
 

  ١    افغانستان د ينې او ارونې ادارهد 

معلوماتى 
پاڼه

  
  
  
  

  ٢٠٠٥اکتوبر                  یلد او ادم پندیوید منزف
 

   معيشت بله الرهد

 ر؟حقیقت یا شعا

  

  سريزه
په دي وروستيو کلونوکي افغانستان په ني کي د تريا کودلوي توليدوونکي په توگه دنيوالو  

وعي توليدي  دافغانستان مجم٥٠اودا توليد په تخميني ول ٪. دزياتي پاملرنې وگريدلي دي
په دې هکله چې رنگه دترياکو ستر توليد له جره وايستل شې بيل بيل  .پرمختگ ئ

نظريات شته ليکن دتاکيد اوپاملرنې ونظريه هغه د بديل معيشت يا د معيشت د بلى الرې د 
سره له دي چې په اوسنيو شرايطوکي تراوسه هم دکوکناروکرلو ته زيات  ، انکشاف نظريه ده

عالقه موجوده ده که چې دتريا کو کاروبار نوو بزگرانولپاره يو کم خطره زراعتي شوق او 
 په داسي حال کي چې يرد دي توکي دکرلوخه د گي اخيستو په هيله دي ، توکي بريي

  .خوحقيقت دادي چې اصلي اوزياته گه يې وکسان اوچتوي
 

ه هغه ه نه چې مويې دزراعتي په افغانستان کي د ترياکو دتوليد دله منه ولولپاره ل
دنشه يى توکودمبارزي د . اوغيرزراعتي عايداتو قانوني تشويق بولوزيات ه کول په کاردي

اد ول جسته راونه ده چې پكي دهغوتاسيساتو ايآلاهدافو يومهم اصل دپراخه انکشافي اهدافو
 مدني ولني شامل دي چې حکومت په رسمي ول ورته اتيا لري اوهمدارنگه د پياوې

رنگه چې نوموي دنده د  .پرمختگ اوديوه اجتماعي او مصؤنيتي ميکانيزم تقويه کول دي
وو ابعادو لرونکي ده نوهدف بايد د ملت آبادى او بيا رغونه وي نه صرف د نشه يى 

 مهمه رگندونه داده چې بايد ذکر شوۍ وسيع اوپراخه هدف دنشه يى توکو د ، توکوکنترول
 اجندا کي په داسي ول اي پر اي شي چې د بيال بيلوخواووخه د پرمختيايې کنترول په

 .کارکونکو د پاملرنې ووگري
 

کبله چې هغه ى د كرلو پيچلو داليلو د کومو له په افغانستان کي د کوکنارو دکرلو دکچي او دهغ
يا اوال تين کت کيي اود هغومقايسوي تجروبو په پام كى نيولو سره چې د سويل ختيزى آس

 دا يې چې دايوه غير احتمالي خبره ده چې د ، امريکي هيوادونو خه په الس راغلي دي
 دنشه يى توکو دمبارزي پر ، ل چي په جال ساحوى پروژو باندې وال ديبديل انکشاف مو

د طريقې رامن ته كيدل چې هه  اهدافو ه اغيزه وکي اوهمدارنگه د معيشت د بلۍ الرې

_______________ 
او ککوپه هکله کار او ينې د معيشت د بلى الرې د چارو يو ماهر دی چې ورلس کاله يي دکوکنارومنزفيلد –ديود : ليکونکو په هکله 

او اته کاله تجربه دافغانستا ن په هکله لري چې دترياکو د رول په هکله . په هغو هيوادونو کې کي دي چې دنومووتوکو توليدوونکي دي
يمې د معيشت په هم له پنه لس کلونورا په دې خوا دهماليا په لووسيمو کې د سپن –ادم . په ورني معيشتباندي  ينی ترسره کيدي

  . هکله کارکيدي او همدارنگه دانگلستان د انگليا په پوهنتون کې دانکشافي مطالعاتو په مکتب کې د ينو يوما هر دی
  

  د معيشت بله الره
 
دې معلوماتي پاڼې مطلب دادی چې دا د

په اگه شي چې ه کول پکاردي چې د 
معيشت د بلى الرې مفکوره دنشه يى 
توکو پرخالف د مبارزې اهداف تعقيب 

تر و وکوالی شي چې خپل تا . کي
ثيرات په هغو الملونو نور هم زيات کي 
کوم چې د کوکنارو د کرنې د مخنيوي 

   .سبب گرې
 

 محتويات
 
 ل معيشت او دتريا کو اقتصادبدي .١
دمتبادل انکشاف خه د معيشت د  .٢

 بلى الرې په لور
 کال کې د کوکنارو په  ٢٠٠٥په  .٣

کت کې بدلون او د معيشت د بلى 
 الرې دپاره درسونه

دمعيشت بديل او را واليدونكې   .٤
 ستونزي 

 په مخکې الرې .٥



 د معلوماتى پاڼو نشراتى بڼه    حقيقت يا شعار؟: د معيشت بله الره

  ٢    افغانستان د ينې او ارونې ادارهد 

يې ستراتيژيکو پروگرامونو سره نشه يى توکو د مبارزي په موخه د ملي پرمختياكوى د 
ىگوني يوه پراخه، كو د ملت جوي ترواب گڼل کيت د الملونو يود کوکنارو دک  

  .اجندا جوه كى
  

کاره خطرونه خو په اوسنيو شرايطوکي داصرف يوه اصطالح پاتي شوې چې له انه سره 
  په بنيا دي ول ″ف د مخد ره توکو په چاپير يال کيپرمختگ يا انکشا″ چې لري په دي معني

يوه بي اساسه او نه قنا عت بخونکي خبره ده او ير خلک د نوموي اصطالح خه د تظا 
همد ارنگه يو ل په واقعيت نه والتوقعات اوهيلې وجودلري  .هر اوودني په توگه کار اخلي
ديل معيشت يا د معيشت د بلى الرې مفکورې ته انکشاف چې رنگه اوه وخت به د ب

ورکول کيي په داسي حال کې چې تراوسه د يوخيا ل په بڼه پاته ده او په راتلونكې كې به 
ت د صالحيت لرونکو مقاماتوله خوا هغه فشارونه چې د دول .وکتل شي چې ه کيي

ودکت ساحي زيات کمي  هکله راول کيي چې په نتيجه کي يي دکوکناردکوکنارو په
انه سره يو ه خطرونه لري هغه داچې د بزگرانو عوضي غوتني اويا موندلي دي هم له 

دهغوي هيلي د معيشت د بلۍ الرې د تقويي دپاره دي  چې دا خبره به ستوني نور هم زيات 
 .کي

تراتيژی سدنشه يى توکو پرخالف د معيشت د بلۍ الرې من ته راول د حكومت د يواساسي 
 اوداسي فکر کيي چې ديوه جال سکتور په بڼه باندي : نه دهپه توگه واضح او روانه

داسي . دپاملرنې و وگري چې د جره ايستلو او مخنيوى لپاره انته خپله بودجه ايجابوي
ني ناني موجودي دي چې يو شمير پروگرامونه د معيشت د بلى الرې تر عنوان الندي 

په عمومي ول دارنگه پروگرامونه هي وقت په عمل کي نه دي پياده شوي طرح شوي دي خو
اوهغه اثرات چې بايد نومووپروگرامونو دترياکوپه مقايسه دخلکو په معيشت باندي درلودلي 

يو ل شمير و نومويو پروگرامونو د ترياكو د كت درالملونو مكمل  . نه دي لرلي، واي
رض شوي دخالت د مهمو سيمو و همدا رنه ددې پروگرامونو فاته پاملرنه كوې ازيتحليل ته 
 شوي دې په داسى ې په كافى ول د زراعتى توليداتو قابليت لرې د لطمى سره مخامخلپاره چ

 سيمو د ترياكو د كت كچه په دى پيمانه نه دې ومره چې ورباندى حال كې چې  په دې
  .تمركز شوي دې

پکاردي چې په اغيزمنه ول د معيشت د بلۍ الرې ددي ليکني مطلب دادي چې ه کول 
مفکوره دنشه يى توکوسره دمبارزي په ستراتيژی کي اي پراي شي ترو وکوالشي چې 

اوهمدارنگه . خپل تاثيرات په هغوالملونو واچوي چې دکوکنارودکرنې د مخنيوي سبب کيي
وثره ثابت شي چې  اوالزمي هم اهنگي دمن ته راولو لپاره داسي م،  وقت، دموخو

  .دنمووتوکو دتوليد کچه رايه کي

  

  

  

 

زو او الس ته يد فورى اغ
ور اچول ددې راونى لپاره ز

 نه سبب كيې چې په واقعت
وال توقعات رامن ته كې 

چې كله او رنگه به د معيشت 
بله الرې ته انكشاف وركول 

  كيې



 د معلوماتى پاڼو نشراتى بڼه    حقيقت يا شعار؟: د معيشت بله الره

 ٣     د افغانستان د ينې او ارونې اداره

  د معيشت بله الره او د ترياكو اقتصاد .١

دافغانستان په اوسني سياسي اواقتصادي حاالتوکي د 
ترياکو د کت خه يووخاصي گې متصورې دي اول 
داچې   دا يوداسی توکۍ دی چې په يرکم مقدار يې زيات 

