
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ل؟ړ آس تې پسډۍاګپه 
 په افغانستان كې خصوصي كول او اقتصادي سمون

  لړم او ليندى/ كال1385                                انا پيټرسن او جيمس بويټ                                                                                                                                     

  
  لنډيز
صوصي كول يا خصوصي سكټور ته د دولتي صنايعو او پانګو انتقال د خ

له دې . وافغانستان د انتقالي دولت د جوړېدو له پېل څخه تر بحث الندې و
چې د پرمختګ په هكله تمويل كوونكو مؤسسو او مالي نړيوالو سازمانونو 

.  شوې دههتان كې د خصوصي كولو لړۍ ګړندعموماً موافقه كړې، په افغانس
د افغانستان دولت د خصوصي كولو له آجنډا سره د افغانستان په موقتې 

م كال د 2006ملي پرمختيايي سټراټيژۍ او د افغانستان په تړون كې چې د 
جنورۍ په مياشت كې ېې له نړيوالې ټولنې سره پرې موافقه كړې، ژمنه كړې 

 ميالدي كال په نوامبر كې د وزيرانو شورا د 2005 له هغه څخه دمخه د. ده
دولتي تصديو د قانون اصالح كيدل منلي ؤ ترڅو د دولتي تصديو خصوصي 

 په بشپړه توګه 54داسې پريكړه شوې چې .  له بيالبيلو الرو ترسره شيكولو
 ميالدي كال تر پايه خصوصي سكټور ته وسپارل 2009دولتي تصدۍبه د 

  .شي

غانستان په مطبوعاتو كې د خصوصي سازۍ په لړۍ باندې كه څه هم د اف
ګوت نيونې شوي او د كورنۍ د ګاڼو له خرڅولو سره تشبيه شوي خو كه 
چيرې د هغو دولتي تصديو لست ته چې خصوصي سكتور ته سپارل كيږي، 

، دا خبره څرګنديږي )په اوم مخ كې شكل ته مراجعه وكړئ(نظر واچول شي 
  خصوصي كيدونكو تصديو خالص 44د .  نه دىچې د مطبوعاتو نظر سم

 ميليون ډالره اټكل شوې چې د نورو مخ په ودې او بدليدونكو 614ارزښت 
كه څه هم نوموړى ارزښت د نورو . اقتصادونو په پرتله نسبتاً كم دى

 په افغانستان كې له شميرههېوادونو په پرتله كم بريښي، ولې نوموړى 
 .ولو پانګو اچونو له مجموعې څخه زيات دىم كال څخه راپديخوا د ټ2003

 مليون ډالره د نوموړو تصديو له خرڅالو څخه د ترالسه 614او له بله پلوه 
 تصديو دغوښكاره نه ده چې  شويو بالقوه عوايدو ښودونكي نه دي ځكه دا
لعمل ښيي او بل دا چې كېداى  اد خرڅالو په وړاندې بازارونه څه ډول عكس

  د مطالبو فهرست
 د افغانستان د دولتي تصديو لنډه تاريخچه  .1
 سنۍ آجنډا په افغانستان كې د خصوصي كولو او .2

خصوصي كول او په افغانستان كې د پرمختګ په بهير كې  .3
 د هغه پايلې 

 د خصوصي كولو د بهير مالكين څوك دي؟  .4
 الرښود .5

  د ليكواالنو په هكله معلومات
  دمېرمن اناپيټرسنددې رپوټ د چمتو كولو او ليكلو په مهال 

دي  كې د سياسي او اقتصا ادارهافغانستان د څيړنې او ارزونې په
. چارو او بازارونو په هكله د څيړونكې په صفت دنده ترسره كوله

نوموړې اوس مهال د لنډن كالج په پوهنتون كې د افغانستان او 
روسيې د اړيكو په هكله څيړنې كوي او پخوا ېې د څيړنو د 

انيې د بهرنيو چارو او مشتركو ګټو له تتحليلګرې په توګه د بري
 د اډم سميت د نړيوالې جيمز بلويټ .دفتر سره دنده ترسره كوله

موسسې له خوا د افغانستان د سوداګري او معادنو وزارت په 
الكار سچوكاټ كې د خصوصي سكتور د پرمختګ د چارو د ستر 

نوموړي په افغانستان كې د لومړي ځل . په توګه دنده ترسره كوي
 ميالدي كال كې د خصوصي كولو لپاره د چمتووالي 2002لپاره په 

د ښاغلى آصف كريمى د موسمى او . ه يوې پروژه كې كار پيل كړپ
كار د لټون د مهاجرتونو، اقتصادى سياسى، او په دى وروستيو 

 اقتصادى سمون او خصوصى كولو په په افغانستان كې دكې يې 
نوموړى د كابل .  په توګه كار كړىىڅيړنيزه پروژه كې د څيړونك

  په درجهليسانس څخه د  فارمسى له پوهنځيپوهنتون د عمومى
، فارغ شو او د نبراسكا دراوماها په پوهنتون كې يې د عامه ادارى

 .  برنامه كې ګډون وكړانكشاف او بيا رغونى په يو كلنۍ

  د افغانستان د څيړنى او ارزونى اداره
  د توضيح پانو د خپرونو لړۍ



  ونى ادارهزد افغانستان د څيړنى او ار
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توګه وساتل  و ځينې برخې د دولت د ملكيتونو پهشي د نوموړو پانګ
  ١ .شي

په دې هېواد كې د پانګې اچونې لپاره شرايط مساعد نه دي او دا چې 
نوموړي خنډونه په هيواد كې د شنې ساحې له پانګې اچونې څخه 
مخنيوي كوي، ښايي چې په دولتي تصديو كې ستر پانګه اچوونكي 

م كال كې د 2006په "دو راپور كې چې د نړيوال بانك په ي. منصرف كړى
 هيوادونو د 155په نوم خپور شوى، د افغانستان نوم د هغو " سوداګرۍ

لسټ په پاى كې راغلى چې د پانګه اچوونكو د ساتنې د ظرفيت له مخې 
ې پانګه اچوونكو موندل به ګران كار وي چې د  د داس٢.ارزول شوي وو

 په دې ظرفيت يا اراده ولري ځكهدولتي تصديو د پرمخبيولو او پراختيا 
هېواد كې د بالقوه پانګه اچوونكو لپاره د پانګې اچونې شرايط محدود 

  .دي

د افغانستان د دولت اقتصادي ستراتيژي خصوصي كول د اقتصادي 
اصالحاتو د پراخ پروګرام د يوې برخې په توګه ګڼي او له نويو 

ره د يو مساعد تشكيالتو څخه ېې موخه د خصوصي سكټور د ودې لپا
اما داسې بريښي چې د خصوصي كولو د . چاپيريال رامنځته كول دي

اقتصادي اصالحاتو د پرمختګ تر مينځ همغږي نشته كه پاليسۍ او 
 په حقيقت كې . څه هم د اقتصادي اصالحاتو پرمختګ ډير ورو دى

اقتصادى سمون څخه مخكى خصوصى كول به داسى وى لكه اس چې په 
  .  شىګاډى پسى وتړل

مخكې له دې چې د دولتي تصديو چې په اوس وخت كې د اقتصاد له 
نظره ستر زيان نه رامنځته كوي د خصوصي كولو په هكله دولت 
اقدامات ترسره كړي، لومړى بايد نورو تشكيالتي اصالحاتو ته پاملرنه 
وكړي ترڅو د پانګې اچونې په هكله په كافي اندازه قوانين رامنځته 

 شي، او همدارنګه پياوړي الښىالت او زيربناوې شي، امنيتي ح
ښايي ګڼ شمير خلك استدالل وكړي چې په عامه . مقررات عملي شي

مسايلو كې ښه والى لكه د قانون حاكميت، امنيت، د ښو مقرراتو او 
زيربناوو لرل به د وخت په تېرېدو سره د دولت د تصديو ارزښت زيات 

آجنډا له پلي كولو څخه دمخه كړي او دولت بايد د خصوصي كولو د 
د دې ډول آجنډا د . پورته ذكر شويو مسايلو ته د لومړيتوب حق وركړي
  :پلي كولو لپاره نور ضروري عناصر په الندې ډول دي
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ددې دفتر كاركوونكي ډيره هڅه . يو اټكل دى او ريښتيانۍ پانګه اچونه نه ښيي
كوي تر څو دا معلومه كړي چې منل شوې پانګې اچونې فعاليت كوي يا نه؟ د 

 اچونو يوازې د منل شويو پانګو":نړيوال بانك په يو رپوټ كې راغلي دي چې 
په : په يوه نامعلومه فضا كې د فرصتونو څېړنه. (يوه برخه عملي شوې ده

  ) كال ډسمبر، نړېوال بانك2005 افغانستان كې د پانګې اچونې فضا، د
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تر څو په سيمه كې پانګه مالكيت بايد واضح شي د دې تصديو 
په ډېرو مواردو كې دا موضوع . اچوونكي پانګې اچونې ته وهڅول شي

ضح عنوان لرونكو اسنادو يا د ځمكو او د ګډو ملكيتونو د عامه د وا
په هغه صورت كې چې د . ثبت د كتاب د نشتوالي له امله پيچلې ده

ملكيت سند موجود نه وي، معموالً خصوصي كول د شخړو د حل لپاره د 
بالقوه پانګه اچوونكي به ښايي چې . جبران يو ډول ميكانيزم ته اړتيا لري

تبار وړ اسنادو د كموالي او د شتمنيو په برخه كې د شخړو د د حقوقي اع
  . ډډه وكړىحل لپاره د يو اغيزمن او ټاكلي ميكانيزم د نشتوالي له امله 

 د هغه اقتصاد لپاره د ډير اهميت وړ ده چې په نوموړي اقتصاد شفافيت
 الندې وي او د اغيزىكې ټاكلي سكټورونه د پياوړو اقتصادي ادارو تر 

