت زيات
کړي او په  1382کال کې د غلو د بيو د لوړوالي څخه وروسته دا د
کرنې وزارت د پاليسۍ يوه مهمه موخه ده.
د اوبو د سرچينو د مديريت ستراتېژي چې د افغانستان په ملي
پرمختيايي ستراتېژۍ پورې اړونده ده او د اوبود قانون مسوده د
هغې غوښتونکې ده ،تر څو د اوبو د سرچينو عام مديريت او د اوبو
لګولو بېخبناوې رواج ومومي .ددې ټکي په يادولو سره چې د اوبو
د دوديزو رئيسانو (ميرابانو) د کار ظرفيت په مختلفو برخو کې
توپيرلري .دوي وړاندوينه کوي چې د اوبو د کاروونکو نوې ټولنې
به د دوي د زياتې برخې ځاي ونيسي .د دوديزو سيسټمونو يا د
کاروونکو د نويو ټولنو لپاره د دغو/يا د کلمو استعمالول ښايي
الرورکوونکي وي .داسې ښکاري چې د خلکو ټولنې د کانالونو تر
څنګ د ميرابانو انتصاب ته ادامه ورکوي او وروسته بايد ميرابانو
د حساب ورکولو لپاره ټولنې رامنځته کوي تر څو په الندې چارو

دا مسايل د کانال د سيسټم د تاريخچې په بهير کې د بدلون په حال

غور وکړي:

شوېده ( ،ميراب ونډه نه درلوده) .که څه هم ميرابان وروسته له جګړې

1 .1د ستونزو په حل کې آساني تر څو د لومړيتوب لرونکو

کې ده .دا بدلونونه تل د ځايي حکومت او يا قوماندانانو له خوا پلې
نه د کانالونو په بيارغولو کې د برياليو نوښتونو المل شوي دي .دغه
موندنې د هغو مفاهيمو په اړه د شک المل کېږي چې ګواکي ميرابان
(( د عرفي حقوقو په بنسټ پخوانيو او دويزو قواعدو)) ته وفادار
دي او هغه کانالونه په پراخه کچه د ټولو ټولنو لخوا او د دوي د ټاکل
شويو ميرابانو لخوا اداره کېږي.

موضوعاتو لپاره اتفاق وکړي
2 .2د پرمختيايي مرستو لپاره د اړيکو د ټکو رامنځته کول
د پالن شويو پروګرامونو لنډيز  TUOR .Bته ورکړل شوي  ،د
3
اوبو بهير څرنګه دی :په افغانستان کې د اوبو لګولو د سيسټمونو
ډولونه ( کابل :د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره )6831
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3 .3د حقوقي رسميت تر السه کول او د اړونده دولتي ادارو سره د
اړيکو رامنځته کول
د اوبو د ګټه اخيستونکو د ټولنې د اساسنامې مسودې کم تر کمه دوه

څاه ګانو او کاريزونو څخه تر ځمکه الندې اوبه په مشترک ډول د
يوه خصوصي ملک په توګه د خاوندانو په وسيله او د عامه ادارې د
سيسټمونو په وسيله اداره کېږي.

پروژې د افغانستان لپاره چمتو کړېدي 4دا مسئله د هغو اندېښنو د

د تر ځمکې الندې اوبو نامنظم راايستل د نورو ګټه اخيستونکو

زياتوالي سبب شوي چې د اوبود کاروونکو ټولنو د رامنځته کولو

لپاره د کښت سبب کېږي او د اوبو د عرضې د دوام په اړه د اندېښنو

ازمايښتي کړنالرو په افراطي توګه د اوبو د ګټه اخيستونکو د

د زياتوالي سبب کېږي .د اوبو د قانون سره سم د نويو څاه ګانو

کړندودونو او جوړښتونو سپارښتنه کوي چې د ځاي ځانګړتياوو

کيندنه او د ژورو څاګانو جوړښت د سوداګريزو ،صنعتي ،کرنيزو

سره د ورته والي د کمېدو سبب کېږي .ډېر شېمر پالن جوړوونکي

په ښاري سيمو کې د څښاک د اوبو چمتو کولو لپاره يوې جوازنامې

د اروپايي ټولنې لخوا د تمويل شويو د اوبو د ادارې د ازمايښتي

ته اړتيا لري (  21ماده) که څه هم دغه ماده د شته بېخبناوو د لپاره

اشتراکي سيسټم پروژې د ځاي شواهدو ته په پام ګوري .دغه پروژه

ً
ظاهرا دا قانون يوازې
د جوازنامې د ورکړې اړتيا ته اشاره نه کوي.

د عامه کړنې قوي مالتړی مګر په انعطاف منونکې بڼه ده .دا پروژه د

د عامه مديريت په سيسټمونو کې پلي کېږي .ځکه د څاه ګانو او

يوې څېړنې په يوه مرحله کې پيل شوېده ،تر څو د موجوده اندېښنو

کاريزونو شته وګړو او خاوندانو ته پکې هېڅ اشاره نده شوې .ليدل

او کړونو د پوهېدو سبب شي ،او د اوبو د توزيع اود کانالونو د

کېږي چې دا يو با ارزښته واټن دی.

هايدروليک سيسټمونو مشخصات او معلومات را ټول کړي دا
پروژه په څرګنده د نوي بنسټيزو جوړښتونو د جوړښت د ازمايښتي
عرحې تعقيب خنډ ده او دهغوي په ځاي په هغو موضوعاتو تمرکز
کوي چې د کانالونو د شاوخوا ټولنو له خوا ارزښتناک پېژندل شوي
دي .په پايله کې د کانالونو په منځ کې د اوبو اداره توپير لري .د اوبو
لګولو د کړنو سره سم توافق شوې حل الرې تل مطلوب نه وي مګر
ً
عموما اړين برېښي د څېړنې مرحله .که څه هم د اوبو د کاروونکو د
ټولنې د منځته راتګ الپره پر ازمايښتي کړنه د د افغانستان د ملي
پراختیايي ستراتیژی د اوبو د سرچینو د سکتور دمدیریتستراتیژي
په سند کې وړانديز شوی مګر د اوبو قانون دا ټاکي چې د اوبو د
کاروونکو ټولنو ډولونه ،صالحيتونه ،مسئوليتونه د دغه ټولنې
د اساسنامې په واسطه په تنظيم شي(  18ماده) مګر دا مشخصه
نده چې د ټولو ټولنو لپاره يوه اساسنامه کافي ده او که دا چې د لږ
انعطاف سره د اوبو د ګټه اخيستونکو ټولنې د خپلې اساسنامې په
جوړولو کې خپلواکه ده.

د غنمو او وريجو د ژرندو او د مايرکرو هايدوپاور د فابريکو د
شمېر د زياتوالي د کانال په پاي کې د اوبو ګټه اخيستونکو ته
ګواښ رامنځته کوي مګر هايدروپاور فابريکې او ژرندې د اوبو
ګټه اخيستونکو په توګه نه ګڼل کېږي .د اصلي کانال څخه دويمې
درجې کانال ته د اوبو د لويې برخې د اوښتو المل ګرځي .او د هغه
ځايه ښايي چې اوبه سيند ته واوړي يا دا چې نورو کانالونو ته
واردې شي .او پدې توګه د ساحوي کانال د وروستۍ برخې ګټه
اخيتسونکو ته د اوبو د کچې د کمښت المل کېږي .هغه ټولنې چې
د اوبو د مدیریت ،څارویو او دتریاکو د اقتصاد د څېړنې په ترڅ کې
ورسره مرکه شوېده ،ويلي يې دي چې ددې شخړې حل لومړيتوب
او زيات ارزښت لري  .د اوبو د قانون مسوده جوتوي چې هغه اوبه
5

چې د بر ښنا د السته راوړنې لپاره کارول کېږي ( د  MRPد دستګاه
په ګډون) بايد پداسې شکل اداره شي چې د څښاک او د کورني
لګښت د اوبو او د سيند د ساحل او نورو ودانيو د زيان المل نشي.
(  25ماده) پدې ماده کې د کرنې او اوبولو د اوبو چمتووالي ته د
احتمالي زيان يادونه نده شوې .سربېره پدې دا قانون وايي چې د

 4د  DIASUلخوا تمويلېدونکی د کرنيز بازار د بيارغونې پروګرام (د
 4831د غوايي  )4او د بلخ د سيند د هر اړخيز مديريت پروژه ،د اسيا د
پراختيايي بانک لخوا تمويلېدونکې پروژه ( د  4831د زمري مياشت)
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اوبولو په سيسټم کې د  MHPد دستګاه نصبول د کرنې وزارت،
5

کاي ويګريچ ،د اوبو ستراتېژي ځايي واقعيتونو ته ځواب وايي.

د اوبو د سرچینو اداره ،مالداری او د کوکنارو اقتصاد غریبو خلکو ته په پام سره د کرهنیزي ودی فرصتونه

د اوبولګولو او مالدارۍ وزارت ،د کليو د بيارغونې او پراختيا
وزارت ،د ګټه اخيستونکو د ځايي ټولنې لخوا تاييد شي25( .
ماده) دا مسئله پدې مانا ده چې  MHPدستګاه د اوبو او انرژۍ د
وزارت په وسيله نه تنظيمېږي.

د جواز او ليسانس مسئوله اداره

مرسته كيداى شي په ډېره ګټوره توګه ترهدف الندې ونيول شي.

دحيواني محصول له سيسټمونوسره اړوندې موندنې:
څاروي د محصوالتود ډولونو ،خطرونو دکموالي او عوايدو د
زياتوالي له الرې د بزګرانود معيشت د زياتوالې المل کېداى شي.
شته سرچينو او د توليد شرايطوته په کتنه ،څاروي كوالي شي چې

( 21ماده) پدې ماده کې ژرندو او د اوبو غيرلګښتي ګټې ته هېڅ

په يو لړكرهنيزو سيسټمونو کې شامل شي .دبيلګې په توګه ،ډېر

اشاره نده شوې .ښايي د نويو ژرندو د جوړولو لپاره د جواز السته

کم شمېر څاروي په ګټوره توګه آبي کرهنيز سيسټم کې كوالى شي

راوړنې ته اړتيا په هغو شرايطو کې موجوده وي چې د اوبو ايستل

شامل شي ،په داسې حال کې چې د پسونو او اوزو رمې په لويه

چې نوې پرمختيايي پروژې تنظيم کړي.

کچه په خطرناکو للمي شرايطوکې مناسبې دي .په افغانستان کې

( 21ماده) مګردا اړتيا جوته نده ،دغو تشو ته د پاملرنې اړتيا ده .د
اوبو د قانون مسوده د جواز ليک او ليسانس په ګټه اخيستنه کې د
څرګندتيا غوښتونکې ده ،د هغو اوبو د کچې د معلومولو لپاره چې
په کانال کې منحرفېږي او يا دا چې د خلکو ځمکو ته ځي  ،اوسمهال
ورته هېڅ ډول تکنالوژي نشته.

د پسونو او اوزوسوداګريز محصوالت طبيعي څرځايونوته د الس
رسى اړتيا لري ؛ خوپه ژمې کې د څارويود روزنې ټول سيسټمونه
کرل شويو يا پيرودل شويو وښوته اړتيالري؛ دا هغه وخت دى چې
څرځايونه د څرلپاره مناسب نه وي .دڅېړنې موندنو دا ښودلې ده
چې ،خوړو ته الس رسي د ژمي په مياشتوکې د څارويو د د دوام
لپاره د بزګرانو پر وړاندې يوله مهمو خنډونو څخه دى.
غوا لرنه (ګاوداري) د ورځني ژوند لپاره ډېره مهمه ده(د لبنياتو

د څارويو په هكله د اوبود مديريت ،مالدارۍ د ترياكو د اقتصاد
موضوعي څېړنې يولړنوورو سره تړلې مو ضوعګانې په نښه كړي.
لمړنۍ څېړنې په کليوکې د څارويو دتوليداتومهمې ځانګړتياوې
تشريح کړي ،په داسې حال کې چې ورستنۍ څېړنې د څارويو د
توليداتو لپاره د بزګرانو لخوا دخوړو د سرچينو او کاورنې ته د
السرسى څرنګوالى ،دمحصول د ډول ،6دڅارويو لپاره دبازار
موندنې دمؤثريت درجه ،7اود څارويو د محصوالتو د ښه والي د
څرنګوالي په شان مطالب رانغاړي .په دغوڅېړنوکې هڅه شوې ده چې
هغه اقدامات په ګوته كړي او بازار سره آشنا حيواني محصوالتوسره
 6د حيواني خوړواوتوليدي رژيمونوپه هکله د تفصلي توضيحاتولپاره
او
محصوالت
څاروي:حيواني
او
دترياکواقتصاد
فتزربرت،
دې،آى.
خواړه(،کابل:د افغانستان د څېړنې اورارزنوې واحد .) 5831،همدارنګه الن
ور ،پرکورنيو اوفارمونوباندې د نظارت دلمړي کال پايلې ،ته دې مراجعه وشي.
 7دڅارويو د بازار موندنې په هکله د الډېرومالوماتو لپاره دې ټامپسن،
(داوبو،څارويو او ترياکواقتصاد مدريت؛ د څارويو د بازارموندنه) (کابل:
د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد ) 5831،ته مراجعه وشي.همدارنګه
په فارمونو او کورنيو باندې دنظارت دلمړي کال پايلو ،ته دې مراجعه وشي.