رته موجوده داچې تقاضا هم وارزت او بيه لري اوبل 
همدارنگه دافغانستان اقليمي شرايط ددې نبات دودې  .ده

اوحاصل ورکولو دپاره داسي مناسب دی چې تقريبا دنۍ 
دنوروتوليدوونکو په پرتله يي دترياکو اومورفين مننۍ 
اندازه لوه ده اود اوبو دکمي په صورت کي يوه ه 

دکت په بيال بيلو ددي توکي . عايداتي منبع بلل کيي
پاوونو كى د افغانستان ما گو بنيادۍ بنس سره سره 
يوه گې موجودې دي لکه د مارکيت يا بازار 

 ،  پلورل اورانيول،  کریديت الس ته راول، موجوديت
يني تخمينو نه . رکوالي شو او د توليد مراحل ذک، انتقال

 ي داسېت سبب کيچې يې چې يو هکتار دکوکنارو ک
 وظيفي رامن ٦، ٥په کليوالي غيرزراعتي اقتصاد کي 

  ١.ته کي

 همدارنگه كريديت اويا پيشکي پيسي ورکول و بزگر ته 
چې يوه پخواني رواجي موضوع ده هم ددي سبب کيي 
چې بزگران دکوکنارو کرلوته دنورو زراعتي حاصالتو 
په نسبت برتري ورکي ان تردي چې د پيشکي پيسو 

انو په خواهش اوارزو پوري اه لري او مقدار دبزگر
له بلي .  ترالسه کوالي يي شي، هره اندازه چې وغواي

خواخه دبزگر مهارت دکوکناروپه کت کي ددي سبب 
کيي چې بزگران دکت په مقصد مکه تر السه کي 
او هم دمکي داجارى ارزت دکوکنارو په بالقوه حا 

دتر ياکو حاصالت صل پوري اه لري په هره پيمانه چې 
يي زيات وي هماغه اندازه دهمغي مکي ارزت هم 
لودي حال داچې د مکي ارزت دغنمو دحاصالتو په 

نوپه داسي شرايطوکي داسي .انول نه مقايسه کيي
ناروپه مقايسه دي دومره يوزراعتي توکۍ نشته چې دکوک

 هرکله چې د دي توکي دکر کچه رايه شي ، گې ولري
ي عايداتوکچه هم ورسره را ييي او په نتيجه نودزراعت

_______________ 
 په اففانستان ″ ، ۳ كال د مارچ ۲۰۰۵ د ، جان بليو ميلور ١

 ،  پروژهUSAID/RAMP د ، ″كې د كوكنارو او زراعتې وده
يلى آسيا د اى د نيوאل بانك سه د لمانلو ، افغانستان

   كليوالهې ودې جرگه

کي به يوشمير خلک په مکو باندي دکارکولو امکانات 
  .له السه ورکي

مهمه خبره دا چې په دي بايد باور ولرو چې د کوکنارو په 
کت کي نغتي گې د مکې د خاوند او بزگرلپاره 

 د يرو مکو لرونکو لپاره داتوکۍ د ، توپيرلري
يت ودۍ که چې د حاصالتود اوچتولو نه يراهم

وروسته هغه وخت عايد لوتيا مومى چې د دې توکي 
يني . قيمت يه کافي اندازه لويي او زياته گه اوچتوي

وخت د مكى د غير عادالنه اجارى له مخى داسي هم 
پييي چې د مکي خاوند دمجبوريت له مخي پيشکي 

يوه  برخه دخپلو پيسې ترالسه کي چې په دې صورت 
٪ د توليد ٢٠حاصالتو دالسه ورکوي سره له دي چې 

مجموعي لگت هم بايد ادا کي او يا خپل ترياک 
دحاصل د اوچتولونه مخکي په ارزانه بيه پلوري چې د 
د  يوشميرنوروکسانو لپاره د يري زياتي گي سبب کيي

بزگر اويا بي مکي کسانو حالت کامال متفاوت دي 
خاصولپاره دکوکنارو کت صرف يوه داسي دداسي اش

عايداتي منبع ده چې د دوي لپاره دکارکولو امکانات په 
 اوياد بزگرۍ او اجاره دارۍ امکانات ديوي ، مکه باندي

کورني د اعاشه کولو لپاره برابروي حتي يرمکه 
لرونکي کسان داسي دي چې دخپل غذايي اوکورني 

 ، روکت ته مخه کويلگت دپوره کولو په خاطر دکوکنا
نود بي مکي غريبانو لپاره ترياک بايد دکريديت دالسته 

 چې بي له دي .راولو ديوي وسيلي په توگه تعريف شي
 صحي ، خه به دوي دورني ضرورياتو لکه غذا

 اويا دنورو زراعتي توکو د اخيستلو له ، اتياوو
 .شديدوموانعو او ستونو سره مخامخ شي

ي دهغوکسانو لپاره چې په کار پسي له دکوکناروکت حت
  اي ته ليدي هم دکارفرصتونه اويو اي خه بل

 دحاصالتو ، زميني برابروي لکه دکوکنارو خيشاوه کول
 سې  د تخمين په – دي – ان –د يو  .ولول اوداسي نور

 هکتاره مکه ١٣١٠٠٠ کلونوکي ۲۰۰۳-۰۴اساس په  
ت باندي کوکنار کرل  شوي وه چې نومو٤٦ي ک 

ميليونه کاري ورې رامنته کی چې له هر دری 



 د معلوماتى پاڼو نشراتى بڼه    حقيقت يا شعار؟: د معيشت بله الره

 ٤     د افغانستان د ينې او ارونې اداره

 خه يي يوه تن مزدوركار ته د ورني مزدزمينه ٢کسانو
برابره که اويا په بل عبارت ل تر له دهرې کورني يوه 
نارينه ته دخيشاوه کولو او يا د حاصالتو د ولو موقع  په 

ينه دکوکنارو په کت کې دکار کولو زم. گوتو ورغلي ده
دپنومياشتولپاره دي ليکن هغه عايد چې په دي موده کي 
ترالسه کيي ديوه بزگر د بزگرئ دکلني عايد خه 

هغه بيالبيل رولونه چې د کوکنارو کت يي . لودي
  ديوي کورني دورني معيشت دستراتيژيو لپاره لوبوي 

 

دنشه يى توکو اوانکشافې متخصصين په دي باور دي چې 
وصياتو په نظرکي نيولوسره سره چې د ستوني د خص

 ددولت جووني اوبيا ، په افغانستان کي موجود دي
رغوني دپروسي خه په مجزا ول د غې قانونى نشه يى 
توکو د كرنى له ستوني سره معامله نه شي کيداي اودا 
ستوني بايد دنوروانکشافي پرابلمونوسره کوم توپير ونه 

داجراکولو لپاره کومې كنالرې چې د پروژو .لري
دمحالتوپه سطح د متبادل انکشاف دمودل تر عنوان الندي 

 لسيزه کي په افغانستان کي عملي شو ۱۹۹۰-١٩٨٠په 
پدي ونه توانيد لو چې په هغوعواملوچې د کوکنارو 
دکرني سبب کيي کوم اغيزه وکي اويا دنوموي توکي 

  .دکت کچه رايه کي

ې دنشه يى اوسني مهم اصل په دي بنا دي چ
توکوستراتيژي داول مطرح شي چې په هغه کي د 
كوكنارو د جرو د ايستلو له پاره د معيشت د بلى الرې 

 مفکوري ته انکشاف ورکاي شي حال داچې دامفکوره 

 

 

_______________ 
 تنوع او د دوه ،  كال د ديسمبر مياشت۲۰۰۴ د  منزفيلد–ديود٢

په لغمان او ننگرهار : نا مناسبو اخونو خه د يوه غوره كول
كې د كليوאل معيشت پيژندنه او د كوكنارو د كرنې داليل په 

د معيشت د بلي  GTZ د ،  دافغانستان ختيه برخه، كوته كول
  .دوهمه شميره داخلي سند:  ختي افقانستان، الرې بروژه

كه يوازي د دغو منابعو لکه كريديت،  دعايداتو السته 
راونه،  غذايي مصونيت اوداسي نور له ل خه د يوى 

ي منبع بد يل شي ددي توکي د متداوم له منه ولو قانون
لپاره به کا في نه وي،  نو ويالي شو چې ددي ستوني د 

که چيري غواوچې د نوموي . حل لپاره لنه الره نشته
توکي کت ته خاتمه ورکو،  که په يوه محدوده 
جغرافيايي ساحه کي هم وي نوپراخي اوو اخيه هلي 

 دي چې په يويرشمير کلونوکي لي الزمي اوضروري
  .ترسره شي

بي له دي چې يوواقعي اوعملي مفهوم ولري تراوسه يو 
د معيشت د بلى الرې د غوره كولو مفکوره  .خيا ل دي

دمتبادل انکشاف دضعيفو نکاتو دتحليل اوتجزيي په نتيجه 
 رنگه چې په تيره موده يعني په ،کي من ته راغلي

ت دستونوپه هکله کوم  کال کي دکوکنارو دک٢٠٠٢
 دنوموو تصوراتوپربنا او د بيا ، تصورموجودوو