دا موضوع د دولت له هغې . رونو د پرانستلو لپاره ليوالتيا كمه ويبازا
 په اړونۍددې يقيني كول چې "موخې سره سمون لري چې ويلي ېې دي 

خالصه، مناسبه او شفافه توګه داسې ترسره شي چې مقصد ېې د 
خرڅالو د عوايدو زياتول او د كاركوونكو لپاره د كاري فرصتونو د 

 اچونې او د ټكنالوژۍ د پرمختيا رامنځته كول او برابرولو او د پانګې
 ".هڅول وي

ددې خبرې د څرګندولو لپاره په ټولو كچو كې ضروري عامه معلومات 
دي ترڅو دا وښودل شي چې خصوصي كول د افغانستان د اقتصادي 

لكه څرنګه چې خصوصي . تړاو نيسي پاليسۍ په اهدافو پورې څرنګه
 اخستنه او رضايت نشي ترالسه كوالى، كول د ملي فعالينو فعاله ونډه

په نورو هېوادونو كې د دولت د كاركوونكو، سياستمدارانو او عامو 
له همدې امله د خصوصي كولو د ګڼ . وګړو له خوا پرې نيوكې شوي دي

شمير پروګرامونو په هكله داسې فكر كيږي چې ګواكې د بهرنيو 
ن كې د خصوصي كولو په افغانستا. ځواكونو له خوا به تحميل شوي وي

 په هڅونه او د لوړ پوړو څخه ښكته خواته د بڼه د تمويل كوونكو ادارو
چارو په توګه بريښي چې دا كار به ددې المل عملى كولو د تګ الرى د 

شي ترڅو دولتي كاركوونكي او نور ملي فعالين په بشپړه او شفافه 
  .ونډه واخليتوګه د نوموړې پاليسۍ د پلي كولو په برخه كې محدوده 

په پاى كې اقتصادي اصالحاتو او نوي تشكيالتو تسلسل ته ډيره 
په   څخه بهد خصوصي كولو د لړۍ.  پاملرنه وشيستراتيژيكه

 پاليسۍ د  د لپارهښه والىافغانستان كې د پانګې اچونې د شرايطو د 
هغه .  اهميت وړ وي د ډير كاركولودې او پانګې اچونې په برخه كې

ې د افغانستان د اقتصادي پرمختيا لپاره ډير ضروري دي تدبيرونه چ
 اچونې د قانون تسويد، ځمكو ته د الس رسۍ او زيربناوو لكه د پانګې

د النجمنو مسايلو حل ته بايد د هغو پاليسو په پرتله لومړيتوب وركړل 
شي چې د خصوصي سكټور د ودې لپاره بنسټيز ارزښت نه لري، لكه 

 بايد وويل شي چې دا ډول پاليسۍ بايد د په پاى كې. خصوصي كول
  . شىخصوصي كولو ترڅنګ پلې



 ؟ په افغانستان كې خصوصى كول او اقتصادى سمونپه ګادۍ پسې آس تړل

3 

  تصديو لنډه تاريخچه دولتيد افغانستان د .1

په يو هېواد كې د دولتي تصديو تاريخ په هغه هېواد كې د خصوصي 
 مهمې اغيزې لري، د بيلګې په توګه د  كېكولو د مالتړ په لړۍ

تي تصدۍ په عمومي منځنۍ آسيا په جمهوري هېوادونو كې دول
توګه يو متجانس تاريخ لري، ګڼ شمير دولتي صنايع د شوروي له 

ډيرې تصدۍ په بشپړه توګه د دولت . وخت څخه پخوا موجود نه وې
ملكيتونه دي چې له دې امله ددې تصديو د خصوصي كېدو پر مهال 
د ملكيتونو د څرنګوالي او جوړښت او د پخوانيو مالكينو او برخه 

اما په .  ادعاو په هكله لږ شمير انديښنې موجود ديلرونكو د
افغانستان كې ګڼ شمير عامه سكتورونه څو ګوني ملكيتونه لري 

   .چې دا كار د افغانستان نوى او پېچلى تاريخ ښيي

اقتصادي پرمختګ كې د افغانستان د دولت فعاله ونډه اخيستنه 
د دې ) 1933 - 1929(پخوانى تاريخ لري چې د نادرشاه په وخت كې 

دې كار شاه . كولو لپاره هلې ځلې ترسره شوې وې" مدرنيزه"هېواد 
ته اجازه وركوله تر څو انحصار يو داسې شركت ته په الس وركړي چې 
د شركت مالك د شاه لپاره د پام وړ سوداګر وي او دولت به په 

ملي بانك . نوموړې تصدۍ كې د سوداګر په پرتله كمه ونډه درلوده
 كې جوړ 1934وخت كې ستر سوداګريز بانګ دى په كال چې په اوس 

ددې بانك له لومړنيو . شو او ګڼ شمير شركتونو ته ېې پور وركاوه
پانګه اچونو څخه يو هم په كندز كې د پنبې د پاكولو شركت وه چې په 

  3.ي افغانستان كې يوازينى خصوصي شركت دىننن

د افغانستان  )1963 - 1953( د داود خان د صدراعظمي پر مهال 
دولت د اقتصادي پرمختګ لپاره د دولت پالن شوې او رهبري شوې 

په دې وخت كې يو شمېر دولتي تصديو د بهرنيو . هلې ځلې پيل شوې
تخنيكي مرستو او پورونو په مالتړ په كار پېل وكړ چې رختونه، 

په همدې وخت كې د . سمنټ، بوره او د غنمو محصوالت ېې توليدول
ري سيلوګانې د شوروي اتحاد د پورونو په مرسته كابل او پلخم
 په منځنيو كلونو كې د عامه سكتور صنايع 1960الكن د . جوړې شوې

 كال كې د خصوصي پانګو اچونو 1967له زيان سره مخامخ وو او په 
او تصديو د ترويج لپاره د بهرنيو او داخلي خصوصي پانګو اچونو 

اود خان د ولسمشر په توګه  كال كې چې د1973په .  قانون جوړ شو
 1975په . وټاكل شو، عامه سكتور د دويم ځل لپاره په حركت راغى
په پايله كې . كال كې د ملي بانك په ګډون ټول بانكونه ملي شول
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ټولې هغه تصدۍ چې په هغو كې ملي بانك ستره ونډه درلوده، عامه 
   4.سكټور پورې وتړل شول

كو د ډيموكراټيك ګوند قدرت  كال كې د افغانستان دخل1978په 
 كال كې د شوروي له تيري څخه وروسته، د 1979 رسېدو او په  دته

ي پرمختګ په محراق بدل شو چې ددولتي سكټور صنعت د اقتصا
ددې كار لپاره له شوروي څخه پورونه او تخنيكي مرستې ترالسه 

 كال كې لومړي وزير سلطان علي كشتمند د شوروي 1982په . شوې
 پالن شوې اقتصادي پروژې طرح 170 په مرسته د هغه وخت اتحاد

كړې چې په نوموړو پروژو كې د معدني رسوباتو پلټنه او د معدنونو 
كيندل، په خواجه ګوګردك كې د ګاز د تصفيې د دستګاه نصبول 

اوس د افغان ګاز تصدي په دې برخه كې فعاليت كوي الكن (
او د كاماز ستره تصدۍ ) فعاليتونه ېې له ډېرو ستونزو سره مخ دي

 كال كې د كابل دولت اعالن وكړ چې د 1986په  5.شاملې دي
 75افغانستان او شوروي ګډو مرستندويه پروژو د دولتي صنايعو 

 په سلو كې ونډه ېې 60په سلو كې توليدات او د هيواد دانرژۍ 
 څخه زيات كارپوهان او ماهر كارګران په دې 90000له . تشكيلوله
   .6ى په شوروي اتحاد كې روزل شوي د خپلهې ياپروژه ك

 كال 1979د افغانستان دخلكو د ډيموكراټيك ګوند دولت چې په 
كې رامنځته شو د سوداګري د ملي كولو له غوښتنو سره ېې مخالفت 

 كلونو ترمينځ د ټولو صنايعو د ملي كولو لپاره 1992 او 1979د . وكړ
و د دولت او خصوصي و رامنځټه شوى، اوهيڅ ډول خوځښت نه 

د نجيب اهللا د رژيم تر . سكټور ګډې تصدۍ په همدې توګه پاتې شوې
رامنځته كيدو پورې دولتي سكټور ته ډيره پاملرنه كيده چې له 

 څخه وروسته د آزاد اقتصاد د رامنځته كولو په لور ځينې 1986
 كال كې نجيب اهللا له دولتي، 1987په . اقدامات ترسره شول

نو څخه غوښتنه وكړه ترڅو په اقتصادي وډو سكټورخصوصي او ګ
وده كې سره په ګډه برخه واخلي او ددې هيله ېې وكړه چې دولتي 

                                                 
  . ټوك1، 11اقتصادى پرمختګ په لور سفر :  افغانستان1978نړيوال بانك  ٤
د بريژنيو په دور كې د افغانستان او : له وابستګى څخه مينځګړتوب په لور ٥

 كال د نومبر مياشت، د بين المللى مطالعو د فراغت 1993روس اړيكې، 
  .18-117 .ښوونځې د فاكولتى لپاره ديسرټيشن، د ډنفر پوهنتون

  .169ټوټى ټوټى افغانستان،  كال، 2003برنټ روبن،  ٦
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د افغانستان د دولتي تصديو پيچلى تاريخ او د "
دې تصديو مشترك مالكيت د دې خبرې معلومول 

دا ستونزمنوي چې څوك د څه شي مالك دى او 
 چاته  بهچې د تصدۍ د خصوصي كيدو په مهال

دا مسئله د خصوصي كولو په . تاوان وركړل شي
 ."وړاندې ستر خنډونه رامنځته كوي

 كال كې كله چې 1991په  7.يسكټور به اقتصاد ځانته انحصار نكړ
شوروي اتحاد د ړنګېدو په حال كې وه او له مالي بحران سره مخامخ 