توليد د کورني لګښت او دغواییو په واسطه د ځمکې يوې کول) .د
مديريت دغه ډول د كرهنيزې ځمكې پر بنسټ او په ژوره توګه د كرل
شويو وښو پربنسټ دى .برعکس ،د اوزوو او پسونو محصوالت
هم د کورنۍ او هم په بازارکې د خرڅالو لپاره اوپه ډېره کچه له
څرځايونو او له غيرې کرهنيزو ځمكو ړ څر ځايونو څخه كار اخلي.
سربېره پردې ،په څېړنيزه ساحه کې دشته څارويو ډېرى محصوالت
له تمې له حد څخه کم وي او په ژمې کې وښوته الس رسى د ټولو
توليدي سيسټمونولپاره يو له مهموخنډونوڅخه ګڼل کيږي.
د كرهنې د پراختيا ملي كاري چوكاټ څرګندوي چې په ژمې کې
څارويو ته د وښو او خوړو کمښت په افغانستان کې د حيواني
محصوالتو په وړاندې يوله لويو خنډونوڅخه دى او سپارښتنه
کوي چې بايد يو ژمنى تغذيوي پروګرام رامنځته شي او د کليو
د پورونوله هغه پروګرام سره وتړل شي چې د کرهنيزو موسمي
اړتياو لپاره پورونه چمتوکوي چې د كرهنې د موسمي طبیعت
27
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ښكارندوى دى  .همدارنګه وړانديزکوي چې په کليوالي سيموکې

شي ديوې انډولې الرې نه اقتصادي ودې او د بېوزلۍ په راټيټولو

د وښو،كشميرو او وړيو زېرمې جوړې شي ترڅوچې په بازارونوکې

كې مرسته وکړي .د اوبود دمديرت،مالدارۍ ترياكو د اقتصاد

د بيوله موسمي بدلونو څخه ګټه پورته کړي اوياهم د پورونو د

څېړنه په څرځاي لرونکوسيموکې د حيواني محصوالتو مقايسوي

ضمانت په توګه وکارول شي.

ګټې څرګندوي .په کم آبه او حاشيوي سيموکې له څارويوڅخه

په للمي سيموکې نسبت آبي او نيمه آبي سيموته د رمې مديريت،
عمدتا ً بازارته د وړاندې کونې لپاره وي .د للمي سيمو بزګران لويې
رمې اداره کوي؛ پسونه داوزو په پرتله ډېر ښه روزي؛ او د آبي

سيمو په پرتله لږ نارينه څاروي لري .سره له دې ،د څارويو د روزنې د

السته راغلې ګټه( په هغه ځاى کې چې مالداران او بزګران د خپل
ژوندانه دتامين لپاره د معيشت نور لږ امکانات لري او ډېر زيات د
ګواښ سره مخامخ او زيانمنونكې دي) ،د بېوزلۍ د کمښت لپاره د
ريښتينو فرصتونو د برابرولو المل کيږي.

مديريت د ټولو ډولونو څخه  ،د کوچيانو د کوچنيو رمو محصوالت

د سيمې څخه الس ته راغلې شواهد څرګندوي چې ډېرى بزګرانو

په ډېره ښه بڼه د بازار له پاره چمتوشوې دي ،په داسې ډول چې د رمو

د توليدد لګښتونو په کمښت الس پورې کړى چې له همدې امله

اندازه لويه ،د پسونو تناسب ډېر او د نارينه څارويو کچه لږه وي.

له خپلوڅارويو څخه اعظمي محصول په ندرت سره السته راوړي.

بازارته په کتنه د کوچيانو له لورې د اوزو او پسونو د روزنې څخه
دالسته راغلې ډېرې اقتصادي ګټې لپاره بايد د فرعي سکټور
ودې او انکشاف ته ډېره پاملرنه وشي .خو د هغوى اقتصادي ګټه
د ځمکوپه سرد جګړې له كبله له ګواښ سره مخ شوې ده ځکه چې

يواځې بډايه بزګران اومسلکي مالداران د ډېرې ګټې کولو او لويو
رمو درلودلولپاره ،اضافي لګښتونه او ګواښونه په ځان مني .په
پايله کې لګښتونه کميږي ،د وري او اوزو بچيان په کافي اندازه نه
چاغيږي اوپه مناسبه بيه نه خرڅيږي.

دوديزو څرځايونو ته د نه الس رسۍ المل شوى دى او يوه پايله يې

لکه څرنګه چې پورته هم يادونه وشوه ،غوالرنه(ګاورداري) كابو تل

هم ناقانونه کرهڼه ،ساختماني چارې او دځمکو تصرف دى .له همدې

د شيدو د توليد او دکورنۍ د لبنياتو اړتياوو دپوره کولولپاره وي.

امله ،کوچيانو د خپل د معيشت ددوام لپاره مزدوريو ته مخه کړې

سيمه ايزې کتنې او ورنه السته راغلي معلومات څرګندوي چې ډېرى

ده .سربېره پردې ،په څر ځايونوکې روغتيايي خدمتونه او د څارويو

فارمونه يواځې يوه غوا لري او السته راغلې شيدې يواځې ديوې

پراختيا 8ډېره محدوده وي .او د هغې پر ځاى زياتره هغو ځايونو كى

کورنۍ لپاره بسيا وي چې د خرڅالو لپاره کوم څه نه پاتې كيږي.

چې څاروي د معيشت د وسيلې په توګه كارول كيږي متمركز دي.
لپاره له بېالبېلو الرولکه د کوچيانو لپاره د يوه مرستندويه پروګرام

د شيدو اضافي اندازه د بالمثل معاملې د اصل له مخې ،معموال ً
د کورنيو ترمنځ شريکيږي .معموال ً شيدې د ښځولخوا د شيدو په
يوشمير دوام لرونكو او نه دوام لرونكو محصوالتو بدليږي،ځکه

جوړول ،لرو پرتو سيموته دوترنرانو د شبکې د ساحوي واحدونو

چې ښځې د غوا او نورو څارويو د لویشلو دنده پرغاړه لري . 9په

پراختيا او د ځمکو او څرځايونوپه سر د اخ و ډب د حلولولپاره ديوه

حقيقت كې بزګران كله چې په نيمه ښاري سسيمو كې ژوند كوي

ميکانيزم له جوړلوڅخه کار اخلي.

نو يواځې بازارته د شيدو پلورلوفرصت پيداکوي او د دوو يا ډېرو

د كرهنې ملي پراختيايي كاري چوكاټ د دغو ستونزو د لرې کولو

د  ۱۳۸۸کال دكرهنې ملي پراختيايي كاري چوكاټ دڅارويو فرعي
سکټور ته نسبت بڼوالۍ سكټورته لمړيتوب ورکړ ترڅوچې وکوالى

غواګانود روزنې لپاره په خپل فارمي سيستم كې سرچينې په واک
کې لري.
د اوبومديريت ،مالدارۍ او ترياكو د اقتصاد څېړنې څخه السته

 8ترويجي خدمات عبارت له هغوتخنيکي مرستوڅخه دي چې د دولتي
ترويجي چارواکوله خوا بزګرانوته چمتوکيږي ((.دڅارويو ترويج))؛ د
کرهڼې د نوروډولونو په پرتله ،په څارويوباندې متمرکزه دى.
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 9د شيدو د محصوالتو تفصيلي توضيح او د تهيه کولو الره يې په 2
ضميمه کې ،ا .فتزربرت (( ،د حيواني محصوالتو خواړه)) ،وړاندې شوې ده.

د اوبو د سرچینو اداره ،مالداری او د کوکنارو اقتصاد غریبو خلکو ته په پام سره د کرهنیزي ودی فرصتونه

راغلې شواهد څرګندوي چې ،يواځې لږ شمېر بزګران( هغوى چې له

د توريد او د يو ښه نسل د د ساتنې لګښتونه او ګواښونه ددې المل

وړاندې څخه ځمکې او د اوبوسر چينوته ترجيحي الس رسى لري او د

کيږي چې دغه ستراتيژي د افغانستان له شرايطوسره ښه سمون ونه

نورو نباتاتوپه څنګ کې د وښو د کرلو وس ولري په هغه صورت کې

لري .بهرني نسلونه د هېواد له اقليمي شرايطوسره لږ سمون لري ،له

كوالى شي چې د ښاري سيمو د شيدو او د څارويو د نور محصوالتو

سيمه ايزو ناروغيوپه وړاندې لږ مقاومت ښکاره کوي او د سختو

لپاره مخ په زیاتيدونكې غوښتنو ته نيغ په نيعه ځواپ ووايي .د

شرايطو په وړاندې ډېرحساسيت ښيي .سربېره پردې ،هغوى د نويو

لبني محصوالتو او شيدو د چاڼ( پروسس) د مرکزونو جوړول په

نسلونودوره اي توريد ته اړتيا لري ،ترڅوچې په نسل ګيرۍ کې

لمړي سرکې به ښايي د بېوزله خلکو لپاره ګټور نه وي.

جنيتيکي ښېګڼې په پام کې ونيول شي.

شنو وښوته د غوا ګانو اړتيا ته په کتنه( په ځانګړې توګه د شيدو

د لبنياتو د توريد او د شيدو غواګانو ډېرى پروژو خپل کارونه پالن

د ډېرولو لپاره) ،دشيدو ورکونکو څوغواوو لرنه ډېرکله هغه مهال

کړي يا يې له وړاندې څخه ترسره کړې دي .د بڼوالۍ او د مالدارى

ممکنه ده چې بزګران وکوالى شي چې د سيندونو په دروكې په پوره

پروګرام دکشميرې اوزو نسل يې له منګوليا څخه وارد کړى او

توګه واښه وکري .سربېره پردې ،وښوته د آبي ځمکو د ځانګړې کونې

په يوه دولتي فارم کې يې د نسل ګيرۍ يو سټېشن رامنځته کړى

لوى زيان ته په کتنه ،د ترټولو کوچنۍ اوبريالۍ د لبنياتو د توليد او

دى .همدارنګه د ننګرهار بزګرانو د شيدو د توليد ډېرولولپاره

خرڅالوبيلګې هغه مهال ترسترګوشوي چې واښه له نورو نباتاتو(

پاکستاني اوزې له مخكې نه واردې کړې دي .په راتلونکې کې د

لکه زړې لرونکې مېوو) ،سره په يوه کرنيزه ځمكه كې يو ځای وکرل

پروګرامونو او پروژو د طرحې لپاره بايد دغه نوښتونه د شواهدو په

شي او يا تر يوه كرهنيز رژيم الندې وكرل شي.

توګه په پام کې ونيول شي.

د كرهنې مل پراختيايي كاري چوكاټ او د افغانستان د ملي

د څارويو د بازارونو په هکله موندنې:

پراختیايي ستراتیژی/د کرهنې او کلیو د پراختیا سکتوري
ستراتیژي دواړه دحيواني محصوالتو د زياتوالي لپاره د اصالح
شويو حيواني نسلونو په اهميت باندې ټينګارکوي .داسې ښكاري
چې د خصوصي سکټور لخوا د غوییود فارمونود جوړولوپه صورت
کې ،کېداى شي چې د مصنوعي القاح د خدمتونو په مټ عوايد
السته راشي.دا الره د خصوصي سکټورد خدمتونو د لوړولولپاره د
حکومت له پاليسيوسره په هغه ځاى کې چې شونى وي ،سمون لري.
د موجوده نسل د اصالح لپاره د بهرني نسل د واردولو په هكله
اوسنۍ ستراتيژي ،غلې ده.د بهرني نسل پلويان استدالل کوي چې
دغه الره د موجوده نسلونو د ښه كيدو ترټولو چټکه الره ده ،ځکه چې
وطني نسلونه اوږد مهاله څېړنيزو پروګرامونوته اړتيالري ترڅوچې
له مخې يې دڅارويو يو شمېرزيات بچي ترازمایښت الندې ونيول
شي د اغيزمنتوب لپاره بايد يوزيات شمېر د څارويو روزونكې په
نښه شي .د بهرني نسل مخالفين استدالل کوي چې د بهرنيو نسلونو

د څارويو دبازارله معامالتو څخه السته راغلي معلومات څرګندوي
چې د څارويو د وضعيت( د بيلګې په توګه اندازه،عمر يا وزن)
اوبیې ترمنځ يوه ډېره محدوده متقابله اړيکه شتون لري ،نو له همدې
امله د مالدارانولپاره قوي داليل شتون نه لري ترڅوچې د څارويو
د وضعيت ښه کولولپاره پانګونه وکړي .سربېره پردې ،كيسه ايز
شواهد وړانديز كوي چې بزګران يو کم شمېر وري په څرځایونو کې د
مېشتو مالدارانوڅخه اخلي او د کرل شويو وښو او نورو نباتاتو او
د نباتاتو د پاتې شونو په ورکولوسره يې چاغوي او وروسته يې په
جګه بيه پلوري.10
لكه د نورو كرهنيزو محصوالتو د څارويو بيه هم موسمي بدلون
مومي .چې دا بدلونونه په وړو رمو كې ډيرڅرګند دي .همدارانګه،
نورفکټورونه لکه وچکالي او د سوداګرانو چال چلند د موسم په
 10رو،د اوبو مدیریت،څارویو او د تریاکو اقتصاد  :پرکرهڼه باندې د والړ
قانوني ژوندانه د پياوړتيا لپاره فرصتونه او ننګونې XV ،او  .84د تامپسن
پربنـسټ (( ،د اوبو مدیریت،څارویو او د تریاکو اقتصاد  :د څارويو بازارموندنه)).
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پرتله د بېې په كچه او د بدلونونوپه اندازه لويه اغيزه لري .الډېرې

له هغه وخته چې ډېرکم شمېر بزګران د غنموله اړخه پرځان بسيا دي،

څېړنې ددې ضمانت كوي چې د بازار په بيوکې ډېره پوهه حاصله شي

نو مهمه ده چې د څارويو د پيرودلو د ځواك بدلونونه له غنمو سره

او د اسې ستراتيژۍ طرح شي چې د بيو د بازارڅخه د راپورته شويو

تړلي وګڼو .د غنموپه اوړو باندې د پسونود تبادلې بازار د ۱۳۷۹

ګواښونو په برخه کې له بزګرانو سره مرسته وکړي.