رغووني اوجوووني ترعنوان الندي بين المللي ولني 
ليکن بايد له يا ده ، ئخپلو مرستو ته اختصاص ور ک 

ونه باسو چې ددي دوو اصطالح گانو يعني متبادل 
 انکشاف اود معيشت د بلى الرې دمعني او مخوپه من کي

يو مهم ترديد موجود دي چې ددوي دفرق د ال ه روانه 
  .کولو لپاره دي الندي جدول ته مراجعه وشي

 
په دي خبره بايد زور واچول شي چې د معيشت د بلې 
الرې ارزتونو ترنن پوري ديوه بالقوه مفهوم په شکل 

 نه د يوه متوصل حقيقت په توگه په افغانستان ، پاته شوي
ركيلى د كمولو له پاره سياسى زور كى د كوكنارو د ك

چې د نشه يى موادو او  اچونه اوهغه ظرفيتي موانع
دي  ددې سبب شوي چې   انکشاف  په  ساحه کي موجودې

شکل  معيشت د بلى الرې مودل ته نورهم خياليد 
  .وروبي

 بيال ، د معيشت بله الره هم لکه متبادل انکشاف
يرو لپاره په انکشافي د . يم لريبيلوخلکوته بيال بيل مفاه

خه مقصد کليوالې  ولنه کي د معيشت د بلى الرې
تصورشوي  معيشت دي لکه رنگه چې هميش همداسي

ده ده   بي له شکه په دي نظريه کې دا فرضيه موجو.دي

 د متبادلوې ودې خه د معيشت د بلى الرې په لور. ۲
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 ٥     د افغانستان د ينې او ارونې اداره

 د متبادل انکشاف او د معيشت د بلى الرې په مين کي ه تفاوت او فرق موجوددۍ:   لومى جدول
  متبادل انکشاف ه الرهد معيشت بل

په ملي انکشافي ستراتيژي 
اوپروگرامونوکي دنشه يى توکوپرضد 

 دمبارزي د اهدافو خاي پراي کول

  انگتياوي دساحي په اساس دناپايدارو او جال پروژو د اجراكنالره
 

دهغوعواملو تجزيه او تحليل چې د ترياکو 
  .اقتصاد من ته راوي

 

په دي پوري محدود وه چې د غيرقانوني دستوني تعريف اکثراً 
 زراعتي حاصالتوموجوديت په يوي حانگى ساحه کي و يي

دستونو تجزيه 
 اوتحليل

د پراخه دولتى رغاونې او و دې پروگرام 
چې د ترياكو د كت د ال ملونو ينه يي 

  .وكه
 

اول،  دغيرقانوني اونشه يى توکو دکت دکچي راييدل،  د كرنى 
 ونو سره چلند کولد ال مل

  اجنداُ
 

دانکشافي اجراکونکو له طرح او اجرا ده 
او د هما هنگي او تخنيکي همکاري په 
برخه كى دنشه يى توکو دکنترول دادارو 

 .له خوا مرسته شوې

دنشه يى توکودکنترول د ملي او بين ا لمللي ادارو له خوا طرح او 
 اجرا شوې ده

  اجراکونکي
 

ي کول کوم چې هغو عواملوته رسيده گ
يوه کورني دي ته مجبوروي چې د 

 کوکناروکت ته مخه وکي

ددې لپاره کو چې زراعتي عايدات دنشه يى توکو لکه د ککو،  
 او ترياکو دعايداتو اي ونيسي

  داجراکولوكنالره
 

دانساني پرمختگ پر بنا،  او همدارنگه 
دنشه يى توکود کنترول داندازه گيری په 

رياناتو کتنه چې يوه اساس اودهغو ج
کورني رنگه دغيرقانوني معيشت خه 

 .دقانوني معيشت خواته راگري

 د اغيزو ارونه .دغيرقانوني توکودکت د کچي يوالي په هکتار سره اندازه کول

دملي انکشاف دستراتيژي يوه برخه، 
دانکشاف او نشه يى توکوداجندا د شريکو 

 نقاطوپيژندل

رستى د وركولو يوازنۍ الر تر و د غير د مخه د پرمختيائى م
  .قانونى نشه يى توكو د توليد ساحى گو ه پاتې او محدود شي

 

  توانايي
 

دمتبادله عايداتي پروژو د کموالي  •
خطره،  اود پراخه سازمانى مسايلو 

  شاته غورول
 .عمال يي اجراکول ستونمن دي •

ن له قانونى خه دغيرقانوني معيشت خواته دتگ له جريا •
خه دمعلوماتو کمئ،  چې غالبا دي والي کچه دشرايطوپر 

  .بنا واله وه
د پراخه ملي انکشاف دستراتيژي سره دمتبادل انکشاف  •

  ضعيفه رابطه
  دغيرقانوني نشه يى توکودپراخه رول خه سترگې پول •
فقر،  جندر،  اوچاپيريال  ته : انکشافي مهمو مسايلوته لکه •

 .کمه پاملرنه  کول

 ضعف

چې که چيري په قانوني  ول دکليوالي ژوند سطح لوه 
ت سطح  کول به دکوکنارو دک اي شي نو په اتوماتيک

سره له دې شواهد له . اويا له منه واله شي را کمه
په  .دايئ چې هميشه داسي نه وي نوروملکونوخه
 اوضعيف حکومت کي دژوند ،  اجراتو، ضعيفه طرحه

ايط  په موازي ول پرمخ ي اوغيرقانوني شر قانوني

والي ومومي په بل اي کي  اويا که په يواي کي ه
  .دوباره وده کوي

خو د ينو نورو اشخاصولپاره بيا د معيشت د بلى الرې 
نظريه يوه وسيله معلوميي چې په دې وسيله به وکوال ي 
شي چې تمو يل کونکو منابعوته الره ومومي اود انکشافي 

کولو سره داسي اجرات پيشنهادکي فرضيوپه واندې 
چې گواکي دوي به د کوکنارودکت اوتوليد کچه سربيره 
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 ٦     د افغانستان د ينې او ارونې اداره

يوشميرنور بيا  .پر دي چې پايداره هم نه وي رايه کي
داسي فکرکوي چې د بديل معيشت يا د معيشت د بلى 
الرې اصطالح دمتبادل انکشاف سره مترادفه ده چې په 

 اودمعاملي کولو عمومي ول دانکشافي مرستو د وعدو
دوسيلي په توگه ورخه کاراخيستل شوۍ چې په دي 
ترتيب به دترياکو د کت کچه کې اعظمي ي والي 
 ، دولنې له خواراشي چې په هکتار سره به اندازه کيي

بي له دي چې داخبره په نظرکي ولري چې دخلکو دژوند 
په سطح کې ه بنيادي بدلون راغلۍ دی اويا د منابعو 

عايداتو په زياتوالي سره دخلکو تاودکوکناروسره په او
کومه كچه دي؟ دانکشافي مرستو عرضه کولو داسې 
شکل درلود چې د مرستي په صورت کي دخلکوخه 
داغوتل کيده چې دوی به د کوکنارو دکت خه الس 
واخلي اوچې کله به داسي وه نه شول نوذيصالح 

ناروختمولوته مقاماتوبه د زور او فشارله الري دکوک
ادامه ورکه اوانکشافي مرستي به د تعليق په حا ل کي 

ناکامي په دي کي ده چې هيچا ونشوکوالي  .پاتي شوې
دکوکنارو د کرني اصلي علتونه ويي اوهغوته داسي 
واب ووايي چې د غريبوخلکوالس رسۍ عوايدو 

 له دي کبله که په يواي کي ، اونورومنابعوته پيداشي
ورله لياري بندشول نوپه يوه ندي گاونۍ دفشار اوز

منطقه کي په ناچارول بيرته دکوکناروکت ته مخه 
  .وشوه

  
  
  
  

  
   کال کي دکوکناروپه کت کې بدلون٢٠٠٥په .   ٣

  )تجربى(د معيشت د بلي الري دپاره درسونه 
 

  
دساحې خه کتنه اويني راپورونه داسې يئ چې په 

ت په ساحه کې د  کال کې دکوکنارو دک٠٥-٢٠٠٤
نوروکلونو په انول يوچک کموالي راغلي دۍ چې  د 

 يني يي دنشه يى توکو ، دی کموالي علتونه مختلف دي
 خو ينې نور ، دمبارزې دستراتيژی کاميابي بولي

ي،   دانکشافي مرستو وعد، زور اوفشار الملونه لکه ير
 دکت د له منه ولوگوت نيونه،  دغنموکمۍ، 

 اودترياکو په قيمت بي کامي، صلونود کت نادتيروف
 داول سبب شول چې نوموۍ کموالۍ رامن ته ، باوري
  .شي

  
  
  
  
  

  
 کال کې دکوکنارود کت چک کمي دهلمند ٢٠٠٥په 

اومخصوصا ننگرهارواليتونو په اقتصادي وده باندي 
رنگه چې د کوکنارو دکرني منع کول په . اغيزه کيده

وراوفشارسره يو ای ترسره ننگرهار کې دنی دز
شوچې په نتيجه کي يي د دي سيمې خلکو دژوند زيات 