لتي  تصدۍ خصوصي كړي ؤ، دولت اعالن وكړ چې غواړي ځينې دو
 مقصد چې هرڅه  د دې پالنونو8 .يوسياو دولتي انحصار له مينځه 

ؤ، خو له نجيب اهللا سره د  شوروي د پوځي مرستو په پاى كې جوړ 
  . كې راوپرځيد1992 - 1991 چې د نجيب اهللا رژيم په لشو

د مركزي دولت ) 1996څخه تر 1992له ( مجاهدينو په وخت كې د 
 په ډېرو حاالتو كې د پايتخت الپروايي او فزيكي زيانونه ړنګېدل او

ددې سبب شول ترڅو ګڼ شمير دولتي تصدۍ په ټپه ودريږي يا خپل 
د طالبانو په وخت كې له .  كچې پورې راكم كړيېفعاليتونه تر ډېر

 پورې د سوداګريزو فعاليتونو يا صنايعو او 2001 څخه تر 1996
اندازه ترسره كيده او له همدې امله د تصديو بيارغاونه په ډيره كمه 
د مجاهدينو او طالبانو دورې د دې . نوموړو تصديو ظرفيت ډير كم ؤ

المل شوې ترڅو د دولتي او ګډو تصديو د مالكيت په هكله پيچلتيا 
الپسې زياته شي ځكه چې د ګڼ شمير فعالو تصديو مديران په خپل 

و جوړولو شركت د په كابل كې د هوخست د درمل. سر ټاكل شوي وو
وقفه يي توګه طبي درمل طالبانو او مجاهدينو په وخت كې په 

 1968چې په (جوړول، كه څه هم د هغه اصلي آلماني پانګه اچوونكى 
او خپل ټول استازي ېې ) كال كې يې نوموړې فابريكه پرانيستلې وه

 2002له همدې امله په .  كال كې له دې هېواد څخه وايستل1991په 
 خصوصي شوې ده د په نيمايې توګه كې دا فابريكه چې اوس كال

رئيسانو د يو هيئت خاونده شوه چې دا شركت يې رهبري كاوه او د 
پانګې اچونې لپاره ډېر ليوال وو الكن قانونيت يې نه درلود ځكه 
د  9.هغوى د دې فابريكې د اصلي خاوندانو له خوا نه وو ګمارل شوي

يمونو په لړ كې د دولتي تصديو مالكيت طالبانو او مجاهدينو د رژ
الپسې النجمن شو ځكه چې د دولتي تصديو نامعلومه اندازه ځمكې 

  . غيررسمي كورونو يا د نورو مقصدونو لپاره وكارول شوې

 تصديو مشترك ېد افغانستان د دولتي تصديو پيچلى تاريخ او د د
لك  شي ماهڅ د وكڅ ې معلومول ستونزمنوي چې خبرېمالكيت د د
.  څه وركړ شى د خصوصي كيدو په مهال چاتهۍ د تصدېدى او دا چ

 ګڼ . كويتهځ رامنونهډ ستر خنېاندړدا مسئله د خصوصي كولو په و

                                                 
د :د خصوصى بنسټ ايښودونكې ملى كانفرانس، 1987دولتى مطبعه،  7

لومړى خصوصى : اقتصادى ودى د ډاډ لپاره اسناد او دوه اړخيزه ګټورى اړيكې
  . سكتور كنفرانس په وړاندى د پخوانى ولس مشر ډاكتر نجيب اهللا وينا

  . 169ټوټى ټوټى افغانستان،  كال، 2003بن، برنټ رو 8
د بازارونو د افغانستان د څيړنى او ارزونى ادارى د خپرونى لپاره مركه،  9

  .  كال اكټوبر2005د پوهاوى د درمليزو د بازار يوه موضوعى څيړنيزه خپرونه، 

شمير تصديو په دولت كې د مالكيت، مديريت او له دولت سره د 
اړيكو له مخې څو څو ځلې خپله بڼه بدله كړې ده او په هرځل پلورل 

 جبران د ګڼ شمير ادعاوو لپاره دروازه كيدو كې ېې د خسارې د
په ډېرو مواردو كې د ملكيت د قانوني اسنادو . خالصه پريښې ده

 اندازه د مالي راپورونو نشتوالى چې د تصدۍ د پورهنشتوالى او په 
. فعاليت څرګندوونكي وي، دا ستونزې نورې هم زياتې كړي دي

الس رسۍ وړ د برسېره پردې په افغانستان كې د ګډو ملكيتونو د 
راجستر او ثبت كتاب نشته چې له امله ېې په دولتي تصديو كې د 

او دا هم . مالكينو د ونډې د معلومولو كار الپسې ستونزمن شوى دى
څرګنده نه ده چې د خصوصي كولو د پروسې په لړ كې د مالكيت د 
شخړو د حل لپاره بايد له كومو مشخصو قوانينو څخه كار واخيستل 

  .ې شرط چې موجود ويشي، په د
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  آجنډا كولو يپه افغانستان كې د خصوص .2

 كال كې د افغانستان د انتقالي دولت د جوړېدو له پېل څخه 2002 په
راپدېخوا د دولتي تصديو د خصوصي كولو مسئله تر بحث الندې 

څخه راپدېخوا په  كال 2003او ګڼ شمير تمويل كوونكې ادارې له . ده
 كال 2005الكن د   10.ې پروژې تمويل كويخصوصي كولو پورې اړوند

تر آخره پورې دخصوصي كولو د پروګرام د پلي كولو په برخه كې د 
د تمويل كوونكو مؤسسو له هڅونې څخه . پام وړ پرمختګ نه ؤ شوى

وروسته، د افغانستان دولت د خصوصي كولو يوه لنډه پاليسي 
 دولت د .تصويب كړه چې لږ شمير جزئيات لري او يوازې يومخ ده

افغانستان په تړون كې له نړيوالې ټولنې سره د نوموړې پاليسۍ د 
  .م كال د جنورۍ په مياشت كې ژمنه وګړه2006پلي كولو په هكله د 

له دې پاليسۍ سره سم بايد ېو شمېر دولتي تصدۍ چې سوداګريز 
خدمتونه، صنعت، كرنه او ښوونيز او روزنيز خدمتونه په كې شامل 

د افغانستان . خصوصي سكټورونو باندې وپلورل شيدي، بايد په 
دا چې دولت لومړى  11.الرې لريدولت د خصوصي كولو لپاره دوه 

كوالى شي ددې تصديو شتمنۍ د نقدو پيسو په بدل كې په هغو 
قانوني پيرودونكو باندې وپلوري چې غواړي د نوموړو تصديو 
لې شتمنۍ او ځمكه واخلي، يا داچې دولت كوالى شي چې خپ

د افغانستان . تصدۍ په سټراټيژيكو پانګه اچوونكو باندې وپلوري
د . دولت به له دې دواړو ميتودونو څخه په جال جال توګه كار واخلي

اصطالح ددې ډول خصوصي كولو تګالرو د تشريح " بې برخې كولو"
 .او توضېح لپاره كارول شوې ده

  كومې تصدۍ به خصوصي شي؟
 فيصده دولتي 100دۍ د قانون له مخې په افغانستان كې دولتي تص

 كال كې د ماليې وزارت له 1991ګڼل كيږي چې د تصديو قانون په 
دولتي تصدۍ د اړوندو وزارتو له خوا كنټرول . خوا جوړ شوى ؤ

كيږي اما د دولت برخه د ماليې وزارت ته وركول كيږي چې البته د هر 

                                                 
په دى كې د بين المللى پرمختګ لپاره د برتانى موسسې، جى ټى زيد، او يو  10

ايډ د بيرنګ پونټ په چوكاټ كې دى، د خصوصى كولو پروژى شاملى دى، اس 
  .  ته وسپارل شوىEMG كال ډيسمبر كې 2004 كال له فبرورى څخه، او په 2004د 

په افغانستان كې عامه وګړو يا كاركوونكو ته د اسهامو وركول امكان نه لري  11
مو د راكړې وركړې ځكه په افغانستان كې د اسعارو بازار يا د دې ډول اسها

  . لپاره نورې الرې چارې نشته

. ړاو نيسيډول خصوصي كولو پرمختګ د ماليې په وزارت پورې ت
په افغانستان كې د هغو تصديو شمير په قطعي توګه معلوم نه دى 

 كال كې 2003يو مشورتي راپور چې په . چې په بشپړه توګه دولتي دي
د آډم سميت د انسټيټيوټ له خوا خپور شو، په افغانستان كې ېې د 

 اټكل كړى ؤ په داسې حال كې چې د نړيوال 140دولتي تصديو شمير 
 ښودل 73امه تمويل د مديريت په راپور كې نوموړى شمير بانك د ع
د ماليې وزارت د دولتي تصديو د رياست په اوسني لسټ  12.شوى دى

 دولتي تصدۍ درج دي، وروسته له هغه چې ځينې تصدۍ په 65كې 
بشپړه توګه د دولت له ملكيت څخه بهر شوې يا له نورو تصديو سره 

 .شوهيوځاى شوې، نو دا شميره هم راكمه 

 تصدۍ به په نقدو روپيو 19 دولتي تصديو له ډلې څخه 65د نوموړو 
 تصدي به د فعالو او ګټه راوړونكو تصديو په توګه 37وپلورل شي، 

 تصدۍ به د اوس وخت لپاره د دولت په 9خصوصي شي او پاتې 
هغه معيارونه چې د ماليې وزارت له خوا د يوې . اختيار كې پاتې شي

له كاره لويدلي : و لپاره كارول كيږي، دا ديتصدۍ د خصوصي كېد
وسايل او تجهيزات، د تصدۍ نه فعاليت، د سوداګريز پالن 
نشتوالى، د افغانستان په اقتصاد كې د ونډې نه لرل او د مديريت 