کال را هيسې په بې سارې توګه د بدلون په حال کې دى د  ۱۳۷۹کال

په افغانستان کې د ښـاري عوايدو د زياتوالي د دوام په صورت
کې لکه څنګه چې په څوتېروکالونوکې وو؛ د غوښې ،لبنياتو او
تازه شيدو د ثابتې غوښتنې هيله کيږي.د شيدو ،هګيو ،کنګل
وهلوچرګانو او ژونديو څارویو( عمدتا ً غواګانې او مېښې) د
اړتيا يوه لويه برخه له پاکستان او نورو هېوادونو څخه په واردېدو
پوره كيږي او څرګندوي چې يو ښه داخلي بازار د افغاني لبنياتي
محصوالتولپاره شتون لري ،خوپه دې شرط چې مالداران په بريالۍ
توګه له وارداتي بيوسره سيالي وکړى شي.

د وچکالۍ په مهال د دوو بوجيو اوړو په بدل کې د يوه پسه له خورا
ارزانې تبادلې څخه نيولې بياد  ۱۳۸۲کال په وروستيوکې تر 5.7لوړ
نرخ پورې ،چې د  ۱۳۸۶کال په منځ کې  6ته په تدريجي توګه كم شوى
څرنګه چې د غنموداوړو بيه لوړه شوې وه ،وروسته بيا د ۱۳۸۷کال
په منځ کې په چټکۍ سره  2ته راولوېد.د پسونو د پيرودنې په برخه
کې دغه بي سارې بدلونونه دد مالدارانو له وچکالۍ او د اوړو دبيو
د چټک لوړوالي له امله د سختې زيانمنې شاهد دى.

4,3

د ترياکود اقتصاد په هکله مهمې موندنې:

د نيمه ښاري سيمو مالداران له دغه مخ په زياتيدو غوښتنې څخه

د د اوپو دمديريت مالدارى او د ترياكو د اقتصاد موضوعي څېړنه

ښه ګټه اخيستالى شي .دښار په شااو خوا کې د اخيستل شويو

څرګندوي چې په افغانستان کې د ترياکود کرلو لپاره ډېرې انګېزې

بچيانو چاغول يو عملي ميتود کېداى شي .د څرځاي سيمو(د

شتون لري او همدارانګه په کليوالو کورنيو باندې د کوکنارو

حيواني محصوالتو د بنسټيزو سيموپه توګه) له آبي ځمکو(د

د کښت د کموالي اغېزې په ډاګه کوي .السته راغلي شواهد د

بالغو څارويولپاره) سره د ارتباط ورکولو له الرې د ګټه راوړنکي

وروستيو ادعاو په خالف دي چې وايي په افغانستان کې د کوکنارو

زنجيرد رامنځته کولو لپاره ښکاره فرصتونه يوه کوچنۍ پانګونه او

کښت له بېوزلۍ سره نور تړاو نه لري.همدارنګه دغه څېړنې د نېشه

رنګارنګۍ جوړونې لپاره يو چانس دى .دليرې پرتو سيمو مالداران

يي توکوپه وړاندې د مبارزې له ستراتيژۍ سره مل ستونزې ،د

هم خپل عوايد د څارويو د چاغولو له الرې زياتوي ،په دې شرط

اقداماتو د ترتيبولو په شمول چې د کوکنارو په کښت کې يې

چې د اړتيا وړ واښه له خپلو ځمکوڅخه السته راوړي .دغه حالت د

اوسنى کمښت غيردوام لرونکى کړى دى هم په ډاګه کوي .د نېشه

ښه موقعيت لرونکو آبي ځمکو مالک بزګرانو ته دا فرصت په الس

يي توکو په وړاندې د مبارزې د برياليتوب نيمګړې اندازه چې د

ورکوي چې د څارويو له روزنې څخه په السته راغلې ګټه کې شامل او

تيرو كلونوپه اوږدوکې د کوکنارو د کرل شويو هکتارونو ځمکوپه

د څرځاى سيمو مالدارانو لپاره د څارويو د شيدي خوړنکو بچيانو

کموالي باندې متمرکزه ده دپراخو اقداماتو د مخنيوي اودا سې

په روزنه کې د تخصص زمينه چمتوکړي .اصلي ننګونه هماغه په

پايلو ته د پام اړونې المل شوې چې د دوام لرونکې الس رسۍ د

محدودو کرهنيزو سيموکې د وښو دتوليدي الرو پيدا کونه ده

برياليتوب لپاره اړينه ده.

چې اکثريت يې د پيسه جوړونکو نباتاتو او اساسي غذايي توکود
کرلولپاره کارول کيږي.د كرهنې ملي پراختيايي كار ي چوكاټ د
وريو له چاغوالي څخه يادونه كوي او ديو اضافي الرې د ودې چې د
پسونو او اوزو د توليداتي پراخو سيسټمونو يو ځاي كيدنه د نيمه
متمركې ژمني مديريتي سيسټم سره وړانديزکوي .
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د کوکنارو د کښت په هکله د بزګرانو د پرېکړو سره
اړوندې موندنې:
دپېچلو ،بیال بيلو او سره تړلو الملونوپربنسټ چې په سمه توګه نه دي
پيژندل شوې ،د کوکنارو د کښت كچه ښکته او پورته ځي .د ۱۳۸۵

د اوبو د سرچینو اداره ،مالداری او د کوکنارو اقتصاد غریبو خلکو ته په پام سره د کرهنیزي ودی فرصتونه

 ۱۳۸۷کلونوترمنځ په بدخشان ،غور ،بلخ او ننګرهارواليتونوکې د

دکښت لپاره ناسم وي .په ټوله نړۍ کې د خوراکي توکو د بيو

کوکناروپه کښت کې د راغلي بدلون په هکله د افغانستان د څيړنې

دلوړېدلو ،د ترياکو د بيو ورستنى لوېدنه ،د پاكستان ددولت له

او ارزونې ادارې سيمه ايزې څېړنې څرګندوي چې څرنګه د کوکنارو

خوا افغانستان ته د غنمو پر صادراتو او په افغانستان کې د اورښت

د توليد اساسي شرايط چې د كوكنارو توليد سره مرسته او يا دهغه

د ټيټې کچې له امله ،د کوکنارو په وړاندې دغنموپه سوداګرى كې

څخه مخنيوى كوي د موقعيت ،ټولنيزاو اقتصادي ګروپ او وخت

يومثبت بدلون ترسترګوشوى .په  ۱۳۸۷کال کې د حاشيوي سيمو

ته په کتنه سره توپير لري .11هغوى چې سرچينو ،بازارونو اود نيمه

بزګرانو وکوالى شول چې له خپلوځمکوڅخه د پام وړ غنم الس

كرهنيزو ځمكو عوايدوته ښه الس رسي درلوده ،نسبت هغوکسانو

ته راوړي چې دژوندانه د لمړنيو خوراکي توکو اړتياوې يې پوره

ته چې په ليرې پرتو ،کمو سرچينو او د ګواښ سره مخامخ او نا

كړي ،پرته له دېنه چې د کوکنارو دکښت او خرڅالو له الرې غنم

څرګندو شرايطو لرونکوسيموکې ژوند کوي ،د كوكنارو كر كيله

السته راوړي .د دغه حالت دوام د غنمو د نرخ د ټيټوالي له امله نا

كموي او په پاى کې د کوکنارو کښت څخه په چټكى سره يې بندوي.

څرګند دى .د کارګرانو د مزد ډېروالي هم بېرته د کوکنارو كښت ته

په واليتونوکې له امکاناتو او الس رسى څخه پورته شوې دا ډول

په ګرځېدو اغېزه کړې ده .بد خشان د دغه ادعا غوره بېلګه ده ،هغه

توپيرونه ددې المل کيږي چې د کوکنارو د کښت د کموالي پايلې

ځاى چې لوړ مزد د کوکنارو د کښت د کمېدلو المل شو کوم چې قويا

او دوام توپير ولري  .دغه حالت همدارنګه په دې مفهوم دى چې د

ً په کارګرانويې اتکا درلوده.

غوراو بدخشان په ليرې پرتو سيمو کې د کوکنارود کښت دوام،
له يوشمير نورو معشيتي عواملو سره اړيکه لري .دغه توپيرونه په
واليتي كچه د پام وړ پاليسيو څخه د ژورې خبرتيا غوښتونکي دي.

دکوکنارو د حاصالتو مخکينى کيفيت اوپه روان کال کې کرهنيزو
لرليدونو هم د بزګرانو په پرېکړوباندې اغېزه کړې ده .تېر خراب
حاصالت د ګواښونو د زياتيدو المل شول( غور ،بدخشان) ،په

د اوبو د مديريت مالدارى او ترياكو د اقتصاد څېړنې د پورته څخه

داسې حال کې چې ډېره واوره او باران د دې المل شو چې د حبوباتو

ښكته هڅونه او زور چې په ځينو مواردوکې د مرستې د ژمنو له

يا نورو نباتاتو په حاصالتوباندې د بزګرانو باور زيات شي او په

امله( بلخ او ننګرهار) اوپه نورومواردوکې سياسي حاکميت ته

پايله کې د کوکنارو دکښت پرېښودلو ته وهڅيږي( غورپه ۱۳۸۵

د واليتي مشرانو د درناوي په خاطر(بلخ) د کوکنارودکـښت له

۱۳۸۶کالونوکې).

منځه تللو لپاره يو دليل دى .دغه ډول بنديزونه د د كوكنارو د كر
كيلې بى سارې کمښتونو المل کيږي خو له ناوړه پايلوڅخه يې يوه
هم د کوکنارو د کـښت په لوري بېرته د بزګرانو چټکه ګرځيدنه ده،
په ځانګړې توګه هغه مهال چې ژمنه شوې مرستې عملي نه شي .د
ننګرهار واليت د دغه حالت يوه بېلګه ده.

د كر كيلې پيلګې مطلقا ً د بدلون په حال کې دي :نه يواځې بزګران د

هرکال په اوږدوکې خپلو کرهنيزو نباتاتو ته بدلون ورکوي ،بلکې
هغه مهال چې په يوه سيمه کې دکوکنارو کښت منع کيږي ،بلې
سيمې ته انتقال مومي؛ په ځانګړې توګه هغه مهال چې امنيتي او
رسمي الملونه په څرګند يا نا څرګند ډول ورسره مرسته وکړي .په

اقتصادي شرايط هم دکوکنارو د کښت په کمښت کې ونډه لوبوي.

سويلي(جنوبي) سيموکې د کوکنارو کښت د دغه ادعا شاهدي

د کوکنارو د کښت کمېدنه هغه مهال ترستوګرکيږي چې بزګران د

ورکوي .د ټيټې بيې او کمې ګتې سره سره ،په  ۱۳۸۷کال په سويلي

نورو نباتاتو کرکيلې ته مخه کړي او ياهم محيطي شرايط دکوکنارو

سيمو کې د کوکنارو کښت خپل لوړحد ته ورسېد .په سويل يعنې
هغه ځاى کې چې د ټول افغانستان  98سلنې ترياک توليدوي،

 11ډيويډ منزفيلډ او آدم پين ،سيمه ايزشواهد ،په افغانستان کې د کوکنارو دکښت
په درجه کې د راغليو بدلونونو څېړنه(کابل :د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد،
)5831؛ ډيويډ منزفيلډ او آدم پين ،په افغانستان کې د نېشه يي توکوپروړاندې
مبارزه :د برياليتوب ناکامي؟( کابل :دافغانستان د څېړنې او ارزونې واحد.)6831،

دترياکوکښت د امنيتي وضعيت  ،اقتصادي ودې او سالمې ادارې
د نه ښه والي په پايله کې منځته راغلى دى .په سويلي واليتونوکې
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فزيکي نا امني د تېرې يوې لسيزې په اوږدوکې خپل خورا

نه خوندي توب خورا زيات وي ،متمرکز دى .لکه څرنګه چې مخکې

ناوړه كچې ته رسيدلې ده .سربېره پردې ،د فاسدو چارواکو ګټه

هم ورته اشاره وشوه ،دهېواد په ځينو سيموکې د فزيکي نا امنيو

غوښتونكى چال چلند ،پاټکونه او د بې مورده مالياتو اخيستنه

ډېروالي د کوکنارو د کښت دزياتوالي المل دى.

هم مخ په زياتېدو ده چې مارکېټ ته له رسېدو سره سره يې بياهم
دقانوني کرهنيزومحصوالتود ګټو د کمېدو المل كيږي .12هغه کسان
چې د ځمکې له الرې سفرکوي؛ د دولتي چارواکو او مخاليفينو له
تاوتريخوالي ،ګواښونې او د مالونو له په زور اخيستنې سره مخ
کيږي .په دا ډول شرايطوکې ،په ډېرو خطرناکوشرايطوکې هم د
کوکنارو کښت يو کم خطره کار دى .کښت يې ګټور ،د محصول
وزن کم او نه خرابيدونكى هم دى.سربېره پردې ،بزګران يې په خپلو
ځمکوکې پلوري او د واليت ،ولسوالۍ يا نوروبازارونوته د سفر
اړتيا نه پېښيږي .13په سويل کې داسې يوه عقيده شتون لري چې
فاسد دولتي چارواکي که څه هم چې د کوکنارو کرکيله نه هڅوي،
مګرهغه زغمي؛ دا هم کېداى شي چې دولتي چارواکي نسبت
طالبانوته د نېشه يي توکوپه سوداګرۍ کې لويه ونډه ولري.14
په پاى کې کوالى شو ووايوچې د کوکناروتل پاتې کمښت
څوفکټورونوپورې اړه لري چې ترټولو مهم يې :د امنيتي وضعيت
ښه والي ،اقتصادي وده او سالمه اداره ده.