فرصتونه له السه ورکه په خاص ول په تجارت،  
ترانسپورت د ابادانی وسايل،  داجناسو په قيمتونو 
اونوروسکتورونوکې د مالحظي و منفي اغيزې وکې 
  حال داچې دغه اغيزې په هلمند کي کمي محسوسې وې
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 ٧     د افغانستان د ينې او ارونې اداره

هغه هلې لې چې دکورنيو دقانوني معيشت دتقويي لپاره  
په ننگرهار کي ترسره شوي له يول ستونو سره مخا 
مخ شوي که چې د کوکنارو منعې له وخواوو خه په 

٪ ٩٥دکوکنارو . چولعمومي اقتصاد خپل منفي اثرات وا
 ميليونه کاري ٨کمی ددي سبب شو چې دواليت په سطح 

 ميليونه دورني مزد دکاري ورو په ١,٣وري او 
په ذکرشوي محاسبه كې دا اكل شامل . انول راکم کي

 وظيفي منته ٥,٦نه دى چې يو هکتار دکوکناروکت 
  ٣.راوي

مي  کال کې دکوکنارو له کبله دعايداتودک٢٠٠٥ په 
 دجبران په خاطر يوشمير پروژې لکه نقدې پيسې دکار په 

_______________ 
   كالMellor ۲۰۰۵ميلور  ٣

هلمند په واليت کې يي  عملي شوی چې د، مقابل کې
کن يوشمير زيات د مقرری فرصتونه رامنته که ال

 دکت ا ساسي سببونه دهغونورو عواملو په موردکې چې
مثال دواليت مقامات په .شميرل کيي يرکم کار شويدي

لي چې کورنی په دي قانع کي چې د دي نه دي توانيد 
کوکنارو دنه کرلو فيصله وکي  اويا هغه موانع له منه 
. يوسي چې ديو قانوني اقتصاد دودې خن گريد لي دي

په باوري ول ويالي شوچې د يوه کوچني سکتور لنه 
پيسو په مقابل کي  نقدو د موده لرونکي پروژي لکه کار

 الس ته راوني هي وخت نه شي کوالي چې داسي
 په  خصوصاً،ولري چې دکوکنارو د کرلو اي ونيسي

هغوايونو کي چې د نوموي توکي کرنه دکورنيو 
  . دوريني معيشت يوه نه بيليدونکي ستراتيژي تشکيلوي

   کال کي٢٠٠٥په ننگرهار کي دترياکودتوليد دکموالي نتايج په :  جدولدويم
  کال په انول٠٤-٢٠٠٣٪ را کمه شوي البته د ٩٥دکوکنارو دکت ساحه  •
په زراعتي او غيرزراعتي عوايدوکي يو دمال هظي و کمي ليدل کيي او همدارنگه دولني بي وزلو خلکو ته دکريديت اومکي  •

 .نشتوالي
دراماتيک ول دعايداتو له السه ورکول ددي سبب شو چې قانوني اقتصاد وده ونه کي اودگمارلو امکانات او فرصتونه واليت په  •

 .له منه والشي
دکوکنارو دکت د منعي تاثيرات په هغو ليري پرتوسيمو کي ه تر سترگوکيي چيرته چې مکه کمه ده،  نفوس زيات دۍ،  او  •

 .کوکناروپه کرنه پوري تلۍ دۍدخلکو ژوند زيات نه زيات د
په غذايي اوصحي لگتونو کي کمۍ ليدل کيي حتي په هغو کورنيو کي هم داکمي ترسترگو کيداي شي چې په اقتصادي لحاظ  •

 .دولنې بايه برخه جووي
 کي د جنگ د دارايي له السه ورکول لکه د اروي اومکي خرول،  دقرضونو نه اداکول،  اودقرض د نه اداکولوپه صورت •

جگو زياتوالۍ،  د امالكو دارايي او منابعوشتوالۍ دهغو خلکو په الس کي چې بای دي او يا په غير قانوني تجارت او کار 
 .وبارکې الس لري

په عمو مي ول ترياک په غنمو عوض شوي دي،  دلو ارزت زراعتي توکي هغوسيموته خاص شوي دي چې د جالل اباد ار  •
اهد يې چې سيمه ييز واکداران د باغداري د زراعتي توکو اوپرمختگ خن گري که چې دوي په لويو الرو شو. ته ندې دي

او سکونو باندي کنترول لري اوخلک نه شي کوالي چې تخمونو،  داوبو منابعو او نورو اباداني وسايلو ته الس رسۍ ولري او 
 .يهمدارنگه يني توکي په خلکو باندي په زوره پلورل کي

 شوي دي لکه د نقدو پيسو په مقابل کي کار ې كمې مرستېدزراعتي او غيرزراعتي عايداتو د له السه ورکولو په مقابل کي ير •
 .تر و د هغوخساراتو جبران وشي چې کارکونکو به د ترياکو د کرني په پنومياشتو کي تر السه کول

همدارنگه . انات کم او د مزد کچه د جالل اباد په ار کي را يه شويد فصلي مها جرتونو زيات والي په دي هيله چې دکار امک •
ددايمي مهاجرت کچه پاکستان ته مخ په لويدوده که دخلکو سره دا ويره ده چې کيداي شي چې د غنمو د فصلي حاصالتو خه 

 موجود دي چې که چيري د اينده کال وروسته د غنمو او نورو غذايي موادو قيمتونه پورته والشي،  او د خلکو سره دا تصور هم
د پاره هم د کوکنارو کت منع کاي شي نو په نتيجه کي به يري کورني د پاکستان او ايران مهاجرت ته مخه وکي لکه چې په 

 . کال کي دطا لبانو له خوا د کوکنارو د کت د منعي په وخت کي همداسي وشول٢٠٠١
ه مخصوصا په هغو لري پرتو سيمو کي چيرته چې د قانوني معيشت امکانات ير کم دي يوه سياسي نا خوي د ودي په حال کي د •

 .او دا موضوع دديمکرا تيکي پروسي اود د ولت د مالت لپاره د اهميت وده
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همدارنگه هغو ولنو او سيمو ته چې په اقتصادي او 
 ، اجتماعي لحاظ دکوکنارو کرني ته الچاره پاتي شوي دي

کمه پاملرنه شوي ده مثال په ننگرهار کي ول بي يره 
 زراعتي ، کريديت،مکي کسان چې په يقيني ول مکي

، اوغذايي تحفظ ته ضرورت لري او غيرزراعتي عايد
 .وند دکوکنارو په کرنه پوري تلي ديزياتره د دوي ژ

په داسي حال کي چې دکوکنارو د منعي په صورت کي 
ني ذکر شوي امتيازات له نوموي طبقي خلکو ول پورت

السه ورکل اوله بلي خواخه نوموي قشر د انکشافي 
 هغه په ،مرستو له گي اخيستوخه هم محروم پاته شو

دي ول چې اکثره انکشافي مرستي دقريي اويا کلې شورا 
په واك کي ورکل شوې ترويي په مناسب  ول يې 

شافي د دوديزو اصولو له مخى معموال انک .تقسيم کي
 د نقدوپيسو په مقابل کي ،  کيماوي کود، مرستې لکه تخم

 اوداسي نور په لومي مرحله کي هغه چا ته ، دکار موقع
ويشل کييي چې په سيمه يا کلي کي د اوبو اومکي 

ومبي  اوهمدارنگه هغوسيمو او کليو ته هم .خاوند وي
 نه ورکول کيي چې له نا چاري خه د کوکنارو توب

 مخه کوي نو په نتيجه کي ددي خطرموجود د ۍ کرلو ته
چې انکشافي مرستي هغو د مکي خاوندانو ته وويشل 
شي چې په حقيقت کي دا ول كسان نه دکوکنارو کت ته 

 او داسي کنه به . ضرورت لري اونه انکشافي مرستو ته

نه غريب او بيچاره خلک راضي کي اونه به د نشه يى 
  ٤.اف تر سره شيتوکو پر ضد د مبارزي اهد

دا بايد په ياد ولرو چې ومره وخت ته ضرورت دي چې 
پايداره اود مقصد پوره کونکي انکشافي مرستي ديو 
عادالنه اقتصادي ودي په هيله په داسي يو محيط کي لکه 
افغانستان خلکوته واندي شي او د يو غيرقانوني توکي 

ي  اوهمدارنگه دا ممکنه نه ده چې يوا.کچه يه شي
دکريديت دامکاناتو په برابرولو او يا د عايداتو منبع ته په 
تغير ورکولو به په ثابته او پايت لرونكى توگه د نشه يى 

  .توکو دکت ي والي رامن ته شي

په هلمند او ننگرهارکي د سکال تجربه دا راپه گوته 
ليسۍ ته کوي چې د داسی يوی اودی مودی اوپايداری پا

 ، اقتصادي، کت د کوکنارو دضرورت دۍ چې 
  اومحيطي الملونوته واب ويونکی،  سياسي، اجتماعي

وي او نوموی پاليسي بايد ديوي پراخي ملي ستراتيژي 
  .له الرې دعمل جامه واغوندي

_______________ 
 د كرنې ۰۵ – ۲۰۰۴د فقر او رلي خملك؟ ديويد منسفيلد،  ٤

 ننگرهار واليت كې د ترياكو د كرني بنديز او په موسم په
 د معيشت د بلي GTZ د ،كليوאل معيشت باندې د هغه اغيزه