 تصديو څخه چې كېداى شي 37له هغه . كمزوري يا نشتوالى
بهرني تصدۍ به په بالقوه توګه  7 خصوصي سكتور ته وسپارل شي،

پانګه اچوونكي نيغ په نيغه د خپل ځان په لور را جلب كړي، او په 
 .نړيواله كچه به د مزايدې لپاره چمتو وي

 كال تر پايه پورې 2009د افغانستان په تړون كې ژمنه شوې ده چې د 
د ماليې . به ټولې دولتي تصدۍ خصوصي سكټور ته وسپارل شي

 تصدۍ دخصوصي 16كال كې  2006وزارت له يو وړانديز سره سم په 
 تصدۍ د هغو د شتمنيو د پلورلو له 8كېدو لپاره معرفي شوي، چې 

 نورې تصدي د ستراتيژيكو پانګه اچوونكو د موندلو له 8الرې او 
په حاضر حال كې يوازې د غوري سمنټو  13.الرې خصوصي شي

تصدي د خصوصي كولو لپاره د ماليې وزارت له ټاكل شويو 

                                                 
په افغانستان كې د دولتي "م كال اپريل، 2003د اډم سميت انسټيټيوټ، د  12

م 2005، او نړيوال بانك، د "تصديو د ريفورم او اصالح لپاره يو پياوړى پالن
  م څپركى4مه ګڼه، 3د پرمختيا لپاره د عامه تمويل اداره كول، كال ډسمبر، 

 افغانستان د ځمكو تصاحب او اقتصادي نوى جوړښت، د خصوصي سازۍ د 13
  www.developmentwork.org ,د عنصر پريزينټيشن، 
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  دولتى تصدۍد وزارتونو په چوكاټ كې: شكل

 د ټرانسپورټ
 وزارت

2 او 1ملى بس 

 كاماز مركزى 
 تصدى

كاماز مركزى 
 تصدى

مه 5د كاماز 
 تصدى

مه 6د كاماز 
 تصدى

مه 7د كاماز 
 تصدى

مه 8د كاماز 
 تصدى

مه 9د كاماز 
 تصدى

د تخنيكى 
خدماتو تصدى

د عامه روغيا 
  وزارت

  رياست
  فارمسي

ګرى د سودا
 وزارت

د ارزاقو تصدى

د سونګ موادو 
  كازاو مايع

سوداګرى او 
 تعاونى

  نباتوطبىد
 بيراستونى

د سمون د وچې 
 ميوى

 شيرخان د
 تصدىبندر

حفظ د مكرويانو
 مراقبتاو

و اوبه ا
 كاناليزسيون

 د معمارى  بنائى
 تصدى

د افغان معمارى 
 تصدى

د كور جوړونى 
 تصدى

د ښارجوړونى او 
 استوګنځاي وزارت

 د معارف وزارت

تصدي مطبعه
 فمعار

 د عدلى وزارت

تصدي صنايع
 زندان

د شمال بريښنا او 
 كد تصدى

غورى سمينټو 
 تصدى

 افغان ګاز تصدى

جبل لسراج سمينټو 
 تصدى

 د تركاڼى تصدى

د كانونو او صنايعو 
 وزارت

د انجينيرى 
 تحقيقات

د كانونو كيندل

د جنګلك كارخانه 
 جاتو تصدى

 رخام مرمر كاڼو د
 تصدى

د شمال د ډبرو 
 سكارو تصدى

 و پرسا جين دبلخ
 تصدى

و انساجى د كندهار
 تصدى نخ

ى و تخنيكا طبى 
 تصدى

د وړى اوبدلو 
 تصدى

د افغان صنايعو 
 تصدى

د بګراميو د 
  نساجى تصدى

د كندهار د وړيو 
 تصدى

د هلمند بست 
 تصدى

د كندز سپين زر 
 تصدى

د بلخ نساجى 
 تصدى

 د مسلخ تصدي

د معماريو د فلزاتو 
 دىد توليد تص

 دفاع وزارت

د افغان اقالناتو 
 تصدى

د آزادى مطبعى 
 تصدى

دآريانا مطبعه 
 تصدى

د افغان سياحت 
 تصدى

د اطالعات او كلتور 
 وزارت

د اوبو او بريښنا وزارت

 ښنا موسسهبري

د سپين غر 
 معماريو تصدى

د بريښنا معماريو 
 تصدى

ديدى انرژى جد 
 تصدى

د هلمند معماريو 
 تصدى

د فلزاتو د عناصرو 
 د توليد تصدى

 د مالى وزارت

د چاپ سكوك 
 تصدى

 د كرهنى وزارت

د اصالح شويو 
 تخمونو تصدى

د پلخمرى د سيلو 
 تصدى

د كابل د سيلو 
 تصدى

د بلخ د سيلو 
 تصدى

د هرات  څارويو او 
 مسلخ تصدى

د بغالن بورى 
 تصدى

د كندهار د ميوى 
 تصدى

د كيمياوى كوډ او 
كرهنى خدماتو تصدى

  فعالً د دولت په چوګاټ كې پاتى
  

  خصوصى سكتور ته ور سپارل شوى
  

 څه نا څه خصوصى سكتور ته ور سپارل شوى

په لسم مخ كې چوكاټ ته ( پرته خصوصي شوې ده طرزالعملونو څخه
 په مياشت كې د وزيرانو مى ميالدي كال د 2006 د). مراجعه وكړئ

د سمون د وچې ميوې، د افغانستان د كيمياوي (شورا د درې تصديو 
د ) سرې او كرنيزو خدمتونو او د درملو د صادراتو د تصديو

 واړه تصدۍ منظور كړ چې نوموړې درې خصوصي كېدلو وړانديز
 . نورې تصدۍ هم د خصوصي كولو په پالن كې دي9.غيرفعاله وې

 ګړنالرىپه افغانستان كې د خصوصي كولو لپاره 

د اداري له نظره د خصوصي كولو لړۍ د ماليې په وزارت پورې اړه 
 ويوه ډله سالكاران چې د نړيوالې پرمختيا لپاره د متحد. لري

 كيږي، د ماليې په وزارت كې د ځمكو ايالتونو د ادارې له خوا تمويل
د ثبت او راجستر او اقتصادي جوړښت د نوي كولو په برخه كې په 
په . كار بوخت دي چې د كار يوه برخه يې خصوصي كول دي

افغانستان كې دخصوصي كولو لپاره كوم خاص قانون نشته، يوازې 
دا .  كال د تصديو په قانون كې ځينې تعديالت رامنځته شوي1991د 

 كال د نومبر په 2005قانون د ولسمشر له فرمان سره سم تعديل او د 
مياشت كې د كابينې له خوا تائيد شو او ماليې وزارت ته يې 
صالحيت وركړ تر څو د داسې تګالرو وړانديز وكړي چې د هغو پر 
بنسټ دولتي تصدۍ د خصوصي كېدو په لور سوق شي او خصوصي 

رزونې د كميسيون تر نظر الندې كېدل بايد د دولتي تصديو د ا
په دې كميسيون كې د ماليې، سوداګرۍ، اقتصاد . صورت ونيسي

. او په اقتصادي چارو كې د ولسمشر ستر سالكار برخه لري
سالكارانو په پرلپسې توګه وړانديز كړى چې د خصوصي كولو د 
پروسې د پلي كېدو د څارنې لپاره بايد يوه خپلواكه اداره جوړه شي 

خپلواك .  دا وړانديز د ماليې وزارت له خوا و نه منل شوالكن
كميسيونونه د بې طرفۍ له نظره ښه عمل كوي الكن د خصوصي كولو 
د لړۍ د څارنې او پلي كولو لپاره د وزيرانو كميسيونونه غير معمول 

د خصوصي كولو د لړۍ د پلي كولو لپاره په نورو مخ په ودې . نه دي
ځينې هېوادونو . ادارې يو تر بله توپير لريهېوادونو كې جوړې شوې 

لكه روسيې، بنګله دېش او فلپين خپلواك كميسيونونه جوړ كړي 
دي په داسې حال كې چې ماليزيا، مراكش او تونس د افغانستان په 
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د چيلي، جاميكا او . څير د وزيرانو كميسيونونه جوړ كړي دي
ګړې توګه د مكسيكو په هيوادونو كې د خصوصي كولو لړۍ په ځان

 .غيرمركزي ارګانونو له خوا پلې شوې ده

د تصدي د قانون له تعديالتو سره سم، كله چې يوه تصدي خصوصي 
كيږي، نو د ماليې وزارت د وزيرانو شورا ته د نوموړې تصدۍ د 

د وړانديز له . خصوصي كيدو يا خرڅالو په هكله يو وړانديز سپاري
ۍ د پلي كولو لپاره يو كميټه منل كيدو وروسته د ماليې وزارت د لړ

  .  ټاكي

  كومې شتمنۍ ارزښت لري؟
دولتي تصديو د ارزښت معلومولو لړۍ  44 ددې څيړنې په لړ كې د

په دې هكله چې كوم ارقام د خلكو د خبرتيا لپاره . بشپړه شوې وه
د شتمنيو ارزښت (وړاندې شول، هغه د دې شتمنيو خالص ارزښت 

 14. مليونه امريكايي ډالره اټكل كړى614 يې) منفي پورونهپرته له يا 

دا پيسې د نورو هيوادونو د خصوصي كولو د لړۍ په پرتله ډيرې 
اما د دې تصديو له خرڅالو څخه د ترالسه كيدونكو . كمې دي

عوايدو په هكله د اعتبار وړ وړاندوينه نه ده ځكه چې د تصديو د 
ه و نه بې پانګې خرڅالو په وړاندې د بازار د غبرګون، او دا چې ځين