دبې وزلۍ ،نا امنۍ او کوکنارود توليد ترمنځ د
اړيکوپه هکله موندنې:
په افغانستان کې بېوزلي ،نا امني او کوکنار يوله بله سره ذاتي
اړيکې لري .سره له دې چې کوکنار د افغانستان په ډېرو سيموکې د
بېالبېلو ټولنيزو او اقتصادي ډلو په واسطه کرل کيږي ،خو کښت يې
ډېر په کم آبه ،ګڼ ميشته ،او د محدودو عايدات لرونكو فرصتونو
نيمه كرهنيز او غير كرهنيزو ځمكوكې او هغه ځاى کې چې انساني
 12ډيويډ منزفيلډ ،د بې ثباتۍ او ګواښونوپه وړاندې غبرګون :د ۶831
 ۷۸31په کرنيزو موسمونوکې په کوکنارو باندې د متکي کورنيو په ژوندانه
کې د راغليو بدلونود ماهيت څېړنه( په افغانستان کې د نېشه يي توکوپه
هکله د بريتانوي حکومتي واحد لپاره ترتيب شوى راپور ،تله  ۷831کال).
13

ډيويډ منزفيلډ (( ،د بې ثباتۍ او ګواښونوپه وړاندې غبرګون)).

 14دافغانستان په سويل کې د مهمو خبررسونکو له خولې ،دشخصي
اړيکوپربنسټ ،د  ۷۸۳۱کال د وري میاشت ،د منزفيلډ او پين
مندرجات ،د نېشه يي توکوپه وړاندې مبارزه :د برياليتوب ناکامې.61 ،
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دغه موندنې دالندې څرګندونو او په د افغانستان د ملي پراختیايي
ستراتیژی/د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي کې د
ورته اخځليکونولخوا ترننګونې الندې نيول شوې دي او په دې اند
دي چې بېوزلي د کوکنارو د کښت لپاره د بزګرانو د پرېکړې يو مهم
فکټور نه دى:

په حقيقت كې اوس مهال د افغانستان دهغوټولوولسواليو بزګران
چې درې كاله وړاندې يې کوکنار نه کرل دهغه په کرلو يې پيل
وکړ؛ او ډيروهغو چې مخکې يې کرل ،اوس يې كر كيله درولې .په
دغوپرېکړوکې بېوزلي کوم ټاكونكى المل نه دى .... ،ترټولوبېوزله
کسان د افغانستان په شمال کې ژوند کوي او د کوکنارو تولید يې
خورا راکم کړى يا يې بېخي درولى دى .له بل لورې ،د سويلي سيمو
بډايه واليتونو د کوکنارو کښت ته دپام وړ زياتوالى ورکړى دى.15
هغه څرګندونې چې شمالي واليتونه يې لږ بېوزلې ښودلي د مرکزي
احصائيې ( )CSOد دفترلخوا نه دي تائيد شوي.د مرکزي احصائيې
د فترلخواپه  ۱۳۸۳کال خپاره شوي معلومات څرګندوي چې د
ټولنيز او اقتصادي سوكالى له اړخه سويلي او شمالي واليتونه په
ورته ډول سره ويشلې دي .د افغانستان د  34والياتوڅخه د سويلي
واليتونو اقتصادي او ټولنيزه سوكالي يې په الندې ډول درجه بندي
شوې ده:هلمند په  6درجه کې ،کندهارپه  15درجه ،ارزګان په 32
درجه ،او زابل په  33درجه کې .د شمال اوه واليتونه الندې درجې
لري:
جوزجان  1درجه ،بلخ  9درجه ،بغالن  11درجه ،سمنګان  31درجه،
باميان  18درجه ،فارياب  25درجه او سرپل په  31درجه کې ځاى لري.
داسې ښكاري چې د د نشه يی توکو او جرمونو په چارو کې د ملګرو
ملتونو ادارې څرګندونې به د هغه معلوماتو پر بنسټ وي چې د د
 15د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت  ،د نېشه يي توکوپه
وړاندې د مبارزې ستراتيژي؛ دافغانستان د څېړنې او ارزونې واحد.1 ،

د اوبو د سرچینو اداره ،مالداری او د کوکنارو اقتصاد غریبو خلکو ته په پام سره د کرهنیزي ودی فرصتونه

نشه يی توکو او جرمونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارېد څيړنو

ښکته وي ،سيالي کوالى شي .خو هېڅ ډول نبات کوکناروته ورته

په پايله كى چې د كورنۍ د منځنۍ برخې عايداتو په هكله د ترياكو

کيفي ځانګړتياوې لرالى نه شي؛ لکه د وچکالۍ په وړاندې نسبي

د كرونكو او نه كرونكو كورنيو باندې تر سره شوې راغونډ شوې

مقاومت ،نه خرابېدونکي ،كابو تضمين شوى بازار ،د سوداګرو

دي .دغه څېړنه څرګندوي چې په سويل واليتونوکې دواړه ډوله

له خوا د محصول د الس ته راوړولو څخه وړاندې د پيسو ورکړه،17

کورنۍ نـسـبت شمالي او مرکزي واليتونوته لوړ عايد درلودل .د

پيرودونكې كوالى شي د کښت په ځاى کې محصول وپيري او د

واليتونوترمنځ د عوايدو د نا عادالنه وېش څخه كه سترګې پټې شي

ځمکوالو امتيازات د شريک کښت يا اجارې په ډول .18د کوکنارو

چې ښايي د ګڼوالې او د كورنيو د عايداتو د كچې د اندازه كولوسره

څانګړتياو اودکليو په اقتصاد کې يې ونډې ته په کتنه ،د خوړو د د

تړلې كړندوديزو مشكالتو له امله په مخ پر ودې هيوادونو كې پټ

زياتيدونكې خونديتوب په مراعتولوسره( د کورني عايد د ډېرښت

پاتې وي  ،د کلني عايد له مخې ديوې کورنۍ د بېوزلۍ د درجې

او د عايد د وړاندې وركونې نه) ،اقتصادي فرصتونه( ځمکې ته

ټاکنه پرته له دې چې دکورنۍ د غړو شمېرپه پام کې ونيول شي ،د

الس رسى ،پور ،بازارونه ،او نور د اړتيا وړ موارد) ،او د ګواښ

بېوزلۍ د طبيعت د پوهاوي په هكله لږ معلومات تر السه كوي ،په

دکمونې لپاره بايد داسې الرې چارې ولټول شي چې هم د کوکنارو

ځانګړې توګه په هغوحاالتوکې چې مزمنه بېوزلي خپره وي.16

له کښت سره مبارزه وشي او هم د کوکنارو د کښت کمونې څخه را

په کندهار او هلمند کې د کوکنارو د کښت زياتوالۍ څرګندوي چې
نه يواځې بېوزلي د هغو پريكړو سره چې کوکناروكرل شي تړاولري
بلکې نسبي شتمني او کرهنيزمساعد شرايط( له منځني حد څخه
د ډېر ځمکې درلودنه ،بسيا اوبه ،ښه خاوره او واليتي بازارونه ته
نږدېوالى) د نورونباتاتو د کرلو د هڅونې لپاره په خاصه توګه هغه
وخت چې فزيکي نا امنۍ خپره وي ،بسيا نه دي .دکوکنارو د کښت
په هکله د بزګرانوپه پرېکړو کې نا امني ډېراهميت لري ځکه چې دا
كورنۍ ان د ښو امکاناتو د شتون په صورت کې هم د نورونباتاتوکرلو
ته زړه نه ښه کوي.
دا ډول څرګندونې چې په( افغانستان کې د کوکنارو کرکيله ښايي
له بېوزلۍ سره کومه مستقيمه اړيکه نه لري) به افغانستان كې پر
ځاى نه دي ،ځکه چې د بنسټيزو فکټورونو درک او نښه كونه چې د
کوکنارو د کښت د تل پاتې کمښت لپاره ضروري ده ،د تمركز لوريې
بل لورې ته ګرځوي .د كوكنارو د كچې دوامداره كمښت ته د رسيدو
لپاره د په كليوالي معيشت كې د كوكنارو د ونډې په هكله پوهاوى
اړين دى .ځينې نباتات په ځانګړې توګه ديوه ګډ کرهنيز سيسټم د
يوې برخې په توګه د غير کرهنيزو عايداتي فرصتونو سره يوځاى
د عايداتوپه لحاظ له کوکناروسره هغه مهال چې د کوکنارو بيه
16

منزفيلډ او پين ،په افغانستان کې د کوکنارو دکښت په کچه کې د راغليو بدلونونو مطالعه.

پورته کېدونکې منفي اغېزې را کمې شي.

د کوکنارو د کښت کمونې د ټولنيزې اقتصادي پايلو
په هکله موندنې:
دکوکنارو کښت د کليوالي اقتصاد يوه مهمه برخه ګڼل کيږي او
دنيمه کرهنيزو ځمكو دکاري فرصتونو او دندو جوړولو په برخه کې
کارنده اغېزه لري .19شواهد څرګندوي چې د کوکنارود کښت پراخه
او چټک کمښت سره يو ځاي هغه ستونزې کوالى شي د نېشه يي
توکو په وړاندې د مبارزې هڅې چې کېداى شي په بزګرانوباندې د
فشار راوړنې يا له مينځه وړلو له الرې وي ،له بنياده خرابې كړي .د
منفي اغېزو بيلګې په الندې ډول څالصه شوې دي:
د تریاکو لوړې بيې :د وړاندې کونې يا عرضې کمښت د بيود چټک
وړاندې ورکړه د نورو
 17که څه هم د راتلونکو حاصالتولپاره
کرنيزو محصوالتو په برخه کې هم ترسره کيږي( مثال ً غنم او kcab
 ،) nimucخو کوکنار د پور ورکونکو په زړه پورې کښت دى.
 18کارګرته د شديد اړ نبات په توګه کوکنارهغه نبات دى چې د بې ځمکې خلکو
دژوندانه لمړنۍ اړتياوې او کاري زمينه چمتوکوي .په هغه صورت کې چې ځمکوال
کم کارګره نباتات وکري ،خلک شريک يا اجاره يي کـښت ته زړه نه ښه کوي او په
بدل کې يې د کښت لپاره د خپلې کورني له غړو څخه په ارزانه بيه کار ګر نيسي.
ځمکوال ډېرکله د کوکنارو کښت ته متمايل بزګران غوره کوي ،ځکه چې د لوړې
اجارې يا په محصول کې د شراکت له الرې( نيم يا دوه په دريه) ډېر عايد السته راوړي.
 19کارنده اغېزه( څواړخيزه) هغه مهال ښکاره کيږي چې يو اقتصادي فعاليت
په نورو اقتصادي برخو کې د تحريک المل شي ،په پاى کې به پراخه اغېزه ولري.
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لوړوالي المل كيداى شي ،څرنګه چې په  1379کال د طالبانو لخوا د

چې  95سلنه ځمکه يې غنموته وقف کړې وه ،ځکه چې ډېرلږ شمېر

کوکنارو د کښت له منع کولو وروسته ترسترګو شو .د نورو امکاناتو

کورنۍ د دومره ځمکې خاوندان ول چې د دوى د غنمو اړتياوې پوره

د نه شتون په صورت کې ،دغه حالت بېرته د کوکنارو کښت ته د

کړي .هغه بزګران چې غنم يې کرلي ول په خپلو کورنيوکې د غنموله

بيرته ګرځېدلو المل کېداى شي.

کمښت سره مخامخ شول ،او په داسې وضعيت كې نه وه چې د غنمو

د پورونو ډېرښت :د کوکنارو د بيوچټکه زياتېدنه د پورونو
دلوړېدلو المل کيږي ،لکه څرنګه چې د طالبانو ترمنع کولو
وروسته ،د کوکنارو سوداګرود کوکنارو پورونه په نوې بيه واړول.
ډېرى بزګران د لويو پورونو له امله سخت زيانمن او اړ شول چې په

د پلورلو له الرې د لوړو بيوڅخه يې ګټه پورته كړي ،اوهغه كورنيو
چې د کوکنارو د نه كرولو له امله يې خپل عايد له السه وركړى وو
او دخپلو لمړنيو اړتياو دپوره کولولپاره يې دبسيا خوراكي توکود
اخيستلو توان نه درلود.22.

بل فصل کې ډېرکوکنار وکري ،خپلې ځمکې ګرو کړي او ياهم خپلې

د نارضايتۍ ډېرښت او د امنيت کمښت :له پورته څخه ښکته ،په زور

لوڼې د پورونوپه بدل کې تبادله کړي.20

الره په دې معني ده چې د كوكنارو منع كول پلې شوي او وروستۍ

د كرهنيزو ځمكود عايد له السه ورکونه ،د مزدورۍ د نرخ کمېدنه او
په کليوالوسيموکې د مهاجرتونو اوبېکاريو زياتوالى :د کرهنيزو
ځمكو دعايد اوکاري فرصتونو له السه ورکونه چې د کوکنارو له نه

اغيزې يې په کليوالي کورنيو اوعمومي اقتصاد د نارضايتۍ د
مينځ ته راتلو سبب شوى .دغه حالت د ننګرهارواليت په شمول ،23په
ځينونورو واليتونوکې هم د بې ثباتۍ اغېزې پرځاى پرېښې دي.

کرنې سره يوځاى وي ،د مزدورانو د ډېرښت المل کيږي چې هغه بيا

له سيمه ايزو مشرانوسره د کوکنارو د کرکيلې د کمښت په هکله د

په خپل وارسره د اجرې يامزد د کموالي (نغد يا جنس) المل کيږي.21

خبرو په لړ کې د پراختيايي مرستو ژمنې وشوې ،چې دکوکنارو د

په بل عبارت ،کارونه کميږي او د کارکولو مزد ښکته راځي .ډېرى

پرېښودلو يوه برخه د عايداتو له السه وركونه يې جبران کړل .سربېره

وزګاره کسان ايران او پاکستان ته کډوال کيږي.