يوولسمه شميره داخلي :  پروژه په ختي افغانستان كېالري
  .سند

   کال کي د هلمند په واليت کي دترياکو دتوليد دکچي دکموالي نتايچ٢٠٠٥په : دريم جدول
  

 .٪  پورې کموالۍ موندلۍ دۍ٤٠-٪ ٣٠دکوکنارو د کت ساحي له  •
 .دسيمې اقتصاد له رکود سره مخامخ شوۍ ولې په په وال نه دۍ •
 د بهرنيو کارکونکو او بزگرانو په شمير کي ير زيات کموالۍ ترسترگو کېي •
کرل کيدل  کال په دوران کي په هغه مرکزي داوبو الندي خوبه سيمه کې چې مخکي د يو شمير کورنيو له خوا کوکنار ٢٠٠٥د  •

دبزگرانو په الس رسي کې ومکې ته کومه کاره مانع نشته حتي تر دي . سکال نه دي کرل شوي اويا ير کم کرل شوي دي
 .چې په هغو سيمو کي چې د کوکنارو کت کمۍهم موندلۍ دۍ په بزگری مکه پيداکيي

 دالره مزد ورکول کيده،  ٤له خوا په ور کي  USAID ايد – اس –د نقدوپيسوپه مقابل کي دکار دپروژي موجوديت چې د يو  •
 ورويي دوام وک يو مقدار کافي پيسې وې چې د فصلي مهاجرت په کموالي کي يي مرسته ٦٠-٥٠نوموې پروژې چې له 

 .وکه
 .دترياکو يني کت کونکي په دې وتوانيدل چې خپل پورونه بيرته ورکي،  خو بيا يو شمير نور ونه توانيدل •
نو په مروج . او د مکې ساحه هم محدوده ده) کاريز(دابياري سيستم نا مطمئن وو:  په شمال سيمه کې بيا شرايط بل ول وودهلمند •

ول د لو غنمو توليدونكى كلي داريو د تربيې او توليد او همدارنگه دمها جرت له وسيلې خه دخپل معيشت دستراتيژي په توگه 
ددې چې محدوده شوې بياهم زياده بريى،  دکورنيو د قرضداري اندازه لوه ده،  د مکو د د كوكنارو ساحه سره . کار اخلي

گروی او بزگری محدود امکانات موجود دي،  داريو شمير هم ل ترسترگو کيي،  دکاريزونو د پاکوالې کار دنقدوپيسو په مقابل 
ت کې چې تداوم يي درلودای برسيره پردې ولو،  مهاجرت کې موجود دۍ سره له دې چې دا يوه اساسي خبره ده خو په هغه صور

 .له سيمې خه يو الزمي عمل دۍ



 د معلوماتى پاڼو نشراتى بڼه    حقيقت يا شعار؟: د معيشت بله الره

 ٩     د افغانستان د ينې او ارونې اداره

 راواليدونكې ستونزې: د معيشت بله الره . ۴

  بلکه اختتام! پروگرام نه
پروژو  په افغانستان کې د متبادل انکشاف دپخوانيو  

اوهغه ملي پروگرامونوپه نظرکې نيولوسره چې هدف يي 
يوه لۍ خدمتونه لکه فزيکي او اجتماعي بنسيزه رغونه 

 نو يوشمير گڼو ،  د زراعت رشد او تقويه وه،  کريديت، 
 .دۍ ستراتيژيکو روشونواو پاليسيو ته ضرورت

دافغانستان دحکومت  ستراتيژي دا ادعا کوي چې د 
و تهييه کول دکوکنارو دکت سيمو ته انکشافې مرست

دملي انکشاف د پروگرامونو په چوکا کي يو تر الس 
الند ي پروگرام دۍ چې ددي پروگرامونو په نتيجه کي به 
داسي يو اجتماعي اقتصادي قانوني او سياسي شرايط 
رامن ته شي چې بزگران به نور دي ته ضرورت ونه 

  .لري چې کوکنار وکري

ر په خواشيني سره بايد ووايو چې د نشه يى توکو پر مگ
ضد د مبارزي د ستراتيژي په اته اخيز پروگرام کې د 

 د منعې او له منه ولود نکاتو سره ، معيشت بله الره
 بي له دې چې داسې .يواي په نظرکې نيول شوی دۍ

وول شي چې د معيشت بله الره ديوه هدف په توگه 
ريجي ول به د ترياکو دله منه وکارول شي چې په تد

  . ولو اوانکشافي مرستو وسيله شي

دا يوه اسانه خبره ده چې د معيشت د بلى الرې په معرفي 
کولو سره ددي په مقصد چې په تمويل کونکو منابعو زور 
واچول شي چې دوي خپلې ما لي مرستې په افغانستان كې 

ي او د معيشت د بلى الرې هير شوي سکتور ته زياتي ک
په دې ول خپله وفاداري او تعهد د نشه يى توکو په ضد 

او دا هم اسانه ده چې د معيشت د . کوونو کې ويي
بلى الرې پروگرا م داسي وودل شي چې په ه فعاليت 
اواجراتو داللت وکي البته دنشه يى توکو دکنترول د 

د  . نه د انکشاف د محصول په توگه، اهدافو په ول
 بلى الرې يونکي په دي موافق نه دي چې د معيشت د

سني کا ل د ترياکو دتوليد دکچي يوالۍ د پروگرامونو 
 واقعا د دي خطر شته .اوبرنامو ده تطبيق نتا يچ وبولي

 کال کي يو ل بيا د تريا کو د کت کچه ٢٠٠٦چې په 
لوه اله شي نو بيا به مالمتي د معيشت د بلى الرې په 

  ل کيي په داسي حال کي چې رنگه د پروگرام اچو

معيشت د بلى الرې د پروگرام ماهيت دۍ د پيل خه نه 
  .دي عملي شوۍ

  د معيشت د بلى الرې شعاري پروگرامونه
دافغانستان د دولت هلې لې د ترياکو د توليد دکچې د 
يوالي په هکله او بهرني فشارونه ددې سبب شول چې 

 چې په نتيجه ،  ته وهويتمويلوونکې ولنه مالي مرستو
کې دا الندي پروگرامونه د معيشت د بلى الرې تر عنوا 

  .ن الندي من ته راغلل

دهغوتمويل کونکو لپاره چې د ملي انکشافي بودجي په 
هکله کارکوي اسانه وه چې دا ول پرگرامونه په 

يا په MISFA دمثال په ول . بودجوي لحاظ تمويل کي
 ، و قرضو د مرستي پروگرامافغانستان کي د کوچني

NEEPيا په اضطراري شرايطو کې د گمارلو پروگرام  ، 
 د معيشت د بلى ،  يا دملي پيوستون پروگرامNSPاو 

که . الرې دپروگرامونو تر عنوان الندي معرفي شوي دي
نومويو پروگرامونواو هغواثراتو ته چې نوموي 

و وبه پروگرامونه يي دکوکنارو په کر نه لري يرشو ن
گورو چې د کوچنيو قرضو د مرستي پروگرام د ترياکو 
دکت په سيمو کې کو م خاص تاثير نه دي درلودالي او 

برسيره پردي . ينې يي ال په عام ول يو کاروبار بولي
بايد زياته کو چې هر ول پرمختگ چې دترياکو د 
کرني په سيمو کې په سترگو کيي د معيشت د بلى الرې 

  .کييتصور ني 

د ذکرشوي ادعا حقيقت د ملي پيوستون په پروگرام کې 
رنگه چې په دي پروگرام کي نه يواې ، ه ليدالي شو

په کاردگمارلو امکانات برابريي بلکه د خلکو ولنيزې 
ايکې هم له دولت سره تا مينوي چې دا خبره په داسي 
هيوادونو کي چې دغيرقانوني توکو مولدين دي يره 

او همدارنگه په عاجلو شرايطو کې . بته شوې دهغوره ثا
په کار گمارلو پروگرام هم يو ه دکار زمينه برابره 

  .کيده

سره له دي چې ذکر شوي پروگرامونه په يوه ولنه کې 
حتی ديوې ولسوالی په کچه هم په متداوم ول نه دي 

اوهمدارنگه يوشميرنورسکتوري . تطبيق شوي



 د معلوماتى پاڼو نشراتى بڼه    حقيقت يا شعار؟: د معيشت بله الره

 ١٠     د افغانستان د ينې او ارونې اداره

او د معيشت د بلى ،  زراعت،لپرگرامونه لکه د اوبو لگو
نوبايد . الرې دپروگرامونو ترعنوان الندي موجودنه دي

داسي هيله ونه شي چې يوه  سکتورته په پاملرنه به د 
 يوې ولنې واه انکشافي پرابلمونه حل شي او يا به

 يو ملي پروگرام دمعيشت بديل رول په دې ول  صرف
يسي چې تمثيل کي چې د ترياکودهغه رول اي ون

  .دخلکو په ژوند کې يي لري

 پروگرامونه د معيشت د بلى  NSP اوNEEP که چيرې د 
الرې په پروگرام کي اي پر اي کيي نوبيا د 

 دانکشاف شا ملول ه تعليمى نصابوونيو او د 
 ، دنوروهيوادونوخه په تجربې لکه تايلندستوني لري؟