د . پلورل شي ، او داسې نورو په هكله په كافي پيمانه تجربه نشته
افغانستان موقتي ملي پرمختيايي سټراټيژي داسې وړانديز كوي 
چې د دې تصديو له خرڅالو څخه السته راغلي عوايد د اقتصادي 
پرمختيايي پروژو د ترويج لپاره د دولت په يو بل نقدي صندوق كې 

كيداى شي، اما دا كار به له هغه تړون سره سمون و نه لري ايښودل 
په دې حال كې چې په .  سره كړې دهIMFچې د افغانستان دولت له 

عمومي توګه غوښتنه دا ده تر څو له خصوصي كولو څخه ترالسه 
شوې پيسې په ملي بودجې كې شاملې شي، دا خبره روښانه نه ده چې 

  ادې لپاره تر ټولو غوره الر ده كه نه؟ آيا همدا الره د دې پيسو د استف

د افغانستان په اوسنيو شرايطو كې په كره توګه د تصديو د ارزښت 
د ځمكو د خرڅالو لپاره كوم بازار نه . معلومول ډېر ستونزمن كار دى

دى جوړ شوى چې البته ځمكې د هغو دولتي تصديو زياته برخه 
ستان كې د پانګې همدا شان په افغان. جوړوي چې بايد خصوصي شي

تګالره اچولو د اغيزو او ګواښونو د سنجولو لپاره كومه ډاډمنه 
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 د لومړنيو څېړنو پربنسټ كېداى شي ځينې تصدۍ د 15.نشته
 يعنې د ټيټ ارزښت اګرى كمپنيو په ډول دوامداره نوىسود

اېښودلو بل خطر دادى چې كېداى شي د افغانستان دولت ددې 
 په دې حال كې چې د لوړ ارزښت ه كوىنه تر الستصدي بشپړ ارزښت 

په بڼه د كمپنيو اېښودلو خطر دادى چې هيڅ يو له پانګه اچوونكو 
تصديو پيرودلو شوق نه لري چې په پاى كې سبب كيږي، تر څو هغه 
تصدي د يوې شتمني په ډول وپلورل شي چې په دې حالت كې كېداى 

  .س ته راوړي تخمين شوي ارزښت څخه هم لږ ال د كمپنى لهشي دولت

 دولتي تصدۍ چې د هغو ځمكې محاسبه شوي، 63په ټوليزه توګه 
ځمكه لري چې د نوموړو تصديو )  جريبه22072( هكټاره 9775كابو 

د نوموړو تصديو ځمكې او ودانۍ په .  فيصده جوړوي70د پانګو 
د نوموړو . ګډه سره د مجموعي پانګو د ارزښت زياته برخه جوړوي

 17215 هكټاره يا 7624(و قاطع اكثريت دولتي تصديو د ځمك
هغه ستونزې چې په  16.ېې په كليوالو سيمو كې پرتې دي) جريبه

افغانستان كې د ځمكو د مالكيت په وړاندې شته، د تصديو په 
 د بيلګې په توګه د كافي اسنادو نشتوالى، ، كويهځمكو هم اغيز

رقانوني رسمي او بي جنجاله قبالې او همدا شان په پراخه كچه غي
دا كړكېچ يعنې دا چې څوك د ځمكو . آبادۍ او د ځمكو تخصيص

مالك دى؟ د نقدو روپيو په بدل كې د نوموړو تصديو د پلورلو په 
برخه كې به ځانګړې اغيزې لري په ځانګړې توګه په هغه صورت كې 

  .چې ځمكه يوه بنيادي پانګه وي

ښت وړ اقتصادى ج د قبالو سمون اوپه افغانستان كې د ځمكو
ډلې د ماليې وزارت په چوكاټ كې تصديو ته د  (LTERA) تجديد

قبالو د وركولو د يوه واضح سيستم په رامنځته كيدو ټينګار كړى 
دې ډلې د .  كلونو څخه راپديخوا جريان لري37چې دا كار لږ تر لږه له 

" دويمي زيرمې"پنځو آزمايشي پړاوونو په ترڅ كې موندلې ده چې 
په ټوليزه توګه د مالكيت "ځكه چې دولتي تصدۍي به ډيرې مهمې و

                                                 
پانګې اچونې د يوې پروژې امكان پذيري په راتلونكې كې د نقدي جريان په د  15

اوسنى خالص ارزښت د كمښت د اندازې . اوسني خالص ارزښت پورې تړاو لري
يو عمل دى چې د پروژې د هغو عوايدو په برخه كې تطبيقيږي كوم چې په 

په عادي توګه د كمښت اندازه د سود د كچې او . ونكې كې به ترالسه شيراتل
په افغانستان كې د سود كچه او عموي ګواښ . ګواښ د فكټور يو تركيب دى

او د دې ډول ګواښ ) چې سوداګريز ګواښ مشخصاً پروژو ته متوجه وي(نشته 
 هغه كچه له همدې امله، داسې بريښي چې د كمښت. وړاندوينه هم امكان نه لري

چې په افغانستان كې د پانګې اچونې د پروژو په برخه تطبيقيږي، هغه به ډيره 
  . زياته وي او دقيقه به هم نه وي
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 حاالتو كې چې هيڅ ډول اسناد موجود نه په هغو". رسمي اسناد نلري
كه څه هم د . وي، ښايي موضوع د محكمې له الرې حل او فصل شي

ماليې وزارت په دې خبره ټينګار كوي چې ځمكې به له حقوقي 
 كې دا معلومه نه ده چې اسنادو څخه پرته و نه پلورل شي، په دې برخه

څخه موخه څه ده يا د قضايي ظرفيت نشتوالى به " دويمي زيرمو"له 
 اغيزىد محكمې له الرې د موضوع په حل او فصل باندې څه ډول 

په دې هكله چې آيا بهرنۍ كمپنۍ په افغانستان كې ځمكه . ولري
اخيستالى شي كه نه، هم يوڅه پيچلتيا موجوده ده چې دا موضوع به 
هم د بهرنيو پانګه اچوونكو په قراردادونو باندې تر ډيره حده پورې 

بهرني وګړي په افغانستان كې د ځمكې دمالكيت حق ( ولري اغيزه
  ). نلري

په پاى كې د افغانستان د تصديو هغه شتمنۍ چې كېداى شي 
خصوصي سكتور ته وركړل شي، فقط دا ارزښت لري چې پانګه 

 هغو د بيې د وركولو لپاره چمتو دي  وخت كې دټاكلىاچوونكي په 
لكه څرنګه چې الندې تشريح شوي، يو شمير فكټورونه به په . كه نه

 ولري، په ځانګړې توګه د پانګې اچونې اغيزهدې موضوع باندې 
  .لپاره مناسب شرايط

   هغه دولتي تصدۍ چې ال دمخه خصوصي شوي دي
ترسره كيده،  ميالدي كال په لومړۍ نيمايي كې چې څېړنه 2006 د 

.  خصوصي سكتور ته وسپارل شوېپه نيمه توګهدرې دولتي تصدي 
د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې څيړونكو له نوموړو تصديو 

د نوموړو تصديو له ډلې څخه دوه تصدۍ يعنې د . څخه ليدنه وكړه
كندز د سپين زر او د بلخ د پنبه پاكۍ او پرس كولو تصدۍ په 

  . ګروپ پورې تړاو درلودDAGRIS فرانسوي

 ميالدي كال كې د افغانستان دولت د معدن او صنايعو د 2003په 
ت په نامه ياديږي د اروزارت له الرې چې اوس د معادنو د وز

ي د غوړو د مجدد لد پنبې او د پخافغانستان په شمالي سيمو كې 
 د فرانسي له هېواد څخه د مرستې غوښتنه توليد او صنعت لپاره

نوې  كمپني يوه DAGRIS چې له دې غوښتنې څخه وروسته د وكړه
 د افغانستان پروژه د نباتي غوړيو او رختونو د پرمختګ لپاره

نوموړي كمپنۍ له . په نوم پېل كړه  NAPCODپه شمالي سيمو كې د 
 كلونو كې هم د بلخ، بغالن او كندز په واليتونو كې د 1970دې چې په 

عاليت كاوه، د دې پروژې لپاره هم وټاكل پنبې د توليد په برخه كې ف
 توګه د فرانسې په هېواد پورې اړه لري، او د نيمهدا كمپني په . شوه

 ميليونه ډالره د پور په توګه د 13لومړنۍ پانګې اچونې لپاره ېې 
دا پروژه . نوموړي هېواد له پرمختيايي ادارې څخه ترالسه كړي دي

ځمكو د قبالو   په وزارت كې د كال كې پېل شوه د ماليې2003چې په 
 د ډلې له خوا ورسره مرسته سمون او اقتصادى جوړښت تجديد

 .وشوه

 NAPCOD د افغانستان له دولت سره يو تړون الس ليك كړ ترڅو د
د بلخ او د كندز د (افغانستان په شمال كې د دوو دولتي تصديو 
او د ځينې ودانۍ ) سپين زر د پنبې پاكولو او پرس كولو فابريكې
په دې سيمه كې . رخت اوبدلو او پرس كولو وسايلو په اجاره ونيسي

د كندز د سپين زر تصدي د مختلفو شتمنيو په درلودو سره بيالبيل 
 او خوراكي غوړيو چمتو كول د پنبېسوداګريز فعاليتونه لري چې د 

.  اجاره كړى دىههغې د فعاليتونو يوه برخه ده او نوموړى دفتر هغ
يه شوې فابريكې د پنبې فايبر توليدوي او د مزار په نوموړې كرا

پروسس . فابريكه كې د پنبې له توليداتو څخه نور شيان هم جوړيږي
نوموړي . شوي مالوچ اكثراً د منځنۍ آسيا هېوادونو ته صادريږي

 5000 كارګران روزلي او په كار ګمارلي دي او له كابو 45 دفتر
 ټنه پنبه په سمه توګه 15000تر څو قراردادي بزګرانو سره مرسته كوي 