پردې ،پراختيايي مرستو په عمومي توګه بشپړ اقتصادي فرصتونه

د اقتصاد پراخه کمزوري :د کوکنارو زياتې ونډې ته په کتنه ،د دغه
بوټي د کښت کمېدنه د کوکناروکښتونوکې د بوختوکارګرانو او
کورنيود عوايدو د کمښت سبب شول ،همدارنګه دهغويوشميرنورو
دندوعوايد او ګټې چې په نيغه توګه يې له د مخدره توكو د سوداګرى
سره اړيکه نه درلوده لکه هوټلونه او پرچون پلورنه هم کميږي.
د صدمو په وړاندې دزيان مننې زياتيدل :په  ۱۳۸۷کال هغه مهال د
کوکنارو کښت منع كيدل په ننګرهارواليت کې پلى شو چې د غنمو
بيه خپل لوړ حد ته رسېدلى وه .د دغه کارپه پايله کې د ډېرو بزګرانو

را مينځ ته نه كړل ترڅو چې د کوکناروله کښت څخه د تېرېدلوله
بهيرسره مرسته وکړي.همدارنګه دغه ډول درجه بندي كره ثابته نه
شوه .د کوکنارو د کښت کمېدلوته هيله له پانګه اچونې څخه وړاندې
کېده ،تر څو د معيشت دوامدارې الرې برابرې كړي ،له همدې امله
يې ډېرې کورنې له ستونزوسره مخ کړي .په ننګرهارواليت کې په
 ۱۳۸۶کال كې د کوکنارو کرکيلې ته بېرته ګرځېدنه په يوه بې باوره
چاپېريال ،ژمنه ماتونه ،اقتصادي رکود او دکوکنارو د لوړو بيو په
درشل کې ترسره شوه .د کوکنارو د كركيلې د بنسټيزو عواملو په
نښه كول په دا ډول شرايطوکې ډېره ستونزمنه شوه.

لپاره د خوړو د نه خونديتوب المل شو ،ان دهغوکسانو لپاره هم
 20د جرمونواو نېشه يي توکولپاره د ملګروملتونو دفتر( ،) CDONUد بدلون په حال
محيط کې د کوکنارو کښت :د  ۱۸۳۱۲۸۳۱کالود کرنيزو فصلونو لپاره د بزګرانو پرېکړې.

 22منزفيلډ ،د بې ثباتۍ او ګواښونو په وړاندې غبرګون،
 ، 83 37او منزفيلډ او پين ،د برياليتوب ناکامي.

 21ډيويډ منزفيلډ hairaP (( ،يا بېوزلي؟)) په  2831کال په ننګرهار واليت کې د کوکنارود
کرکيلې منع کونه .د کرهڼې موسم او د کليوالو سيمو دژوندانه په ستراتيژيو يې اغېزه( ،
 11شمېره نړيوال سند ،په ختيځ افغانستان کې دبديل معيشت لپاره د ZTGپرژه.) ۴831 ،

 23ډيويډ منزفيلډ ،د کښت کمښت او شورش :په غور اوننګرهار والياتوکې د
کوکنارو په کچه کې د تغيراتو د راوړلو داليل (،کابل :د افغانستان د څېړنې
او ارزونې واحد)6831 ،؛ ډيويډ منز فيلډ او آدم پين ،د برياليتوب ناکامي.
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د اوبو د سرچینو اداره ،مالداری او د کوکنارو اقتصاد غریبو خلکو ته په پام سره د کرهنیزي ودی فرصتونه

نا انډوله اغېزې :د کوکنارو د کښت کمونې پلي کېدنه په بېوزله

دسيمې پربنسټ شاخصونه د کوکنارو د کمښت د دوام په هلکله ،

او غريبو خلکو باندې ډېرې نا مناسبې اغېزې درلودالى شي .لکه

او دهغه د بسټيزو عواملو يا پايلو په هكله لږ معلومات برابروي.

څرنګه چې د دغه رسالې په متن کې تكرار شول ،سره له دې چې

که څه همد نشه يي توکو د کنټرول ملي ستراتیژي او د افغانستان

کوکنار دلږشمېر بډايه د ځمكو خاوندانو لپاره يو ګټور حاصل دى،

د ملي پراختیايي ستراتیژی/د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې

د ډېرو نورو هغوکورنيو لپاره چې د سرچينو له ژور کمښت سره

ستراتیژي د دغوشاخصونو محدوديتونه يې په ګوته كړي او څو

مخ دي ،هغه يواځينى نبات دى چې په الس کې موجودو سرچينو

اضافي شاخصونه په كې برخه لري ،يا دسياسي او پوځي فشارونو

ته په پاملرنې سره د كرهنې پر بنسټ دوامداره معيشت ته زمينه

په وړاندې د يوه لنډ غبرګون سره  ،خو بيا هم نه څرګندوي چې د

برابروالي شي

کوکنارو د کښت کموالى د دغه بوټې د نه کرلو په لوري يوه دوام

د بديل معيشت پروګرامونه( چې د پراختيا دبديل په نوم هم
ياديږي) لنډ مهاله پروژې ،د کار په وړاندې پيسې او هغه پانګونې
چې د ميوه جاتو او څارويو له روزنې سره مرسته کوي په كې شاملې
دي .دغه الره بازارته د څېرمه سيمو هغه ځاى چې د کوکنارو کرکيلې
د پريښودلوښه امکانات شتون لري ،د نسبتا ً بډايه بزګرانوپه ګټه

ده چې بېلګه يې په ننګرهارواليت کې ترسترګوشوې ده.دغه الره د
ګواښ ،زيانمننې اوهغه توکوته الس رسى چې د کوکنارو له کښت
سره ذاتي اړيکه ولري ،په شان مسايلو په نښه كولو كې پاتې راغلى
ده.
دلويو اجرااتو او چټکوپايلو د پلې كيدو لپاره په بسپنه وركونكو
او پلې كونكومؤسسو باندې سياسي فشار نه يواځې د بېوزله
کسانو په ګټه نه دي بلکې د کوکنارو د کمښت يواوږدمهاله حل الره

ً
نسبتا ،د كړنو شاخصونه او موخې ډېرکله په ستونزمنو او
هم نه ده.
ګواښ درلودونكو اوبيوزله لرونكو سيمو كې هڅوونکي فکټورونه
په پام کې نه نيسي .د کوکنار د كرلو په سيمو کې د امنيت نه شتون د
دې المل کيږي چې د پراختيايي مرستوډېرتمرکز د سيمود مرکزونو
په شا اوخوا باندې را وڅرخي.
د نېشه يي توکو په وړاندې دمبارزې دبرياليتوب اوسني شاخصونه،

داره پديده و اوسي .همدارنګه دا نه ارزوي چې د کوکنارو د نه کرلو
تل پاتې مساعد شرايط شتون لري چې ددې بوټې د نه كرلو سره
مرسته وكړي .هغه شاخصونه چې دا ډول يوچاپېريال شتون څخه
استازيتوب او دکوکنار ترکښت الندې ځمکې كچه اندازه کوي،
کوالى شي د نېشه يي توکو په وړاندې د مبارزې او په کليوالو
سيموکې د عمومي معيشت د څرنګوالي لپاره غوره معلومات به
برابر كړي.

دکيمياوي درملو دشيندلوپه هکله دخلکو د نظرياتو
په هكله موندنې:
د ناټو لخوا ترسره شوې ټول پوښتنې وښوده چې د افغانستان
کليوال خلک د کيمياوي موادو په واسطه د کوکنارو له منځه وړلو
سره مخالف دي  .د  ۱۳۸۴کال په لړم او ليندى کې د د افغانستان
24

د څيړنې او ارزونې د ادارې لخوا السته راغلي شواهد څرګندوي
چې ،هغه مهال چې رسنيو او دولتي چارواکو د کيمياوي موادو د
استعمال په هکله خبرې کولې،د دغه موندنې يې ال پياوړې کړې .
25

په کليوکې ډېرى اوسېدونکي افغانان په دې باور دي چې درمل
شيندنه د حاصالتو د له منځه وړلو المل كيږي  ،د ناروغيو او
انسانانو او څارويو د مړينې المل كيداى شي  .په داسې يوه چاپېريال
کې چې د ماشومانو مرګ ژوبله كچه لوړه وي ،حاصالت خراب وي،

په ځانګړې توګه ترکوکنارو الندې په کرل شوې ځمکې باندې د اتکا

او څاروي په ګڼ شمېر ناروغيو اخته وي ،په پوره احتمال سره دا

څه ته اړتيا ده د مغشوشيت د رامنځته کېدو المل كيږي .لکه څرنګه

 24ډيويډ منزفيلډ ،سالمه ادره ،امنيت او اقتصادې وده :دبدخشان
واليت په بهارک او جرم ولسواليوکې د کوکنارو د کښت ټاکونکي
. 54
فکټورونه ( ،کابل :د آغاخان پراختيايي شبکه44 ،5831 ،

درجه د برياليتوب د څرنګوالې په هكله او دا چې دې د رسيدو لپاره
چې په د نشه يي توکو د کنټرول ملي ستراتیژي کې يادونه شوې ده،

25

ډيويډ منزفليډ ،سالمه اداره ،امنيت او اقتصادي وده44 ،

.54
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ډول پيښې به له درمل شيندلو سره وتړي .دکوکنارو د له منځه وړنې
دا ډول کمپاين چې د کيمياوي موادو له کارونې سره يوځاى وي،
په دولت باندې د کليوالو خلکو باور له مينځه وړي .تراو سه پورې
د افغانستان حکومت له هوا څخه د کيمياوي موادو د شيندلو له
پلويانو سره مخالفت کړى .د نشه يي توکو دکنټرول ملي ستراتیژي
څرګندوي چې د کوکنارو د له منځه وړلو يواځې ځمکنۍ الرې به
وکارول شي او د هواله الرې د کيمياوي توکو پاشل به شامل نه وي،
په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژی/د
نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي د ځمکې يا هوا له الرې
د کوکنارو له منځه وړلوته هېڅ ډول اشاره نه ده کړې.

 3.6پايله:
دغه برخه د نېشه يي توکود اقتصاد ،مالدارۍ او اوبو مديرت د
څېړنې هغومهموموندنو ته څانګړې شوې چې دکليو د معيشت د
خونديوالې ،دځمکې له اجارې ،د اوبود مديريت سيسټمونو  ،د
ترياكو له اقتصاد او د څارويود محصوالتو سره اړيکه لري .السته
راغلې موندنې د اوسنيوپاليسيو په زمينه كې ځاي وركوي او همدا
راز په پاليسيو کې شته تشې په ډاګه كوي.په بله برخه کې له څيړنې
له موندنو څخه السته راغلې سپارښتنې تشريح كوي.د سپارښتنو
له وړاندې کونې څخه موخه ،دطبيعي سرچينو د مديريت د پاليسيو
ته د معلوماتو برابرول دي ترڅوچې له بېوزلو خلکو سره اړوند
اقدامات په ښه توګه ترسره شي.
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سپارښتنې:

ددې څیړنې مهمه موخه د افغانستان د کلیوالو سیمو د معیشت

ګواښ رامنځته کوي چې پيسې ګټونكې نه دي  .په ځانګړې توګه

پراختیا او پالیسي جوړونکو ته په کرهنیز سیستم کې د طبیعي

په لرې پرتو سيمو کې چې بازارونو او خدمتونوته کمه الس رسي

سرچینو د ونډې او پر کرهنیزو فرصتونو د هغوې د اغیزې په هکله

لري كرهنيزحاصالت کوالى شي چې په دواړو اوږد مهاله اوپه

د کره معلوماتو د وړاندې کولو له الرې پر ناقانونه نباتاتو د اتکا

ځانګړې حاالتو ،كړكيچ او د خاصو اړتياوو په صورت كې د کورنيو

د کچې را کمول دي .په تیره برخه کې یادې شوې پایلې په کلیوالي

د سوكالۍ او د خوړو د ځان بسياينې او په بازار باندې دنه تړاوله

سیمو کې د کرهنیزو محصوالتو او د معیشتونو د را مینځ ته کیدو

الرې مهم رول ولوبوي .دغه فعاليتونه د پيسو د کمښت پرمهال د

تر مینځ د پیچلې اړیکې څرګندونه کوي .الس ته راغلې شواهد بازار

پيسو د چمتوکونې ،ټولنيزو خدماتي شبکوته دغير نغدي توکو د

ته د کرهنیزو محصوالتو د وړاندې کونې ،کورنۍ ته د کرهنیزو

لېږدونې او دبا ارزښته توکو په توګه د څارويو ساتنې لپاره د پله په

محصوالتو د برابرونې او د غیر کرهنیزو اقتصادي فعالیتونو تر

شان ونډه لوبوي .پاليسۍ بايد له پولي اقتصاد څخه بهر توليدات

مینڅ ژوره اړیکه څرګندوي .پالیسۍ او پروګرامونه باید ډغه

په پام کې ونيسي او کرهڼه د توليد او معشيت يوه وسيله وګڼي.

اړیکو ته د خلکو د معیشتونو د ښه والې او بازار ته د محصوالتو د
وړاندې کونې له الرې انعکاس ورکړي او د معیشتونو پر تنوع زیاته

بازار ته د ننوتلو لپاره له بېوزله کسانو سره مرسته:

پاملرنه وکړي تر څو ګواښونه کم او د غیر قانوني معیشت د کمیدلو

ډېرى افغان كليوالې کورنۍ د سرچينوله ژور کمښت سره مخ دي؛ په

په صورت کې دې اضافي فرصتونه برابر کړي.

حيقيقت کې ډېرکم کسان د بسيا ځمکې د نه لرلو له امله په اغيزمنه

 4.1عمومي سپارښتنې:
طبيعي سرچينوته د عادالنه الس رسۍ وده:
عامه سرچينو( اوبو او څرځايونو) ته د الس رسۍ او د کرهنيزو
محصوالتود ډېرښت د فرصتونو ترمنځ مستقيمې اړيکې شتون لري.
دغوسرچينوته الس رسى دغير رسمي ادارو په واسطه په ژوره توګه
يې مينځګړيتوب شوى دی او شواهد څرګندوي چې دا به د ځواك

توګه د بازارپه فعاليتونوکې ګډون نه شي کوالى ان تردې چې د
خوراكي توکو د كر كيلې په درونه باندې فکرکوي .سربېره پردې د
ترياكو د اقتصاد ،مالدارۍ او د اوبود مديريت څېړنه څرګندوي
چې بازارته د كرهنيزو محصوالتو په توليد كې د بزګرانو ګډون له
لوى ګواښ سره يو ځاى دۍ ،چې دا كار په بازار كې ددوى ګډون
لپاره خنډ را مينځ ته كوي.د کرهنيزو بازارونو هڅونکي پروګرامونه
بايد بېوزله خلکوته د پورونو او نورو د اړتيا وړ کرهنيزو توکو د
الس رسى زمينه برابره کړي او داسې الرې چارې ومومي چې د بازار

او شتمنۍ د وېش موجوده جوړښت ال پياوړى کړي.بايد له طبيعي

لپاره د توليد سره تړلې ګواښونه كم كړي.