رنه وکوالی وونيو او نورو تعليمي ادارو ته په پامل
شول چې حکومت د ترياکو توليدوونکو کورنيو سره يوه 
اجتماعي رابطه ينگه کي او همدارنگه ولې د ومبي 
توب ملي پروگرام د معيشت د بلى الرې په پروگرام کې 
نه شامليي چې د ماهروکارکونکو رابطه د مارکيت سره 
پيداکي؟ داپروگرام کيدای شي دهغو سيمو لپاره يرپه 

 او زراعتي توانمندي يي يه ه وي چې نفوس يي زياتگ
په داسي سيمو کې هي بل زراعتي توکۍ دتر ياکو . وي

 تجربې له نورومما لکو خه دا يي .اي نه شي نيوالی
چې بهرني مهاجرتونه دکارلپاره دترياکودکت په يوالي 

  .کې اساسي رول لري

 كنالرې د  د معيشت د بلى الرې دپروگرامونوكه ه هم
لنې مودې لپاره د مالي مرستو د جذبولو او دنشه يى 

 کوسره د مبارزي په کوونو کې په زه پورېتو
بتيدای ا ودي مودې لپاره زيات مو ثر ثابريي مگر د 

همدارنگه د التين امريکې د هيوادو دا را په گوته . نه شي
کوي چې هغه برنامې چې مرستې يي د يوشمير شرايطو 

 او دکت د کچې د ، واندې کولو سره  عرضه کولېپه 
  بې له دې ، يولي درچې يي په هکتار سره اندازه کوله

 په اصلي عواملوه اغيزه ٥چې دکوکنارو يا ککو د کرني
ولري مفيدې ثا بتې شويدي سره له دې چې نوموې 
برنامې دنشه يى توکو د کنترول د پاليسې جووونکو له 

_______________ 
 د نشه يې توكو مخ ″:  د متحده اياالتو د محاسبې عمومې دفتر ٥

په كولمبيا كې د معيشت د بلي الري انكشاف د نامشروع : نيونه
زراعتې توكو په موخه ل پرمختگ لرلي او له سختو خنو 

  .GAO – ۰۲ – ۲۹۱، ″سره مخامخ شوې دې

که دکوکنارو کت په  .گريدلي ديخو ا د انتقاد و
 کال دفصل په موسم کې يول بيا زيادت ٠٦-٢٠٠٥

وکي نو په احتمالي توگه به د داسي پاليسی دمن ته 
راووسبب شي چې په نتيجه کې به يي د معيشت د بلى 
الرې دپروگرامونو تمويلوونکي صرف دنشه يى توکو 

ديوه دکنترول الس ته راونه ولري لکه رنگه چې 
  .سکتورلرونکي پروگرام خه توقع کيي

   او د شرايطو دوباره وضع کول،  نه ژمنې، اغيزې
په دې وروستيو وختو كى هغې بودجې ته چې د معيشت د 
بلى الرې د پروگرامونو دپاره يې ژمنه شوې وه يره 

 له خوا ٦UNODCزياته پاملرنه شوې ده  کوم رقم چې د 
 ميليونه دالرو وعده ٤٩٠د و ول شوۍ د په تخميني ول 

 کال کې به د معيشت د بلى ٠٦-٢٠٠٥شوې ده چې په 
 حال دا چې داهم ، الرې پروگرامونوته ورکول کيي

معلومه نه ده چې ه يزونه به په دې پروگرامونو کې 
شامل وي نو وبه ليد ل شي چې په راتلونكې کې ه 

شوي برسيره پردې دا هم رگنده نه ده چې له ذکر. کيي
 مخصوصا ، رقم خه کومه اندازه عمال په ا ختيار کې ده

د جنوب او جنوب غرب سېمو لپاره په کوم ای کې چې 
 اوله ولونه ستونمنه ،امنيت هم يو د تشويش و خبره ده

مسله دا ده چې د ارگنده شې چې نوموي مرستې به د 
بزگرانو په ژوند او معيشت باندې ه اثرات ولري په 

حال کې چې د اثراتو يل هم ير کم ترسره شوي داسې 
 . دي

او په دي خبره هم د نظر يووالی موجود نه دی چې په 
سني کال کې دنشه يى توکو دکچې د يوالي سبب ه 

 ينى پاليسي جووونکي يي دانکشافي مرستو د ،دۍ
 بې له دې چې د افغان حکومت ، عرضه کولو نتايج بولي
ريا کو د کچې د درا ماتيک کمې هغه کوونه چې د ت

  .سبب شويدي په پام کې ولري

ل الندې د لگتونو تجزيه او دابه وليدل شې چې تر سوא
تحليل به يو ل بيا دانکشافي مرستو د عرضه کولو دپاره 

_______________ 
٦  UNODC ،۲۰۰۵ ،″ د ترياكو حالت په افغانستان كې د

 ،″ كال۲۰۰۵، ۲۹آگست، 
http://www.unodc.org/pdf/afghanistan_٢٠٠٥/opium-

afghanistan_٢٦-٠٨-٢٠٠٥.pdf, p. ٤ 
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 ١١     د افغانستان د ينې او ارونې اداره

 چې په .دشرايطو د وضع کولو موضوع را من ته کي
 ،٧دي ول به د تريا کو دکت دساحې اندازه کمۍ ومومې

 او غيرقانوني توکو په نورو توليدوونکو ٨په افغانستانخو 
هيوادونو کې دشرايطو مو ضوع ته کمه پاملرنه شوې 

  ٩.ده

  دکوکنارودکت د الملونو يوای کول
دحکومت اوينو تمويلوونکو موسسو له خوا داسې هلې 
لې په ال ر اچول شويدي چې د معيشت د بلى الرې د 

 د کوکنارو دکت او پروگرامونو چې موخه يي معموال
 له عامو انکشافي ،دترياکو د توليد يوالی دۍ
 په داسي حال کې چې ، پروگرامونو خه بيل کای شي

يرې کمې هلې لې شوي دي چې دا په اگه کي چې د 
لکه (معيشت د بلى الرې پروگرامونو جووونكى عوامل 

يا سازمانى )  اقتصاد او اجتماع ، زراعت او چاپيريال
ددې سبب شي چې ) لکه خطره او بې باوري(عوامل 

  .بزگران خپلې فيصلې ته د تريا کو په هکله تغيرورکي

دکوکنارودکت دالملونو په باره کې د انکشافي ولنې 
دتفاهم کموالۍ دزراعت د سکتور په هغه اولويتونو کې 
چې د كرنى د وزارت او ملگرو ملتو د زراعت 

 کال لپاره ٠٧-٢٠٠٦د ا واوخوراکي موادودادارې له خ
  .واندې شويدي ه رگند دۍ

د متبادل انکشاف اصطالح هغه کوونه را په گوته کوي 
: چې ترياکو دتوليد په ضد په افغانستان کې ترسره کيي

اودا کوونه به په نتيجه کې  دسيمي انکشاف رامن ته 

_______________ 
 د زراعتې سيمو ژمنه چې د نشه يې  ″رې،  مشوUNODC د ٧

توكو د كرنې خه د يوې لويې انكشافې مرستې دپاره ه 
  . P. ۱۰ د ترياكو وضع په افغانستان كې، ″وكې

 د متبادلې ″ كال ينې ته وگورې، ۲۰۰۲ د يو مانسفيل د ٨
، د متبادلوې ودې په ″متبادلوې وده په افغانستان كې: ناكامې

 په هكله تيارې شوې د نشه يې تو كو او همكارېچوكات كې 
 ۲۰۰۲د . پاڼې د بين المللې كانفرانس دپاره، فيلدافينگ، جرمنې

  . ۱۲ – ۷كال د جنورى د مياشتى له 
 كال د ۲۰۰۵د نشه يې موادو په هكله كميسيون ته وگورې، د  ٩

نيواله موضوعې : ، تبادلوې وده۲۸فبرورې د مياشتې 
 .p ,٣.CRP/٧/٢٠٠٥.E/CNركيبې گذارش، ارونه، وروستنى ت

١٣-١٢  
http://www.gtz.de/de/dodumente/en-thematic-

evaluation-ae.pdf  

همدغه اصل د انکشاف د فعا لينو له خوا خه هم د ، کي
. د و دۍ او دنوروهيوادوتجربې هم دا وولې دهييتا

جان غلي ه هکله د نومي اصل وانديز د ادافغانستان پ
ميلر له خوا چې د زراعتي اقتصاد يو جايزه وونکۍ هم دي 

برسيره پردې نوموۍ زياتوي چې عملي او د . شوي دۍ
تطبيق و ستراتيژي دترياکوضد په هکله د يو پراخه سيمه 

  . ف ستراتيژي دهييز انکشا

كه ه هم يو پراخ بنسيزه سيمه ييز انکشاف ير 
 خو له پورتني بيا ن خه چې د ترياکو ، ضروري دۍ

ي ويلی توليد خاصو الملونو ته وا ب نه شدکت او 
 که کومې پروژې چې پخوا ، ومره  تاييد نه کييد

دمتبا دل انکشاف د پروگرام تر عنوان الندې تطبيق شوي 
مکې خاوندا نو ته رسيد لی دهدي گ د بزگرانو ، ه يي د 