 ټنه پنبه له غيرقراردادي بزګرانو څخه هم NAPCOD 15000. وكري
  .پيرلې ده

يو له هغو ستونزو څخه چې دا تصدي ورسره مخامخ ده له بزګرانو 
څخه په كافي اندازه د اومه موادو ترالسه كول دي تر څو د دې 

 شي او سوداګري د فابريكې ماشين آالت د تل لپاره فعال وساتل
 ميالدي كال څخه راپديخوا چې 2004له . تداوم له نظره پايښت ولري

د افغانستان دولت د پنبې د سوداګرۍ سكټور خپلواك كړى، بزګران 
له هغه . كوالى شي خپله پنبه هر پيرونكي ته چې وغواړي، وپلوري

وخت څخه راپديخوا چې دا سكټور خپلواك شوى، د پنبې پاكولو 
شكو لپاره پنبه توو خصوصي شركتونو چې پخوا به ېې د كوچني

توليدوله، پرمختګ او ترقي كړې ده د دوى اضافي لګښتونه كم دي 
  .او اوس كوالى شي چې له بزګرانو څخه پنبه په لږڅه لوړه بيه واخلي

يوه خصوصي او دولتي مشتركه  د نوي بغالن د شكرې فابريكه
مكو د قبالو سمون او ځ خصوصي كېدل د نيمهتصدي ده چې دا 

 له ډلې سره له خبرو اترو وروسته رامنځته اقتصادى جوړښت تجديد
 ميليونه يورو د 8 تنه افغاني پانګه اچوونكو په ټوليزه توګه 4. شوي

د . دې فابريكې د تجهيز او فعاليت د بياپيل لپاره ځانګړي كړي دي
 او افغانستان دولت به د بغالن د شكرې د تصدۍ پخوانۍ ودانۍ

آلماني شركت  KWS SAAT AG. ځمكې د هغوى په اختيار كې وركړي
د يو مليون يورو په ارزښت پانګه اچوي او د جغندرو ډول ډول اصلي 
تخمونه به د زياتې شكرې د ترالسه كولو لپاره بزګرانو ته وركړي او د 

د آلمان دولت د . هغو د كرلو په برخه كې به هم تخنيكي مرستې وكړي
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FAOزمان او د آلمان د سا  DEG  مليونه يورو د 2،5د ادارې له الرې 
دې كمپنۍ د چارو د پرمخ بيولو، بزګرانو ته د وسايلو پيرودلو، 
اداري تخصص او د سيمه ايزو كاركوونكو ګومارلو او روزلو لپاره 

 .مرسته وكړي

په منځمهاله پالنونو كې اټكل شوى دى چې د توليداتو د اوسني 
و د تصديو پرمختيا ته ډېر اميد شته تر څو په پايله ظرفيت لوړېدل ا

 توليد ٪25كې وكړاى شي د افغانستان د شكرې د مصارفو كابو 
الكن د پنبې د تصدۍ په څير دا شركت داسې احساس كوي چې . كړي

له افغاني بزګرانو څخه به اومه مواد ترالسه نشي كړاى ځكه چې په 
جغندر . رلو الرښوونه نه كيږياوس وخت كې بزګرانو ته د جغندرو د ك

له خټكيو، پنبې، غنمو، وريجو او نورو اړتياو سره سيالي 
دګتې زياتيدل هم په نړيوال بازار كې د شكرې په بيې پورې تړاو .كوي

  .لري چې په اوس وخت كې ېې بيه ترټولو لوړه ده

 خصوصي كول د پنبې او شكرې د صنعت نيمهكه چيرې ووايو چې دا 
و لپاره ښه او ګټوره وسيله ده، نو دا به له وخت څخه دمخه بيا فعالول

 خصوصي كولو څخه دا ښكاري چې له نيمهله دې ډول . وړاندوينه وي
سوداګريز پلوه د دولتي تصديو د دوام او پايښت لپاره هڅې به يو 
ستونزمن او ګران كار وي، چې د اوږدې مودې لپاره ډېرو پانګو 

شمير تصديو لپاره به په يو داسې غير منظم  د ګڼ .اچونو ته اړتيا لري
بازار كې سوداګريز فعاليت ګران وي چې د هغو د پرانستلو په مهال د 
اومه موادو او اخيستونكو تضمين شوى ؤ خو اوس ېې هيڅ ډول 

په افغانستان كې ګڼ شمير تصدۍ د اومه . تضمين نشي كيداى
يو بله بنسټيزه . موادو د زيرمو د تضمين له ستونزې سره مخامخ دي

خبره دا ده چې نوموړو دواړو تصديو ته د مرستندويانو له خوا د 
پانګې اچونې لپاره يو اندازه پانګې وركړل شوې وې چې تصدۍ ېې 

 خو د پانګو زياته برخه NAPCODپه بيااداينې مجبورې نه وې او 
نو د بازار له اصطالحاتو سره سم ويالى شو چې دا دواړه . وركړې وه
 خصوصي كول نيمه.  په دوديزه توګه خصوصي شوې نه وېتصدۍ

يعنې په تصديو كې د دولت د ونډې شته والى هم خپلې ستونزې 
لري، په ځانګړې توګه د تصديو په چارو كې د دولت پرله پسې 

 .السوهنه او د فعاليتونو د اغيزمنتوب كموالى

د خصوصي كولو : دولتي تصدۍ او نورې دولتي شتمنۍ
  په لست كې؟

 توګه د دولت مالكيت دى، نيمايېګڼ شمېر تصدۍ چې په بشپړه يا 
يا نورې دولتي موسسې چې سوداګريز فعاليتونه ترسره كوي او د 

د افغانستان په موقتي . دولتي تصديو له قانون سره سمون نه لري

ملي پرمختيايي سټراټيژۍ او د پاليسۍ په نورو اسنادو كې دا 
 واضح شوې چې دا ډول تصدۍ به كله او موضوع په بشپړه توګه نه ده

 اسناد او راپورونه ددې څرګندوونكي IMFد . څرنګه خصوصي شي
دي چې د افغانستان دولت ژمن دى تر څو ددې مؤسساتو او تصديو 

اما دا خبره  17.دخصوصي كولو لپاره ستراتيژي چمتو او پلې كړي
ارې يا چا معلومه نه ده چې ددې موخې د ترالسه كولو لپاره كومې اد

  .څومره فعاليت كړى دى

 دولتي تصدۍ هم شاملې دي لكه د آريانا 13په دې موسساتو كې 
افغان هوايي شركت، د افغانستان د بيمې ملي شركت، 
انټركانټيننټل هوټل، افغان نساجي شركت، افغان ټيلي كام او د 

دولتي تصدۍ د سوداګريز قانون له . افغان بيسيم مخابراتي شركتونه
 فعاليت كوي او په هغوكې دولت او خصوصي سكتور ونډه مخې

لري چې كله نا كله دولتي ونډه له يو څخه په زياتو وزارتونو پورې 
  .تړاو نيسي

څرنګه چې پورته يادونه وشوه په دې تصديو كې د دولتي ونډې د 
د ځينې منابعو د معلوماتو پر بناء . خصوصي كولو آجنډا واضح نه ده

 هوټل او د افغان نساجي شركت د خصوصي كولو په د انټركانټيننټل
لست كې قرار لري او دولت به د اوس وخت لپاره د آريانا هوايي 

داسې . شركت او د افغان بيمې ملي شركت خپلې ونډې وساتي
ښكاري چې د آرياناهوايي شركت د مالكيت پيچلى جوړښت چې په 

 كېدو په هغه كې ګڼ شمېر كسان ونډه لري، د دې شركت د خصوصي
 كال كې تاْسيس 1955آريانا هوايي شركت په . الره كې عمده خنډ وي

 1957شوى دى چې په لومړي سر كې يو خصوصي شركت وه الكن په 

                                                 
17  IMF   د كاركوونكو د : م كال جوالى، د افغانستان اسالمي جمهوريت2006د

 د اسانتيا ودېڅارنې تر پروګرام الندې اوومه كتنه او د بې وزلۍ د راكمولو او د 
 د كاركوونكو راپور، له -له پروګرام سره سم د درې كلونو د يو قرارداد غوښتنه

كوونكو بيانيه، د اجرايوي هيئت د بحث په كاركوونكو سره مرستې، د كار
هكله مطبوعاتي خپرونه، او د افغانستان د اسالمي جمهوريت د اجرايوي رئيس 

  .www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2006/cr06251.pdf وينا،

 خصوصي كولو څخه دا ښكاري نيمه له دې ډول ”
چې له سوداګريز پلوه د دولتي تصديو د دوام او 
پايښت لپاره هڅې به يو ستونزمن او ګران كار 
وي، چې د اوږدې مودې لپاره ډېرو پانګو اچونو 

 ".ته اړتيا لري
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  د غوري سمنټو د تصدۍ خصوصي كول
 راپور د چمتو كولو په لړ كې د غوري د سمنټو تصدي د دې

چې د ماليې وزارت د خصوصي كولو په لسټ كې شامله 
 كال د جون په مياشت كې د مزايدي لپاره وړاندې 2006وه، د 

دا . او يو خصوصي پانګه اچوونكي ته په اجاره وركړل شوه
پروسه د مزايدې له هغې پروسې څخه بهر ترسره شوه چې د 

ې په وزارت كې د دولتي تصديو د خصوصي كولو مالي
د معادنو او صنايعو وزارت چې د . لپاره وضع شوې وه

غوري سمنټو اداره يې په غاړه وه د مزايدې سيستم يې 
پخپله جوړ  او اعالن كړ، چې دوه وړانديزونه يې ترالسه كړل 

مه نيټه ېې له نوموړو وړانديزونو 25 د جون په 2006او د 
د دې مزايدې جوړيدل او د يوه وړانديز . تخاب كړڅخه يو ان