شي .سربېره پردې ،دولتي او ټولنيز اړوندې ادارې بايد وهڅول شي

په كرهنيزو ،نيمه كرهنيزو او غير كرهنيزو ځمکوکې د بوختو
کارګرانو لپاره دفرصتونو ډېروالى

زېرموڅخه د كارولو د حقوقوپه هکله روښانه قوانين تدوين کړل
او واك وركړل شي چې د سرچينو په وېشنه کې بايد له ډېرو مساواتو
څخه کار واخيستل شي.

له غیر بازاري کرهنيزو محصوالتو ارزښت ته پاملرنه:

د كار د بازارونو جوړول او د د بسيا معاش سره د بسيا كاري
فرصتونو رامينځ ته كول د کليوالي معشيت په خونديتوب په
ښه کولو كى خورا ارزښت لري.موجوده ستراتيژۍ د کرهنيزو،

بازار ته دکرهنيزو محصوالتو وړاندې كونې په برخه كې د پاليسۍ

نيمه كرهنيزو او غير كرهنيزو ځمکو ترمنځ له شته توپير څخه ګټه

قوي ټينګار د هغه محصوالتو د ونډې اهميت د ته د نه پاملرنې

اخيستالى شي .ټول د عوايدو په تامين او تنوع کې مهم رول لري.
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سربېره پردې ،دغه ټکى د اهميت وړ دى چې په کاري فرصتونوباندې
د پېشنهادي اقداماتو مستقيمه يا نا مستقيمه اغېزه څه ډول
په سيستماتيکه توګه په پام كې نيول كيږي .د بيلګې په توګه،د
كرهنې د پراختيا ملي كاري چوكاټ وړانديز کوي چې كرهنيزو
سامانونولکه تراکتور،د تخمونو د شيندنې ماشينونه ،د لو کولو
ماشينونو ،د خرمنولو ماشينونه اود تخم پاکونکو ماشينونوته
الس رسي بايد ډېر شي .په بشري قوې باندې د لږې متکي ټکنالوژي
ترويج د وزګارتيا المل کيږي .هغه مهال چې د کار کچه ټيټه وي ،له
اقتصادي اړخه به ګټورنه وي .دا کار دې ټكې ته اشاره کوي چې د
دندو او ټاکل شويو موخو لکه د کرهنيزو توليداتو زياتوالي تر مينځ
يوه معکوسه اړيکه شتون لري.د پاليسيو د تدوين پرمهال بايد دغه
اړيکې په ژوره توګه په پام کې ونيول شي.

 2.4د ځمکې د اجارې په هکله مهمې سپارښتنې:

د عامه ملکيت د اړونده شخړو حل او فصل
د عامه ملکيتونو په اړه د شخړو او جنجالونو د حل او فصل لپاره د
يوه ګټور ميکانيزم شتون يوه اړينه چاره ده؛ اوس مهال د حل او فصل
دوديز سيسټمونو په بسياکوونکې کچه ګټور ندي ځکه پدې پروسه
کې د سيمې بهر خلک ورګډوي .البته دا چاره ( د بهرنيو ورګډول) د
شخړو د دواړو لورو تر منځ د پرېکړو د تصديق لپاره اړينه ده.

د ثانوي کسانو د ځمکې د حقوقو ښه درک
د اجازې ،کرايې يا شريکي کښت له الرې د ځمکې څخه د ګډې
کارونې لنډمهاله حقوق بايد په خپل حال پاتې شي .دغه چاره د کليو
په اقتصاد کې ارزښتناکه ونډه لري او بايد د غور او پلتنې څخه پرته
د قوانينو د چوکات څخه بهر نشي او پکې بدلونونه رانشي .خو په
هر حال د دغو لنډمهاله تړونونو او پر کليوالي معيشت د هغوي د
اغېزو هر اړخيزه ارزونه اړينه ده .د انډول پرمختګ د پالن جوړولو

د قبالو د راجسټر کولو د يوه دفتر له الرې د ځمکو ثبتول

په مهال بايد د چارو مشران دا مشخصه کړي چې د کومو نباتاتو

افغانستان د شخصي ځمکو د راجسټر او ادارې لپاره يوه ګټور

څخه تر السه شوي عوايد د کليو د اقتصاد او د شريکو کښتونو له

سيسټم ته اړتيا لري  .په کليو کې د قبالو د راجسټر دفترونه بايد د
مروجو سيستمونو د عمومي منلتيا او آسانتياوو په پام کې نيولو
سره رامنځته کړاي شي .پدې کار سره کادستر ته د تګ او د هغه د
اړونده لګښتونو ،او د ملکيت د اړونده شخړو مخه نيول کېداي شي
او د قبالو د راجسټر د يوه دفتر د ګڼ شمېر ګټو څخه برخمن کېداي
شو ،د قبالو د راجستر د يوه دفتر شتون د ځمکو د پریکنده مالکيت
د ټاکلو په لور يو ارزښتناک ګام دی.

الرې د کم ځمکي خلکو څخه ځمکه لرونکو ته لېږدي .پدې کار سره
د بېوزلو خلکو د پرمختګ موخې تر السه کېږي؛ په ځانګړي توګه
په هغو سيمو کې چې ګډ کښت رواج لري .هغه عوايد چې د ګډ کښت
سره تړاو نلري (لکه د ورځې د مزد په وړاندې حيواني توليدات)
بايد د بې ځمکو خلکو لپاره ډېرې ګټې ولري

 3.4د اوبو د مديريت په هكله مهمې سپارښتنې

د ځمکې د مالکيت د لېږد ثبت ارزښت

د اوبوپه مديريت کې د خلکو د پراخ ګډون له الرې د حساب
ورکونې وده:

په کليو کې بايد د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه شي او وهڅول ي

د ګټو تضاد او دقدرت توپيرونه په سيمه ايزه کچه د آبي سرچينو

چې د ځمکو د مالکيت لېږد بايد د هرې شونې الرې ثبت او مستند
کړي .اوس مهال موروثي انتقال مالکيت نه ثبتېږي .د راجسټرېشن
د يوه سيسټم په جوړولو سره حتي د اسنادو نارسمي ثبت هم د ځايي
چارواکو او کارکوونکو (څارونکو) سره مرسته کوي.

د ادارې د کمزورتيا المل کيږي .د آبي سرچينو د ادارې او غوره
حساب ورکونې د لوړاوي لپاره د سيمه ايزو ټولنو د ظرفيتونو
لوړول ډېراړين دي .د ټولو ښكيلو اړخونو استازيتوب بايد د سيمې
دخلکوپه سال مشوره وپيژندل شي .يوله هغو الرو چې د  PMISد
پروژې الندې د ټولنې له خوا ومنل شو ،د کانال په اوږدو کې د
مېشتو خلکوڅخه د يوې کميټې جوړښت وو ترڅو چې د ميرابانو له

38

د اوبو د سرچینو اداره ،مالداری او د کوکنارو اقتصاد غریبو خلکو ته په پام سره د کرهنیزي ودی فرصتونه

کارڅخه څارنه اوله هغوى سره مرسته وکړي .د ښكيلو اړخونو لکه
ښځو او کوچنيو بزګرانو د استازيتوب دهڅونې له الرې چې ښايي
په دا ډول پروسو کې برخه ونه لري .د كانال په كچه د استازيتوب د
زياتيدو لپاره هڅې بايد د ټولنې په كچه د استازيتوب د زياتيدو
له الرې زياتې شي
د اوبو د كارونكو د جوړولو لپاره ديوه ارتجاعي مېتود وده:
د اوبو د د قانون د مسودې په  ۱۸ماده كې د اوبو د كارونكو ټولنې
اساسنامې ته اشاره بايد روښانه شي ترڅود اوبو د كارونكو ټولنه
وکوالى شي چې دخپلوآئين نامو په تدوين کې اقدام وکړي .له
يوې تفصيلي اساسنامې څخه استفاده چې د اوبو دكارونكو ټولو
ټولنو لپاره پلې شي  ،د ښكيلو اړخونود ګډون د اوبو د كارونكو
د ټولنې د سيمه ايزو شرايطو سره په سمون وركولو كې منع کوي.
همدارنګه وړانديز كوي چې دغه مؤسسې كيداى شي چې د ټولنې
د ګټو او ويسا څخه وړاندې په فوري توګه رامينځ ته شي.

دکار د پيل ټکي په توګه څېړنه او دهغه پراختيا:
د د اوبو د كارونكو د ټولنې د رامينځ ته كيدو يا د اوسنيي
مديريت د پياوړتيا لپاره بايد د اوبو د مديريت اوسني او پخواني
رسمونه په ټوليزه توګه وپيژندل شي .د دغوهڅو په څنګ کې ،د
کانالونوهايدروليک سيستم ځانګړتياوې او د ابو د ويش په هکله
بايد معلومات راټول شي ترڅو چې دمدرک په توګه سپرېکړوپه
کولوکې وړاندې شي .د نويوجوړښتونو د رامينځ ته كيدو لپاره د
كار پالن بايد د عملي كار له الرې زده كړې په پرتله ،د ظرفيتونو
لوړولو او په تدريجي توګه ډېرېدونکوپرمختګونوته ډېره پاملرنه
وكړي .د ستونزوپه حل کې د ټولنوراښکېلول ددې المل کيږي
چې د برياليتوب او باورفضا حس شي .څرنګه چې د نويو اداري
تنظيماتو لپاره اړتياوې پيژندل شوي  ،د سيمې خلک نوي قوانين
او مقررات وړاندې کوي او دندې او مسؤليتونه به په ګوته کړي.
اساسي موخه بايد(( کافي انسجام)) وي ترڅوچې ستونزې حل
شي .داوبو د كارونكو ټولنې را مينځ ته كيدل بايد د تشخيص ،د
قواعدو جوړونه ،پلې كول او د نظرونو را غونډول تعقيب كړي.

ترتيبول( تسلسل)
د لومړنيو كانالونو په اوږدو كې د اوبو د عادالنه ويش لپاره هڅې
ښايي چې په پيل کې به د كانالو په پورتنيو برخو كې د لوړ ارزښت
لرونكو محصوالتو په كركيلې ناوړې اغيزې ولري .دغه کار به د
بنسټيزو چارو( د اوبو د جريان ډېرښت) ،اداري چارو په برخه كى(
داوبو د مديريت مساويانه ډېرښت) او د كرهنې د ودې هڅونكو
پروګرامونو( د ګټورو محصوالتو لپاره د زمينې رامنځته کول) په
برخه كې د پام وړ ترتيبولو ته اړتيا لري.

په کرهنيزو ځمکوکې د اوبو د مديريت ښه والى:
په کرهنيزو ځمکو کې د اوبو د مديريت د ښه والى لپاره هڅې
کېداى شي چې د کرهنيزو ځمکو ،کانالونو ،او دسيند د ډنډ په
كچه د اوبود غوښتنۍ او وړاندې كونې ترمنځ د تشې په كميدو كې
مرسته وكړي .د بيلګې په توګه ،په کندوز واليت کې د سيند په ډنډ
كې د وريجود كر كيلې كړندودونو كې د ښه والې رامينڅ ته كيدل( .
لك ًه د وريجو د پياوړې كيدو سيسټم) ،چې د اوبو ساتلو له امله د
لوړ سيمو د اوبو لګښت کميږي ،په پايله کې يې حاصالت زياتيږي
او د اوبو د ښکتنې برخې خلکو لپاره ډېرې اوبه چمتو کيږي.
د شخړو دحل کولولپاره د موقتو هڅود رامپنځ ته كولو لپاره د الرو
لټون:
د اوبو د كارونكو ټولنې او د سيند دډنډونو د شوراګانو
دجوړېدلوترمهاله بايد د شخړو دحل فصل لپاره ظرفيت لوړ شي او
لنډمهاله ميکانيزمونه په ګوته شي .د هغو ورته همکاريو امکانات
چې د  PEACEپروژې لخوا د څرځايونو سره اړوند شخړو د حل فصل
کولو لپاره ترالس الندې نيول شوې دي ،شتون لري.

د بيارغونې پرمهال له احتياط څخه کاراخيستنه:ـ
له سر چينو څخه د اوبو انحراف اصلي لورته ( دابو لګولو د
سيـسټم د بيا رغونې يوه عامه ستراتيژي ده) ښايي په لنډمهاله
توګه د اغيزمنتوب د زياتوالې المل شي ،مګر دسيند په درو كې
د اوسيدونكو خلكو لپاره يو اغيزمنه سستراتيژي وي چې د اوبو
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د كچې بدلونونه او تګ الره به تعقيبوي .سر بيره پر دې د کانال په

او د ځمكې الندې اوبو استخراج د کنټرول د هڅو تنفيذ په اړه د

سر کې د دايمي زيرمو جوړول د كانال په لوړو پرخو د اوسېدونکو

اړوندو مادو سپيناوى:

خلکوته زياته ګټه ورسوياودنوروسيمود کانالونود ترميم لپاره
دهغوى هڅونې د بشري کاري قوې د چمتوکونې له الرې ،کمزورې
کوي.