او بې مکې خلکو په ژوند کې هي ول بدلون نه تر 
سترگو کيي او برسيره پردې يي عايداتي منا بع لکه 

 په زراعتي اوغيرزراعتي برخوکې دکار کولو ، مکه
 له السه ورکي ، امکانات او دکريديت الس ته راونه

موۍ پروگرام نه دي توانيد لۍ چې او همدارنگه نو. دي
ولو سيمو ته رنگه چې الزمه ده انکشافي مرستې 

 .ورسوي

دي ېره هغوسيمو ته په کومو کې چې مکه او اوبه کمې 
دي بديلونو ته هم ل نظر ل پاملرنه شوې او اقتصا

 ضرورت دا وه چې پروگرا م بايد په داسي ، شويدۍ
و د کرنې هر المل ته يي پراخه بنس بنا واۍ چې د ترياک
  .په جدا ول وا ب ويلی وای

نومووستونزې د اوبولگولو د سکتور په پروگرام کې په 
ه ول تشريح شوي دي په دغه پروگرام کې 
دترياکودکت او توليد دکچې د رايولو لپاره د اوبولگولو 
د سيستم له تقويي سره سره ينې نورو موضوعاتو ته 

 ،  حرفوي زده ى،  کريديت، لکه زراعتي خدمات
  . قانونيت او نظم ته هم اشاره شوې ده، دحکومت رول

اوهمدارنگه يي دنشه يى توکوپر ضد دمبارزې بشپه 
  .بررسې او همه جانبه تحلييل کۍ دۍ

  په کوچنۍ سطح پالن جوونه
ددې لپاره چې د ترياکو دکت الملونه ه په گوته اوه 

 کوونه روان دي چې واب ورته وويل شې نو يول
دواليتونو او يا ولسواليو په کچه داسې کوچني پال نو نه 



 د معلوماتى پاڼو نشراتى بڼه    حقيقت يا شعار؟: د معيشت بله الره

 ١٢     د افغانستان د ينې او ارونې اداره

په نامه ) نه مرکزيت(ترالس الندې ونيول شي چې د 
ذي موسسی په گه -ي-داروپا کميسون ا و د جي. ياديي

په نوموي كنالره ينگار كوى او غواي چې يوه 
 سطح نمونوي پروژه په ننگرهار کې د ولسواليو په

  .دترياکو دکچې د يوالي لپاره پالن کي

 ي دي د بدخشان د واليت پرمختيايي گروپ هم کوک
لين را غون او په دې خبرې چې بيالبيل پرمختيايي فعا

وکي چې وک به ه ترسره کوي تر و داسي يو 
قوت را من ته شي چې د انکشاف سبب او دنشه يى توکو 

  .يپر خالف اثرات يي کاره و

د ووايو چې د منطقي ا و يا واليت  برسيره پر دې ولو باي
په کچه ديو ه او جامع پالن جوول او په هغه پالن کې 
دنشه يى توکو پر خالف د اهدافو اي پر ا ی کول به له 
ابها م سره مخا مخ شې که چې له يوې خوا ددې پالن 
او دهغه د هم اهنگی  په هکله د حکومت دري نه دي 

 يرې موسسې دي چې خه يو شمير رگند اوله بلې خوا
 .هرې يوې خپل پروگرام په انگي ول روان کۍ دۍ

 او ، نو دا به يره سخته و ي چې د دوې اهداف
ينو نورو . ستراتيژي په هم اهنگ ول پرمخ والشي

ادارو بيا خپل ا ن ته داسي همکاران پيدا کي دي چې 
سره له (د والې په همکاری وک يي د واليت په سطح 

دې چې دواليت مقاما ت يو رسمې صالحيت په نوموو 
او ينې نوريي بيا د اوند وزارت په ) ادارو هم نه لري

همکاری خپل پالنونه په همغه واليت کې مخ په واندي 
حال دا چې د پا ليسی له مخې کيدای شي چې په . بيا يي

را من ته شي ينو موضوعاتو كى يوشمير تنا قضا ت 
 دمثا ل په ول د ، لکه د شرايطو د واندې کولو موضوع

ملي اولويت پروگرام چې په ننگر هار کې ترالس الندې 
د پا ليسی له مخی هي ول شرايط نه لري  دۍ تر اوسه

 ٢٠٠٤ سره له دي چې د ، نو دا ول ابهام به دوام لري
اري کال د جون په مياشت کې د معيشت د بلى الرې د ک

گروپ په مجلس کې په يوه  وا حد موقف باندې موافقه 
شوې وه او د واليت په کچه د انکشا في پالن داسی اسا 
س کېودل شو چې په هغه کې د وال يتي او محلي 

 د اختالس اورشوت له ،  د امنيت ه والی، مقاماتو رول
 او نشه يى توکو پرخالف كي ،  خلع سالح، منه ول

  .پكي داخل وه

په اوسنې وخت کې ممکن د د اسې يو چوکا من ته 
راول دانکشافي مرستو د عرضه کولودپاره  او 
همدارنگه د معيشت د بلى الرې د و نتايجو الس ته 

اوهمدارنگه د معيشت د بلى . راوو کې مفيد ثابت شې
الرې د پروگرام د ا نوی پالن به د دې سبب شي چې له 

رستو دواندې کولو زمينه يوې خوا به د انکشا في م
برابره کي اوله بلې خوا به په ملي او واليتي کچه په 

 او نومو ۍ پالن ، ١٠پاليسي جوولو کې مرسته وکي
به د افغان دملي انکشافي ستراتيژي له خوا هم تقويه شي 
او دا غوره ده که چې دنشه يى توکوپرخالف کوونه 

ا وهم د بن د به هم په نوموي ستراتيژيک پالن کې 
موافقت نه وروسته تونونوکې د بين ا لمللي ولنې لپاره 

سره له دې که يوه قوي هم اهنگي رامن . د اهميت ووي
 نو ير زر به د واليت او ولسوا لی په کچه د ، ته شې

پالن جوولو پر ميکا نيزمونو په يوه عمومي او ملي 
 چې د ولې دا اوسنې پروگرامونه.  چوکات کې غور وشي

مقا يسې و هم نه دي او هغه ادارې چې نوموي 
پروگرامونه د ولسوالی او واليت په کچه عملې کوي 
داسې نه بريي چې دوی به ددې محدودو منا بعوخه 
داسې مناسبه گه اوچته کي چې د نشه يى توکو د 

  .کنترول الس ته راونې به ولري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

_______________ 
د آزاده ماركي : سوداگرې د زورمندانو تر نفوذ الندى ١٠

، سارا ليسر، آدم پن، د ينې او پاليسي په افغانستان كې
 هغه بيلكه پيشكش كوې چې –ارونې اداره كابل افغانستان 

  .دغه نزريې ته گوا كوې
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 ١٣     د افغانستان د ينې او ارونې اداره

 په مخکې الرې .٥
  

 ل د نشه يى توکو پر خالف د معيشت د بلى الرې استعما
 د ترياکو .ديوې اجندا په شکل يو شمير مهم خطرونه لري

د کچې دراما تيکې را ييد له با يد د ساحې دکت په 
بلکه د هغود الملونو په مقايسه تحليل کای شي ! کچه نه

په د مطلب دا چې د مرض د عاليمو په عوض با يد دهغه 
 او فکر ور با ندې اسا سې علتونه له منه يول شې

او که صرف دعاليمو د له منه ولو په فکر کې . وشې
 نو د سيمې غريب خلک به مو په اقتصادي او سيا ، شو

د نشه يى توکو پاليسي . سې ول گوه کي وي
جوونکي او بين ا لمللي کتونکي سالكاران با يد په سه 
سينه د هغوهيلو په تکل کې شې چې دوی يي  ديوعاجل 

يل معيشت يا د معيشت د بلى الرې د پروگرامونو خه بد
  او ،  تر اوسه د معيشت د بلى الرې پروگرامونو.لري

 او شويو ينو ، همدارنگه دملي پروگرامو خه کتنې
داسې يو کاره تفا هم نه دی را من ته کی د کوم له 
کبله چې د يوې کورنۍ په فيصله باندې له غيرقانوني 

نونې معيشت ته اثر ولري لکه د بيال بيلو معيشت خه وقا
 او ،  او جندر په پام کې نيول، اقتصادي او اجتما عي لو

يا د هغو خصوصيا تو په پام کې نيول کوم چې په انفرادي 
نو له . او ولنيزول دخلکو په تصميم او فيصله تاثير لري

دې کبله بايد دنشه يى توکو د کنترول او انکشافي مسلکي 
نکو د مها رت د سطحې لووالي ته ومبي توب کارکو

ورکای شي چې په دې ول به دنشه يى توکوپر خالف 
پروگرام په اغيزمن ول د حکومت په ملې انکشافي 

  .ستراتيژي کې ا ی ونيسي

دهغو درسونو او مثا لونوخه په گه اخيستوچې له 
نوروملکونو خه ذکر شول با يد دا ال ندې کي په 

 ١١:رونظرکې ول

د معيشت د بلى الرې مستقيمه را بطه د قانون د  •
له زور او  :تطبيق کونکو مراجعو سره ينگول