انتخابېدل د ماليې د وزير په ګډون د اقتصادي شوراى له 
په دې خصوصي كولو كې چې د ماليې . خوا ترسره شول

وزرات په عوض د معادنو او صنايعو وزارت ګام پورته كړ، 
دا څرګنديږي چې د خصوصي كولو لپاره ياد شوي 

كه چيرې . كې بل ډول پلي كيداى شيطرزالعملونه په عمل 
ثابت طرزالعملونه پلي نشي، نو د حساب وركولو او 

  .شفافيت له ګواښ سره مخامخ كيدو ويره زياتيږي

د مزايدي اعالن، د مزايدي د وړانديزونو غوښتنه، د : زيرمه
پلخمري د شنې ساحې جوړول او د غوري د سمنټو د لومړۍ 

ول، د معادنو وزارت، د او دويمې دستګاوو په اجاره ورك
  كال د جون مياشت2006

 ونډه درلوده ٪51كال كې دا شركت محدود شو چې په هغه كې دولت 
فيصده 45 چې پاتې "څو ګونو مؤسساتو په واسطالبته د دولتى " 

هوايي شركت ونډه وه او نوموړى مشاركت په يې د پان امريكن 
  . كال كې پاى ته ورسيد1985

پر دولتي شركتونو برسېره نور سوداګريز فعاليتونه هم شته چې 
دولت په هغو كې الس لري، او كېداى شي چې له خصوصي سكټور 

په كليوالو سيمو او ښارونو (يو اندازه دولتي ځمكه . سره يو ځاى شي
 تړلې نه ده او د دولت ستره شتمني ګڼل كيږي، چې تصديو پورې) كې

په اوسنيو شرايطو كې د خصوصي كولو لپاره په پام كې نيول شوې 
دولت تصميم نيولى ترڅو په ښارونو كې خپلې ځمكې سروې . نه ده

كړي او د ځمكو يوه برخه د بولي په توګه خرڅه كړي او له خصوصي 
 په برخه كې مرسته  د جوړيدوټيټى بيې كورونوسكټور سره به د 

بل پالن دا دى چې بې وزله بزګرانو ته به دولتي كرنيزې ځمكې . وكړي
په اجاره وركړل شي يا لوى فارمونه به د باغدارۍ لپاره په لوړه سطحه 

  18.باغ لرونكو ته په اجاره وركړل شي

يوه جال : په معدني زيرمو كې خصوصي پانګه اچونه
  پروسه 

مو لكه فلزاتو، لږ پيدا كېدونكو فلزاتو، د افغانستان د طبيعي زير
 معدنى موادتيلو، طبيعي ګاز، قيمتي او نيمه قيمتي ډبرو، صنعتي 

او نورو لوړ قيمته فلزاتو د كشف او پلټنې لپاره ډيرې هلې ځلې 
كيږي چې البته دا زيرمې د اوږدمهاله پرمختګ لپاره ډيرې مهمې 

نستان د معدني زيرمو نړيوال بانك اټكل كړى چې د افغا. ګڼل كيږي
 ميليونه 253 ميليونه امريكايي ډالرو څخه 60بيه له اوسنيو 

  19.امريكايي ډالرو ته زياتيداى شي

 تصدۍ شاملې دي چې د 5دخصوصي كولو په اوسني بهير كې 
د غوري د سمنټو : معادنو د صنعت په استخراج كې فعاليت لري

 د شمال د ،)چوكاټ ته مراجعه وكړئ(لومړۍ او دويمه تصدي 
كيمياوي سرې شركت، د شمال د ډبرو سكاره، د افغان ګاز تصدي او 

د جګړې په لړ كې د دې ټولو تصديو . د رخام د مرمرو د ډبرو تصدي
د دې تصديو د خصوصي . فعاليت ته درانه زيانونه وراوښتي دي

كولو په بهير كې يوازې ځمكه او ودانۍ شاملې دي او هيڅ ډول 
  .ې شاملې نه ديځمكنۍ زيرمې په ك
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  . بانك ذكر كړي

د استخراج وړ معدنونو او زيرمو كې خصوصي پانګې اچونې به يوه 
م كال د ډسمبر د هايدروكاربنونو د 2005ځانګړې پروسه وي چې د 

م كال د جنورۍ د منرالونو د قانون پر بنسټ به وي 2005قانون او د 
چې د ډبرو او معدنونو د استخراج جواز ليك، دګاز او تيلو د 

اټكل شوى .  امتياز او اړوند قراردادونه په كې شامل دياستخراج
 مليونه مكعب متره ګاز شته او په زياته 30چې په افغانستان كې 

كچه د ښه كيفيت لرونكي د ډبرو سكاره هم لري چې اندازه يې تر 
  . اوسه معلومه نه ده

د اوسپنې ډبرې او د ګاڼو ډبرې هم كوالى شي د خصوصي سكټور 
د عينك، اربند او جوخار د . ې اچونې زمينه برابره كړيلپاره د پانګ
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مسو نه كارول شوې زيرمې چې د افغانستان په جنوب ختيځ كې واقع 
 كال پورې 1989دي او د شوروي اتحاد د جيولوژي هيئت له خوا تر 

.كيندل كيدې، په نړيواله كچه د ښه كيفيت درلودونكي مس لري
٢٠ 

رل شوى تر څو اسناد او پاڼې د يو تن سالكار د دولت له خوا ګما
عينك د مسو د معدن د استخراج لپاره چمتو كړي، چې ښايي په دې 

 مليارډ امريكايي ډالر پانګه واچول شي او نوموړې 1پروژه كې به 
 هاوو لس ميليارډه امريكايي ډالره ارزښت ولري او په 30تصدي به 

كار شرايط برابر زرو تنو لپاره به په مستقيمه او غيرمستقيمه توګه د 
 7شي، الكن دا تصدي به د خپل كار له پيل څخه وروسته لږ تر لږه 

  21.كاله وروسته په بشپړه توګه فعاله شي

د افغانستان تړون په ځمكنيو زيرمو كې د خصوصي سكټور د 
  :پانګې اچونې لپاره دوه موخې ټاكلي دي چې عبارت دي له

د منرالونو او طبيعي  كال تر پايه پورې به د افغانستان 2006د  •
 زيرمو د انتفاعي استخراج لپاره قانوني مقررات جوړ كړل شي

م كال تر پايه پورې به د پانګې اچونې چاپيريال او 2010د  •
زيربناوې مساعدې وګرځول شي ترڅو په دې برخه كې داخلي 

 .او بهرنۍ پانګې اچونې راجلب كړل شي

حثونو كې شامله نه كه څه هم دا موضوع د خصوصي كولو د لړۍ په ب
ده، كه چيرې افغانستان غواړي چې د خپلو معدني زيرمو له 

 حقوقو معدنى زيرمو اړوند څخه اعظمي ګټه واخلي نو د استخراج
لپاره د مزايدې په لړۍ كې به د شفافيت د يقيني كولو همدا 

  .لومړيتوبونه د ارزښت وړ وي

                                                 
د افغانستان جيولوژيكي سروې، د افغانستان معدنونه،  20

www.bgs.ac.uk/afghanminerals/docs/Aynak_A4.pdf  
ماري لويس ويتيلي، اسك، د انرژۍ لوړپوړى سالكار، د معادنو  21

  .وزارت، د افغانستان دولت
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  ې پايل هغهلپاره د كول او د افغانستان د پرمختګ يخصوص .3

 كلونو د مخه په مخ په ودې هېوادونو كې نړيوالو پاليسو او 1980له 
د دولتونو ټاكنو به د پانګو اچونو د بسيجولو او پانګو د سمبالښت 

 كلونو 1980په  22.په برخه كې د دولتي پالنونو او مالكيت مالتړ كاوه
 كې دې لړۍ بدلون وموند او په مخ په ودې هيوادونو لكه ماليزيا،
فلپين، مكسيكو، چيلي، بوليويا، جاميكا، ګانا، مراكش او تونس 
په . كې د خصوصي كولو ځينې كوچني او ستر پروګرامونه پيل شول

 كلونو كې د پخواني شوروي اتحاد او ختيځې اروپا 1990
بدليدونكو هيوادونو  د دولتي تصديو خصوصي كول په بيالبيلو 

  . كچو پيل كړل

لتي تصديو د سكټور حدود مطلق دي او په افغانستان كې د دو
نسبتي شرايط ېې د نورو مخ په ودې او بدليدونكو اقتصادونو په 

سربېره . پرتله ډير لږ دى چې هلته هم د خصوصي كيدو لړۍ جريان لري
پردې په افغانستان كې د خصوصي كولو پروسه له نورو پروسو سره 

و مهمو اړخونو چې په مخ په ودې هېوادونو كې اجرا كيږي، له دو
   .څخه توپير لري

 داچې په ګڼ شمير مخ په ودې هېوادونو كې د عامه تصديو لومړى
نامنظم سكټور چې اغلباً تاوان كوي، د ملي بودجې لپاره يو ستر 

د مالي او بشري زيرمو دا ستونزه يو داسې قضاوت دى . پيټى وي
ې د لكه څرنګه چ. چې د خصوصي كولو لړۍ له خنډ سره مخامخ كوي

عامه تمويل په هكله د نړيوال بانك په راپور كې راغلي دي، دولتي 
 23.دىتصدۍ په افغانستان كې فعالً د بوديجې لپاره يو ستر پيټى نه 

كه څه هم يوولس كليدي وزارتونه چې د هغو تصديو لپاره د 
سبسايدي د تخصيص مسئوليت په غاړه لري چې د دولتي تصديو 

كال كې له يوې عادي ملي  2005 – 2004لپاره رسمي سبسايدي په 
بودجې څخه ډېره بنسټيزه وي او كېداى شي دا كار دولتي تصديو ته 