د اوبولګولود سيـسټم د بيارغونې د ګټواو لګـښتونو
مساويانه وېش وده :

اوس مهال د ځمكې الندې اوبو د ايستنې او نويو څاګانو دکېندنې
لپاره لږ او يا هېڅ ډول کنټرول شتون نه لري .ګټه اخيستونکي
يې شتمن بزګران دي او زيان يې نوروګټه اخيستونکوته رسيږي.
د ځمکې دسر د اوبو د سرچينو په خالف ،له ځمكې الندې اوبو
سرچينوڅخه ګټه اخيستنه د سيمې دخلکو د څارنې تابع نه ده.

د کانال د الندينى برخې په اوږدو کې د اوبو د ضايع كيدل ،په

داوبوقانون په مسوده کې شته تشې بايد ډکې شي ترڅو چې د

زيانمنونكو او لږ اوبو لرونكو بزګرانو بزګرانوباندې مستقيمه

ځمكې الندې اوبو د ايستنې د جواز اواجازه ليک اړوند قوانين

اغېزه لري.د کانال د وروستۍ برخې بزګران په عمومي توګه د

او مقررات د پخوانه موجودو څاګانو ،پخوانيوکاريزونو(نه يواځۍ

زيربناود بيارغونې اوترميم لپاره پوره پيسې نه شي ورکوالى .د

نويو) اوشخصي کارېزونو(نه يواځې عامه) لپاره عملي شي.

سيمې له خلکوسره په سال ،پراوګرامونه بايد داسې طرح شي چې
ګټې او مسؤليتونه په مساويانه توګه په ټول سيسټم کې ووېشل
شي.

د اوبو د لوړو سيمو د ابولګولو دسيسټم بيارغونه:ـ
د اوبو لګولو دسيسټم دبيا رغونې له الرې د کرهنيزومحصوالتو
ډېرښت هڅې د ښکته سيمو د اوبولګولوپه سيسټم باندې
متمرکزهدي .سربېره پردې ،د ترياكو داقتصاد ،مالدارۍ اود
اوبو دمديريت څېړنې موندنې څرګندوي چې د لوړآبه سيمو دآبي
سرچينود ادارې لپاره هم ښه فرصتونه شتون لري .السته راغلي
معلومات څرګندوي چې په هغومياشتوکې چې اوبه ډېرې وي ،د
اوبولوړو كرهنيزوځمکوته د اوبود نسبت د ښکته ځمکو د اوبو بهير
ته( او د وړو كرهنيزو سيمو) لوړ وي.د ترياكو داقتصاد ،مالدارۍ
او اوبود مديريت په هکله څېړنې څرګندوي چې د اوبو د زيرمو ښه
كيدلو لپاره ډير واړه اقدامات به په ځينو سيمو كې ښايي د دوهم
ځل( د لوړ ارزښت لرونكې محصول) محصول لپاره بسيا وي .دا
د بېوزله خلکو به ګټه د کرهنې پاليسۍ اوپه سيمه کې دمشروع
كرهنيزمعشيت په پياوړتيا كې ،او په بل عبارت د هغو سيمو چې
لږې سرچينې لري له محدودو منابعوسره مطابقت و لري.
د اوبو د قانون په مسوده کې دځمكې الندې اوبو د استخراج په اړه
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د اوبو برښنا د وړو دستګاوو او ژرندو پورې اړوند د اوبو د
قانون مسودې د تشو به نښه كول
قانون جوړوونکي بايد د اوبو د قانون د مسودې تشې په نښه كړي
چې د ژرندو او د اوبو او بريښنا د وړو دستګاوو منفي اغيزې په
اوبو لګولوباندېدي ،په ځانګړې توګه د پالنونو په رڼا كې ددغو
دستګاوو او ژرندو شمير پراخ شي.
سربېره پردې د د چاپېريال د قانون سره سم د اوبو د برښنا او ژرندو د
وړو دستګاوو د جوړولو په مالتړيزو پروژو کې بايد اړينه پاملرنه
وشي تر څوداسې يو چاپيريالي كړندودونه پلې او رامينځ ته شي څو
د اوبو د ښكتنې برخو په كارونكو يې منفي اغېزې کمې شي.
د فعاليتونو د لوري ورکولو په موخه د يو سټندرد چک لست او
ښكيلو اړخونو سره مشورتي کړنالرې څخه ګټه واخستل شي داسې
چې د سيمې د شرايطو سره سمون ولري  .د ملي پيوستون پروګرام
مخکې له مخکې د اوبو د برښنا د وړو دستګاوو لپاره چک لستونه
او کړنالرې جوړې کړې دي ،مګر د ځايي خلکو نظرهم ارزښتناک
دی چې بايد وپوښتل شي تر څو دا معلومه کړي چې آيا کړنالرې د
منفي اغېزو په کمولو کې تمه کېدونکې كچې لري.
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د څارويو په اړه مهمې سپارښتنې
د څر ځايونو د ټولنو ګډون د څارويو د ګټو زنځيرونو په منځ ته
راوړلو کې

کولو پورې وساتې .دغه چاره به د كرهنيزو عوايدو د زياتوالي او د
څارويو په برخه کې به د نويو پانګونې المل شي .دامهال کوچيان
چې تر ټولو زياتې رمې او په بازار متمرکز توليدي سيسټم لري د
پورونو د اخيستلو لپاره د وړ نه دي.

د څارويو د ګټو د زنځيرونو د جوړولو هڅې بايد هغه ټولنې تر هدف

د مولدينو او ورستنيو سيمو تر منځ د اړيکو وده

تویلدات كوي ، .د پراختيايي چارو تمرکز بايد لوړه كچه د سيندونو

لکه څرنګه چې څرځايونه د څارويو د محصوالتو له لحاظه پرتله

الندې ونيسي كوم چې په دوديزه توګه بازار ته د وړاندې كولو لپاره
غاړي په کومو ځايونو کې چې څاروي د پيسو د السته راوړلو لپاره
په منظمه توګه نه روزل کېږي وي.

ييزې ګټې لري ،اوبه لرونكې ځمکې د څارويو د اضافي تغذيې د
تامين لپاره مناسبې دي .د دغه شان ګټو په بنسټ د بازار د زنځير
رامنځته کول د محصوالتو د ګټې د زياتوالي ،د معيشت د تنوع،

د څارويو روزنې ته د پاملرنې زياتوالى

او د عوايدو د زياتوالي المل کېږي.

په تاريخې ډول ،په افغانستان كې د څارويو د پراختيا يي نوښتونو

د حيواناتو د وښو (علوفې) ښه كول

مديريت ،تغذيې او بازار موندنه كې مهمو كمزورتياوو ته چې د

د حيواناتو د روغتيا او جنيتک سمون د متمرکزو فعاليتونو

په برخه كې وترنري پاملرنه خورا غښتلې وه .دغه څېړنه د څارويوپه
محصوالتو د كمښت المل كيږي پاملرنه اړوي او وړانديز کوي چې د
څارويو او مالدارى په برخه کې بايد ډېره هڅه وشي.

څرځايونو ته غوره السرسي
موسمي څرځايونو ته السرسي د سوداګريزو څارويو ودې او
اوږدمهال پايښت لپاره ډېر ارزښت لري ،مګر دغو سرچينو ته
السرسی د ناقانونه کرنې ،ودانۍ او د ځمکو د غصب له امله د ګواښ
سره مخ شوي دي .د څرځايونو ټولنې ن د زورواکو په وړاندې زيات
زيانمنونكې دي .د ځمکې د ګټې اخيستنې په اړه د ځايي موافقو
اړوند كاري چوكاټپياوړى او د پريکړو د پلي کولو او دشخړو د
حل ظرفيت لوړشي .د ظرفيت د لوړوالي يو مهم اړخ هماغه د خلکو
هڅول دي .مسئولې ادارې بايد داسې هڅونکې رامنځته کړي ترڅو د
فساد د مخالف ليدلوري او د روڼوالي او د قانون د عادالنه حاکميت
ارزښتونه ترويج ومومي.

سوداګريزو حيواني توليدونكو لپاره د پورونو خدمتونه
کرهنيزو پورونو ته السرسي به کوچيانو او نور د پسونو او اوزو
روزونکو ته دا وړتيا ورکړي چې خپل ژوي د مناسب وزن د ترالسه

ګټې يواځې په ښه تغذيه شويو حيواناتو کې ليدل کېداي شي .د
ځايي توکو او متوازنو غذايي سيسټم په واسطه د وطني روغ نسل
تغذيه تر ټولو ښه کړنالره ده.
ډېرې پرمختيايي پروژې د روغتيايي او جنټيکي سمون په اړه دي،
مګر د تغذيي مسئلې ته ډېره کمه پاملرنه کوي .نورې ممکنه چارې
لکه د وښو کرل په للمو ځمکو کې ،د ښو طبيعې سرچينو دمديريت
په واسطه د څرځايونو د توليداتو په زياتوالي سره د څرځايونو د
ګټې اخيستنې پر سر د شخړو د حل او فصل ميکانيزم.
د څارويو د خوراك لپاره د نباتاتو د پاتې شونو (لکه هغه د غنمو
واښه په يوريا لړلې وي) په بازارد متمرکزو محصوالتو ستراتيژي
او په نيمه هڅونكو سيمو کې د ژرندو رامنځته کول .دغه الرې
چارې د حبوباتو نړيوالو بيو د زياتوالي او د كميابو ځمكو د
كارونې د لوړو فرصتونو ،د څارويو لپاره د اومو خوراكې توكو
پرځاى د وښو د ودې لپاره د اوبو د سرچينو او دكارګرانو له نظره
د بزګرانو د غوښتنې او ګواښ ډير ښه پوهاوي لپاره د زياتو څيړنو
ضمانت كوي.
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پرمختګ د ټولنيز خونديتوب له پلوه ،اساسي امنيت ،عوايد او
د دندو شاهد دى ،دغه بهير د دولت د نشه يي توکو په وړاندې د
مبارزې له پاليسۍ سره سمون لري ،داسې چې د نشه يي توکو په
وړاندې مبارزه د کلي پرمختيا د پروګرامونو او پاليسيو سره يو
ځاى شي.

کښت د له منځه وړلو په وړاندې هم مقاومت نشي کوالي.
د دغې پاليسۍ په مخکې د پرتو ننګونو څخه يوه داده چې د واليت يا
ولسوالۍ په کچه د ((پراخو امکاناتو لرونکو)) او ((کمو امکاناتو
لرونکو)) سيمو د کليوالي معيشت شمېرې په کافي توګه نشي
وړاندې کوالي .دغه چاره بازارونو ته د نښلوونکو سړکونو ،د اوبو

ټول پورتني ذکر شوي موارد د كليوالي اقثصاد د سيسټماټيكې او

لګولو بېخبناوو او خدمتونو ته السرسي  ،د ځمکې ځانګړتياوې ،د

ورځنۍ شننې او سروې وړانديز كوي نسبت اوسنيو ژمنو ته .که څه

طبيعي سرچينو او اقليم ځانګړتياوې ،د مزد کچه ،د کورنۍ عايد

هم د د ګواښ او زیانمنې ملي ارزونه او د نشه يی توکو او جرمونو

او نور ټولنيز اقتصادي معلومات ،امنيتي معيارونه ،د بازار بيې،

په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې سروې ګڼ شمير مهم معيارونه

د نباتي او څارويو د ناروغيو خپرېدل او نور عواملو ته د السرسیۍ

پيدا كړي  ،معلوماتو كې تشې وې او د نشه يي توکو په وړاندې د

غوښتونکې ده .د کرنيزو مالوماتو ملي سيسټم يا د جغرافيايي

مبارزې د مفهوم د ښه درک لپاره بايد موجوده معلومات په ښه توګه

معلوماتو نورې زېرمې او سيسټمونه پدې موخه کارول شوي دي .تر

تحليل او تجزيه شي ،دغه مسئله بايد د د نشه يي توکو د کنټرول

السه شوي مالومات د د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د

ملي ستراتیژي په راتلونکې بيا كتنو کې په نښه شي.

پاليسۍ د ګټور پلي کولو لپاره اړين دي او د کليو ګڼ شمېر پروژو

د کوکنارو د کښت د كمولود بالقوه منفي اغېزو کمول د دواړه ددولت
د كوكنارو د له مينځه وړلو كلنۍ موخه او د ښو كړنو نوښتونه د
كوكنارو په كر كيله كې بې سارى كمښت هغه څه دي چې غوښتنه يې

او پراختيايي پروګرامونو ته د ګټې رسولو په موخه او د شواهدو
او پر بېوزلو د راڅرخېدونکو په بنسټ د کړندودونو د مالتړ او
پېژندنې په موخه کارول کېږي.

شوې او جوړ شوي .دغه نظر د ثبات د ټينګښت او د دولت د مشروعيت

د منفي اغېزو د کمولو يوه بله الر د کوکنارو د کښت د له منځه

سره د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې د عيار کولو سره په ټکر کې

وړلو څخه ډډه او د هغه ممنوعيت دی او د هغه په ځاي د بدلون

دی ځکه د کوکنارو د کښت له منځه وړل د نشه يي توکو او د بلواګرو

راوستلو په موخه متفاوتې پرېکړې او کړنالرې غوره کړاي شي .د

په وړاندې د مبارزې د هڅو د کمزورتيا المل کېږي او پداسې حال

يوې داسې ستونزې چې په کليوالي سيمو کې رامنځه شوی او د نه

کې چې د معيشت د نه خونديتوب د زياتېدو المل دی .د کوکنارو د

پاتې کېدونکو پايلو ګواښ لري چې د کليوالي سيمو د سوکالۍ او

له منځه وړلو او د کوکنارو پر کښت د بنديزونو د لګولو د چارو يو

ثبات د کمزورتيا المل کېږي ،د سمالسي له منځه وړلو په موخه د

ځاي مخته وړل په هغو سيمو کې چې مشروع معيشت شونی وي او پر

کوکنارو د کښت منع او له منځه وړل .د اوبو د مديريت ،مالدارۍ او

لويو کروندګرو نه کوچنيو ،د دواړو موخو د پلي کېدو الره اواروي.