فشارخه کار اخيستل دپا ليسی دوسيلې په ول بې 
له دې چې کومه نتيجه نه لري ستوني نوري هم 

د مثا ل په ول د جنوب اسيا د نگلونو د . زياتوي
_______________ 

نيواله : ، تبادلوې وده۲۰۰۵د نشه يې موادو كميسيون ،  ١١
  موضوعې ارونه، وروستنى تركيبې گذارش،

 گورو چې زور تنظيم تا ريخ ته که ير شو نو وبه
او پوليس دنگلونو دمنابعو په ساتنه کې مرسته ونه 

 ١٢.که بلکه ستوني يي ال زياتې کې
 د شرايطو وضع کول دبوديجې دحصول دپاره •
د يوپراخه انکشافي پالن جوولو لپاره د  •

 .پروگرامونو خه د پروژوجداکول
په دې  :د اشترا کي پروسې خه يره ل گه اخيستل •

يد کول چې د پروژې الس ته راونې باندې تاک
دترياکو دکت په سا حې ومره اثر کیدې يرکم 

نوداسی فرصتونه بايد من . ه په الس راغلي دي
ته راوالي شي چې په مجموع کې د خوا صو او 

  .عادت د تغير سبب شي

په واضح او روانه ول ددې ضرورت ليدل کيي چې 
پروژې را من ته شې يوپراخه او د و سکتوره لرونکې 

ترو د ترياکو د الملونو بشپ واب ووايي چې په الندې 
 .ول يي يادولى شو

دحکومت چا روته پاملرنه کول که چې د بې ثباتی  •
په نتيجه کې کورنې دترياکو دکرنې اوغيرقانوني 

 .اقتصاد په باره کې ه تصور کوال ی شي
په من دزراعت له کبله د توانمندو اوناتوانه سيمو  •

کې يوتوازن په نظرکې نيول لکه بازار يا مارکيت 
 په دې موخه چې نه يواې دسيمې په .ته الس رسۍ

اسا س سرمايه گذ اري وشي بلکه د پروگرام 
 .خصوصيا تو او تحليل ته هم زياته پاملرنه وشي

دغريبا نو اتياوو ته يوه خا صه پاملرنه کول که  •
 . کې لريچې دوی دعوايدولفرصتونه په الس

نوددوی لپاره با يد اود مها له عايداتي منابع لکه د 
 زراعتي اوغيرزراعتي فعاليتونو ، استخدام امکانات
  موقع برابره شي

د مشاهدې او کتنې يوموثر سيستم من ته راول  •
چې د معيشت د بلى الرې دروش يو اساسي 
عنصرتشکيلوي او د معلوماتې منبع دسيستم د 

دپروگرا م په  . يو اسا سي يز دیجوولو لپاره هم
_______________ 

اشتراك تحليل او سپل د نگلونو د ″، ۲۰۰۰ ان سنر، ١٢
 ٧٩ - ٣١:٢٥٥ وده او بدلون، ″ه ادارهمشترك
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 ١٤     د افغانستان د ينې او ارونې اداره

تر کې يوازې دموادو ويشل او توزيع کفايت نه 
کوي نو دمشاهدې او کتنې په تر کې به دا رگنده 

په . شي چې کوم مثبت تغيرات من ته را غلي دي
دې خبره پوهيد ل چې رنگه يوه کورنی د 
غيرقانوني معيشت خه دقانوني معيشت خوا ته ي 

وونکودپاره او همدارنگه دپروگرام د د پاليسې جو
  .طرحې او اجرا لپاره يوه يره مهمه خبره ده

که چيرې پروگرامونه او پروژې په ستراتيژيک ول 
 بې له شکه به هغه ددې سبب شې ، طرح اورا من ته شي

چې تمويلونکې ولنه دې ته وهوې چې د نشه يى توکو 
  .پرخالف الزمه بودجه اختصا ص کي

انديزونهسپارتنې او و 
هغه د معيشت بله الر چې د کابل په سطح يي تبليغا ت 
کيي د معيشت بلى الرې يوواقعي مودل دې چې وعده 

خا ص . يي کيي نه هغه ه چې له مخکې موجود دي
وانديزونه چې بديل معيشت يا د معيشت د بلى الرې 

 په الندې ، غوره كولو ته يو واقعيت او اعتبار وربخي
ول دي:  

دترياکو دتوليد د الملونوديو قوي تحليل اوتجزيي  •
اورنگه نوموی الملونه د (ترالس الندې نيول 

چې په دې تحليل او ) وخت په تيريدو سره بد ليي 
 ،  اجرا کونکو، تجزيه کې بايد دپروگرام جوت

چې په . اصول او مقرراتو ته زياته پاملرنه وشي
 شي چې په مادي او نتيجه کې هغه تغيرا ت رگند

 . معنوي ول دتريا کو په کت کې را من ته کيي
د پروگرام د محتويا تو تجزيه او تحليل چې  •

دهغوولوتغيراتو وا ب ويونکۍ وي کوم چې دزرا 
 بازار يا مارکيت ته د الس ، عتې سيمو د پوتانسيل

 اواونده ولنيز و اتياوو په تر کې من ته ، رسې
 .را ي

يت او ولسوالی په کچه ا صالحات من ته د وال •
راول يو له هغو ضروري يزونو خه گڼل کيي 
چې د معيشت يوه بله پايېدونكى الر او د نشه يى 
توکو پر خالف د ستراتيژی لپاره اساسي عنصر 

د نوموو اصال حاتوسره موافق هغه . تشکيلوي
سيمې د لمي ل لپا ره هدف نيول کيدای شي چې 

  .و دکت لنه تاريخچه لريد ترياک

د اود مهاله مودې د پراخه اهدافو په موخه د  •
 او نه په دې هيله چې ، معيشت د بلى الرې ايجا دول

د يوې لنې مودې لپاره دکت دسا حې د يوا لي په 
 . مقصد وي

ن ته يوه خا صه پاملرنه کول د برخه اخيستنې جريا •
 د تر و يو د اسې جوت منته را شي چې

معيشت د بلى الرې د تقويي سبب وگري او ترياکو 
د انکشا في مرستو او . پرخال ف خپل رول ولوبوې

 او يا د شرا يطو ، زورخه په گه کار ا خيستل
 په تيره بيا ، وضع کول به ه خا صه گه ونه لري

په هغو سيمو کې چې د ترياکو دکت يواود تاريخ 
 . لري

م جوول اوپه کار اچول د کتنې او مشاهدې د سيست •
د پروگرا م يوه غوره برخه د معيشت د بلى الرې 

داثرا تو تخمين با يد د ورکي يا توزيع په  جووى
اسا س ونه شي بلکه ه او د لو ستندارد لرونکي 

    .واندې شي شواهد بايد
دانکشافي او همدارنگه د نشه يى توکو د کنترول  •

 ته دې ومبي مسلکي کارکونکو د مهارت لووالې
توب ورکل شي چې له دې کبله د ترياکو پر خالف 
د مبارزې اهداف په اغيزمن ول د حکومت په ملې 

 . انکشافي ستراتيژي کې ا ی پر ا ی شي
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 ١٥     د افغانستان د ينې او ارونې اداره

 فرصتونه ياره ده چې د عمل او زده کې و ينې تر سره کوي  او هم د ينيوه مستقله اد (AREU) دافغانستان د ينې او ارونې اداره
همدارنگه نوموی مرکز په فعا له توگه د ينواو زده کي رواج ته وده . برا بروي چې په نتيجه کې به په پا ليسي جوولو کې مرسته کوي

 فکر کولو او منا قشې فرصتونه ،  پياوى شي او هم د تجزيي او تحليلورکوي تر و د تجزيي او تحلييل کولو ظرفيتونه په افغا نستا ن کې
  . د دې اداري بنيا دي لرليد دادی چې د نوموي مرکز د کار په نتيجه کې با يد د ا فغا نا نو ژوند بهبو د ومومي. برابر شي

 تمويلوونکو ، (UN) چې مديره هيت يي له ملگرو ملتونو نوموي اداره په ا فغا نستا ن کې د مرسته کونکې ولنې په مرسته من ته را غلی ده
    . ملي او بين ا لمللي ادارو خه نما ينده گۍ کوي، ادارو

  
  ملگروملتونودمها جرينو د ادارې (EC) ناروپايي کميسو ،(UNAMA)د نوموي ادارې اوسني بودجه د ملگرو ملتونو د مرستندويه ادارې 

(UNHCR) ،د مهاجرين و موسسه د هالن (Stichting Vluchteling) ،جهاني بانک  (WB) ، د برييتا نيا د بين ا لمللي انکشا ف د ادارې (DFID) 
  .  دنمارک هيوادونو له خوا ورکول کيي،  سويتزرلند،  سويدن، او د کانا دا

  
  .د زيا تو معلوماتو او يا نشراتو د السته راولو لپاره په دې پته تما س ونيسی

  :ې او ارونې ادارهد ين
   افغانستان،  کا بل،  نوی ار،  د انصا ف هوتل مخا مخ، د انصاري لور الرې

   :+۹۳۰۷۹۶۰۸۵۴۸يليفون
  www.areu.org.af  /  areu@areu.org.af  :زمو برينا پاڼه او آدرس

  
 