د ترياکو د اقتصاد موضوعي د ګټه اخيستنې څېړنې د يوه پراخه

د دغه کړندود له مخې د مشروع معيشت د فرصتونو شتون بايد د

ليد او د مرحله يي کړنالرو پلوي کوي او په يوه مساعد چاپېريال کې

مخکې ذکر شويو معيارونو له مخې و ارزول شي او د ((کوچنيو))

کروندګر د کوکنارو له کښت څخه راګرځوي ،او ټولنيز خونديتوب،

او ((لويو)) بزګرانو د پېژندنې معيارونه هم وټاکل شي .وروستی ياد

اقتصادي وده او سالمه اداره رامنځته کوي .دغه الره په غالب ګومان

شوي معيار د روڼوالي د ښه والي لپاره اړين دي ،په ځانګړي ډول د

د کوکنارو د کښت د تلپاتې کمښت المل کېداي شي .همدارنګه دغه

کوکنارو د کښت د له منځه وړلوپه پروسه او پر کوچنيو کروندګرو د

الره د نشه يي توکو په وړاندې د مبارزې لپاه د دولت د پاليسۍ سره

پلې شوې پروسې په بهير کې د مفسدو مامورينو د دخالت د ادعاوو

سمه ده.

په رڼا کې ،ځکه کوچني کروندګر د بډې د ورکړې توانايي نلري او د
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کوکنارو د کښت او د بيوزلۍ تر منځ د اړيکې د نشتوالي ادعا

اړينه ده .د كرهنې او د کليو د پراختيا په ستراتېژۍ کې وروستي

د ناسمو ارزونو په بنسټ ده ،دوي د کليو د پراختيا او د نشه يي

بدلونونه د بېوزلو د ودې په ګټه او د کوکنارو د کښت او د کليو د

توکو په وړاندې د مبارزې د ستراتېژۍ لپاره جدي پايلې لري ،او

متوازنې پرمختيا پر مالتړ د ډېر ټينګار ښودونکی دي.

د خلکو مالتړ د يوې ښې پاليسۍ د پلي کولو لپاره دي .دا ډول
ادعاګانې بايد د افغانستان ملی پراختیايي ستراتیژي /د نشه
يې توکو پر وړاندې د مبارزې( د افغانستان د ملي پراختیايي
ستراتیژی/د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي )او
نورو رسمي پاليسو څخه بهر او د هغه په ځاي د پاليسۍ څخه د
پايلو راڼه او کره تفسيرات ځاي په ځاي شي.

مامورين ،معامله کوونکي او د پام وړ مالتړ کوونکي
د مامورينو ،معامله کوونکو او مالتړ کوونکو شبکې( د طالبانو
او مفسدو مامورينو په ګډون ) چې په واليتونو کې د کوکنارو د
اقتصاد پراخونكې دي .د کوکنار د سوداګرۍ د پرېښودلو لپاره
په نفوذ لرونکو خلكوباندې فشار د کوکنارو په اقتصاد مستقيمه
اغېزه لري .د هېواد په سويل کې مفسد لوړپوړي مامورينو ليري
کول چې د کوکنارو د سوداګرۍ سره اړيکې لريسد کوکنارو د
سواګرۍ او فساد په ضد په مبارزه کې به دولت د ژمنتوب اعتبار
به خورا زيات كړي .دا طريقه د د نشه يي توکو د کنټرول ملي
ستراتیژي او د افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژی/د نشه يي
توکو پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي سره سمون لري.

د ناامنۍ او د خطر د بنسټيزو الملونو پيداکول
د هغه مهمو عواملو موندل چې بزګران د کوکنارو د كر كيلې ته
هڅوي د ځينو نور موضوعاتو لكه مزمنو ګواښونو او نا امنۍ
چې د رسمي او غير رسمي چارواكو د نه حساب وركونې له كبله
را مينځ ته شوې په نښه كولو ته اړتيا لري .کوکنار په له ګواښه
ډک چاپېريال کې د کم خطره نبات په توګه ګڼل کېږي .د دغه تصور
بدلون د پرمختيايي هڅوونکو د لنډ مهالو ممرستو يا د کوکنارو د
کښت د ممنوعيت له ګواښ څخه خورا مهم دى .د كليوالي معيشت
د ګواښ او ناامنۍ د کموالي لپاره  ،بايد د فساد په كمولو ،د
بېخبناوو او نورو عامه خدمتونو ښه کولو او د بيوزلو په ګټه د
كرهنې ودې  ،د کليو د کرهنې پرته نورو سکټورونو ته پاملرنه
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.5

پايلې

د پايلې په توګه ويالی شو چې د اوبو د مديريت ،مالدارۍ او د

اوسنی ننګونه د هغو کړنالور پېژندنه ده چې په عمل کې ستراتېژي

ترياكود اقتصاد څيړنې چې د کليوالي معيشت ،د ځمکې د اجارې،

او پاليسي پلې او په کليوالي معيشت کې رښتينی بدلون رامنځته

د اوبو د سرچینو د مديريت ،د څارويو او د ترياكو د اقتصاد

کړی .پدې رساله کې د بيوزلو په ګټه د اقداماتو او کړنالرو څو

سره اړيکې لري ،د بيوزلو په ګټه پاليسيو د ودې او د بيوزلۍ په

بيلګې وړاندې شوې دي .لکه څرنګه چې د ستراتېژيو عيارول او

راكمولو كې ددولت د روانو هڅو مالتړ كوي .که څه هم چې د اوسنۍ

راتلونکو پانګو اچونو ته لومړيتوب وركونه د پرېکړه کوونکو

پرمختيايي ستراتېژۍ په اړه د افغانستان د څيړنې او ارزونې د

مقاماتو په وړاندې يوه ستونزمنه چاره ده ،د ټاکنې معيارونه بايد

ادارې بيا كتنه يو شمېر هغه تضادونه چې د بېوزلۍ د ستراتېژۍ

کورنيو ته د شته ګواښونو ،او په کليو کې د مزد په کچه او کاري

او د بيوزلۍ د كمولو موخو تر منځ شته راڅرګند کړې دي ،حکومت

فرصتونو ،او ځمکې او طبيعې سرچينو ته په السرسي متمرکز وي.

د خپلو ژمنو سره سم د کليوالي سيمو د متوازنې پرمختيا او کرهنې
لپاره د يوې هر اړخيزې ستراتېژۍ غوښتونکی دی.

په ننګرهار واليت کې کور ته د راتګ په وخت کې رمې ( عبيداهلل هدايت)
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په کروندو او رمو کې د انفرادي او مشارکتي څېړنو سرته
رسول
د دولتي او د پوهنتون د څيړنيزو فارمونو په ځاي د څارويو څېړنې
بايد پر فارمونو او د کوچيانو د کورنيو په مينځ كې وـشي .د ستونزو
په پېژندنه ،د حل الرو په پلي کولو او د پايلو په ارزولو کې د بزګرانو
او رمه لرونکو شاملول ،دا امکانات برابروي تر څو څېړنې د مال
لرونکو په لومړيتوبونو باندې متمرکزې سپارښتنې د عمل جامه

چې کمې ځمکې او کمې اوبه لري ،توپير ومومي.
( په هغو سيمو کې چې د لوړې ،منځنۍ او ټيټې کچې ظرفيتونو
درلودونكې وي).
د ټولنيزخونديتوب اړوندې پايلې :د خوړو د خونديتوب سره سم
کورنۍ بايد کم تر کمه خپل د خوړو اړتياوې پوره کړي ،دغه چاره د
يو شمېر مواردو لکه د خوړو چمتو کول ،د پيسو لېږدول ،او کاري

واغوندي.

فرصتونو له الرې پلې كيداې شي.

د څارويو د مولديت په اړه د معلوماتو تشې دادي :د غوايانو د نسل

بايد زيان منونکو کورنيو ته په کافي اندازه مرستۍ د کافي وخت

ځانګړتياوې(د شېدو اندازه او د ځايي او ګډ نسل زياتوالی د ځايي
اوښو شرايطو الندې)؛ د پسونو د نسل ځانګړتياوې (د بهرني نسل

لپاره ورکړل شي تر څو د خوړو خونديتوب تامين کړي ،د هغو
غذايي خونديتوب ارزونې چې د ګواښ او زيانمننې د ملې ارزونې

د واردولو څخه مخکې دښو او ځايي مديريت تر شرايطو الندې د

لخوا په الره اچول شوي ،يو د ګټورو کړنالرو څخه ګڼل کېږي.

اوزو واردول( د پاکستانيو شېدو ورکوونکو وزو ګټورتيا او د

د سالمې ادارې پايلې :د امنيت برابرول ،د شخصي خونديتوب د

مثل د توليد ،د ودې اندازه او د وړيو كيفيت )د شېدي ورکوونکو
لږو شېدو ورکوونکو وطنې غواګانو په ځاي د هغوي ځاي په ځاي
کول)؛ او د چينجيو ضد درملو اغيزمنتيا ( داخلي پرازيتونه په
بيالبيلو فصلونو اوبيالبيلو ځايونوکې) .

 5.4د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه مهمې
سپارښتنې
دپراخو معيارونو سره د برياليتوبونو د کچې پرتله کول

تامين سره د او شخړو د حل او فصل د سيستمونو په كار اچول د
اړتياوو له ډلې شمېرل کېږي .د اشتراکي امنيت او د شخړو د ارزونې
په اړه بايد د کورنيو د تجربو څخه ګټه واخيستل شي.
د اقتصادي پراختيا پايلې :د لوړو او متوسطو ظرفيت لرونكو
سيمو لپاره .د باثباته مارکيټونو منځته راتګ به د سرچينو له لورې
بډايه بزګرانو په واسطه د کوکنارو کښت د پرېښودلو سبب ګرځي.
لدې کبله د امتعې لپاره د بازار موند نې او د بزګرانو د کورنيو د

په عمومي توګه يو لړ پراخو معيارونو ته نسبت هغو ته چې په د

عوايدو اندازه چې د هغې په واسطه په بازار کې د ګډون کچه،

افغانستان د ملي پراختیايي ستراتیژی/د نشه يي توکو پر وړاندې

مولدينو ته بېرته راتګ او د سوداګرۍ شرايط اندازه كوي  ،اړين

د مبارزې ستراتیژي كې د كوكنارو د كر كيلې او د معيشت د

دي .نورو ټولو سيمو او كورنيو لپاره د معيشت مهم موضوعات د

بديل د بنسټيزو هڅونكو په برخه كې د بدلونونو د پيداكولولپاره

كار بازار ،د مزد كچه او كافي دندې په كار اچوي تر څو كورنۍ ته

ليست شوې دي ،اړتيا ده .دغه شاخصونه بايد په اداره کې د مثبتو

خونديتوب برابر كړي.

بدلونونو ،د ټولنيزې او اقتصادي فرصتونو ښودونکي وي .دغه
شاخصونه بايد د هغو سيمو په بنسټ چمتوشوي وي چې مختلف
جغرافيايي او اقتصادي خنډونه تشخيص او د ځمکه لرونکو او د
اوبو څخه غني کورنيو او ( په اصل كې په هغو سيمو كې واقع وي
چې د لوړو او متوسطوظرفيتونو درلودونكې وي) او د هغو کورنيو

دکوکنارو تر کښت الندې سيمه بايد د پورتنيو معيارونو سره
يوځاي د نشه يي توکو پر وړاندې په مبارزه کې د يوه معيار په توګه
وکارول شي .د نشه يي توکو په وړاندې د مبارزې د برياليتوب له يوه
كاله تر بله كاله د کوکنارو د کښت الندې سيمو د کموالي ،د کورنيو
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ضميمه :د اوبو د مديريت ،مالدارۍ او د نشه يي توکو د اقتصاد تر موضوعي څېړنې الندې سيمو نخشه

د څیړنې او ارزونې د ادارې وروستنۍ خپرونې
 ۲۰۰۹کال جون
د  ۲۰۰۹کال جون

د الس رسۍ څخه تر اغیزې  :په افغانستان کې کوچني پورونه او کلیوالي معیشتونه ،د پاوال کانتور لیکنه
د افغانستان په ښاري او کلیواله سیمو کې د بیوزلۍ الملو نه د ماشومانو د کار
څخه د استفادې پریکړې اغیزمنې کوي ،د پامیال هنت لیکنه

د  ۲۰۰۹کال جون

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

د  ۲۰۰۹کال جون

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

د  ۲۰۰۹کال می

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

د  ۲۰۰۹کال می

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

د  ۲۰۰۹کال می

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

د  ۲۰۰۹کال می

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

د  ۲۰۰۹کال می

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

د  ۲۰۰۹کال اپریل

د اوبو اداره  ،د څارویو او تریاکو اقتصاد :د قانونی زراعتي معیشت د پیاوړې کیدو
لپاره فرصتونه او ننګونې ،د الن روی لیکنه

د  ۲۰۰۹کال اپریل

د اوبو لګولو د نابرابر ی پلټنه  :د کانال داوبو لګولو سیستمونه د هرات والیت د انجیل
په ولسوالی کې  ،د سیرینیواز چوکاکیوال

د  ۲۰۰۹کال اپریل

اوبه ،تریاک او څاروي :د کورنی او کروندو د لومړي کال د څارنې موندنې ،د الن روی لیکنه

د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره
د ګل پلورلو سړک ( د واټ څنګ) نوی ښار

کابل ،افغانستان

رښبنا پاڼه www.areu.org.af :برښناليک areu@areu.org.af :ټليفون+93 )0( 799 608 584 :

د دغې خپرونې نسخې د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې له دفتر څخه په وړيا توګه تر السه کوالي شئ:
د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره
د ګل پلورلو سړک ( د واټ څنګ) نوی ښار
کابل ،افغانستان
ټليفون548 608 799 )0( 93+ :
برښناليکareu@areu.org.af :برښنا پاڼهwww.areu.org.af :