پټو سبسايډي " شوي راپور دذكر. د سم كنټرول د پاليسۍ لپاره وي
، په ځانګړې توګه د كاركوونكو د معاشاتو په برخه كې چې " ګانو

ړه خو له عادي پلټنه وكښايي د وزارت په معاشاتو كې شامل وي، 
. بودجې څخه د معاشاتو د انتقال يوازې دوه پيښې ېې وموندلې

كېداى شي چې د افغانستان دولتي تصدۍ د دولت لپاره د تقاعد په 
                                                 

د يو اكسير : په مخ په ودې هيوادونو كې خصوصي سازي، OECD 1992 اوليوير بوين، 22
  3: د پاليسۍ لنډيز ګڼهپه وړاندې غبرګونونه، 

  94مه ګڼه، 3د پرمختيا لپاره د عامه تمويل اداره كول،  ډسمبر، 2005نړيوال بانك، د   23

څير د كاركوونكو د ګټو په برخه كې پټ لګښتونه رامنځته كړي چې 
باآلخره د دولت مسئوليت ګرځي خو په ټوليزه توګه داسې نتيجه 

 چې دولتي تصدۍ د دولت د عايداتو لپاره نه ګټورې اخيستل كيږي
  .دي او نه هم زيان رسوي

لكه بريښنا، اوبو، ټيلي (دويم توپير دادى چې د لومړنيو خدمتونو 
خصوصي كول چې په نورو مخ په ودې هيوادونو ) فون او داسې نورو

كې د خصوصي كولو په برخه كې د ډيرو اختالفاتو د رامنځته كيدو 
ي، په اوس وخت كې په افغانستان كې د خصوصي كولو په المل ګرځ

د افغانستان دولت ژمن دى چې په عامه . آجنډا كې شامل نه دي
زيربناوو لكه سړكونو، بريښنا او اوبو په برخه كې به ډيرې 
ستراتيژيكې پانګې اچونې ترسره كړي چې په اوږدې مودې كې به د 

به د عامه سكټور په دا پانګې اچونې . خدماتو عرضه بهتره كړي
كاري چوكاټ كې ترسره شي او په متوسطه موده كې د لومړنيو 
خدمتونو لكه اوبو رسونې او كانااليزيسيون د تصدۍ او د بريشنا 

  .  شركت خصوصي كولو هيله نشته

د برېښنا مؤسسه د اوبو او انرژۍ د وزارت د يو ارګان په حيث د 
 2005 - 2004ت لري چې د برېښنا د توليد، انتقال او وېش مسئولي
 ميليونه امريكايي ډالر د 70 كلونو په لړ كې ېې په ټوليزه توګه

امريكې له دولت څخه د ډيزلي جنراتورونو د پيرودلو او فعال ساتلو 
دې موسسې له نړيوال بانك څخه په ټول . لپاره ترالسه كړي دي
 ميليونه 10نا د فعاليتونو د سوداګريزولو لپاره ښافغانستان كې د بري

د بريښنا د موسسې په برخه كې بايد . امريكايي ډالر ترالسه كوي
وويل شي چې هيله كيږي لږ تر لږه درې كاله وروسته به په دې برخه 

  .كې خصوصي پانګې اچونې ترسره شي

د لومړنيو خدمتونو د خصوصي كولو او متصدي كولو په لړ كې به 
خت كې د اړوندو پانګې، پورونه او فعاليتونه چې په اوس و

وزارتونو له خوا په يو جال دولتي سكټور كې ترسره كيږي، انتقال 
يو عالم ويلي دي، د لومړنيو خدمتونو د عرضې په برخه كې . ومومي

خصوصي شركتونه هيڅكله له بې وزلو وګړو څخه پيسې نشي "
  24"والى، ځكه چې بې وزله وګړي ېې د اداينې توان نه لري ترالسه ك

                                                 
ل سپټمبر، په جهانزبرګ كې د دوامدارې پرمختيا په هكله په م كا2002جان لين، د  24

  .نړيواله غونډه كې د پرمختيا لپاره د سوداګريزو شريكانو منشي
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خصوصي كول په مخ په ودې نړۍ كې د مقاصدو او ”
دا بهير بايد . د ترويج لپاره يو كافي بحث نه دىموخو 

د اقتصادي پرمختګ لپاره د يوې وسيلې په توګه 
 “.وګڼل شي نه دا چې د نوموړو خدمتونو پاى ته رسول

  ل او اقتصادي كړنالرخصوصي كو
خصوصي كول په مخ په ودې نړۍ كې د مقاصدو او موخو د ترويج 

دا بهير بايد د اقتصادي پرمختګ لپاره د . لپاره يو كافي بحث نه دى
يوې وسيلې په توګه وګڼل شي نه دا چې د نوموړو خدمتونو پاى ته 

په پرمختللو اقتصادونو كې د خصوصي كولو اصلي موخه د . رسول
تصادي ګټورتوب او توليداتو زياتول، او د توليد د لګښتونو اق

په داسې حال كې چې له كم پيدا "په مخ په ودې نړۍ كې . راكمول دي
زيرمو څخه د ډيرې ګټې اخيستل يو مهم مقصد دى، دوه نورې 

د بې وزلۍ راكمول او پرله پسې : موخې هم شته چې عبارت دي له
  25"پرمختګاقتصادي 

كې دا موضوع مهمه ده چې خصوصي كولو ته د په افغانستان 
دافغانستان د . اقتصادي كړنالرې په يو پراخ چوكاټ كې وكتل شي

 موخه لكه څرنګه چې د افغانستان په څرګندهاقتصادي كړنالرې يوه 
ملي موقتې سټراټيژۍ كې په تفصيل سره بيان شوى، په لوړه كچه د 

په . ه كول ديخصوصي سكټور په مشرۍ د دوامدارې ودې ترالس
افغانستان كې خصوصي كول دې موخې ته د رسيدو په برخه كې 
: مرسته كوالى شي په دې شرط چې درې كارونه ترسره كړاى شي

له زيرمو څخه ال ښه ) انيستل، بد سيالۍ لپاره د بازارونو پر) الف
 دا دى چې د توليد زياتول چې قراردادي استداللي) استفاده، ج

  .  كوالى شىخصوصى كول دغه كار

  خصوصي كول، وده او د پانګې اچونې عمومي شرايط
د دې خبرې څيړل ضروري دي چې آيا خصوصي كول په افغانستان 
كې توليدات او پرمختګ زياتوالى شي كه نه؟ د خصوصي كولو د 
نورو لړيو په هكله ګڼ شمير څيړنو ددې كوښښ كړى ترڅو دا خبره 
معلومه كړي چې آيا خصوصي كول په عمل كې د تصديو توليدات  او 

په ډېرو مواردو كې ددې خبرې . هباآلخره اقتصادي وده زياتوي كه ن
معلومول ګران وي چې آيا خصوصي كولو بدلونونه رامنځته كړي يا د 
اقتصادي جوړښت نورو اصالحاتو چې د خصوصي كولو له لړۍ سره 

( څېړنو. څنګ په څنګ ترسره شوي، دا بدلونونه رامنځټه كړي
د خصوصي كولو د ګټورتوب په ) اقتصادي او هم موضوعي څېړنو

كه چيرې له خصوصي كولو څخه موخه دا وي "ه ښودلې ده چې هكل

                                                 
په مخ په ودې هيوادونو كې د خصوصي سازۍ د مقاصدو په هكله څيړنو ته يوه كتنه،  25

په مخ په ، م كال جوالى2003ډيويډ پاركر، د آسټن پوهنتون او كولين كيركپاټريك، د 
د شواهدو او د پاليسۍ د درسونو يو مرور، د كاري : ودې هيوادونو كې خصوصي سازي

  . ، د مانچسټر پوهنتون، د تنظيم او سيالۍ مركز55: د خپرونې ګڼهخپرونو سلسله، 

چې په اوږدې مودې كې خپلې اغيزې څرګندې كړي، نو داسې 
كړنالرې هم بايد جوړې شي چې سيالي او اغيزمن دولتي مقررات 
ترويجوي او دا چې كه چيرې خصوصي كول د تشكيالتي اصالحاتو 

په ودې هيوادونو كې په يوه پراخه لړۍ كې مدغم كړل شي، نو په مخ 
  26".ترټولو ښه نتيجه وركوي

افغاني او نړيوال پانګه اچونكي په خپرو شويو زيرمو او د 
افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې له څيړونكو سره په خپلو 
مركو كې د دې راپور وركړى چې په افغانستان كې سوداګري ګران 

افغانستان كې د په د نړيوال بانك وروستۍ سروې چې د . كار دى
په يو نامعلوم چاپيريال كې له فرصتونو : پانګې اچونې چاپيريال

اخيستل په نوم دى، په افغانستان كې د پانګې اچونې په څخه ګټه 
وړاندې د مهمو خنډونو په هكله ترټولو تازه او هراړخيز معلومات 

د دې راپور عمده موندنې دا وې چې د مالياتو د . وړاندې كوي
ه څير د دولت د مثبتو ګامونو سربيره يو شمير مهم خنډونه اصالح پ
هغه سروې چې پر بنسټ ېې دا راپور جوړ شوى، دا وموندله . هم شته

د بريښنا كموالى، ځمكو : چې پنځه ترټولو ستر خنډونه عبارت وو له
اداري فساد، مالي او د سيالۍ ضد چارو ته ته د الس رسۍ كموالى، 
  27.د الس رسۍ كموالى

غانستان د دې زيربنايي خنډونو سربيره د پانګې اچونې لپاره د اف
حقوقي او مقرراتي چاپيريال د اصالحاتو له بشپړولو څخه ډير لرې 

د افغانستان دولت په اوس وخت كې د ټول حقوقي او مقرراتي . دى
 د بدلولو په حال كې دى چې اوسني فعاليتونه ېې عبارت چاپيريال
قضاوت، شركتونو او شراكت د قوانينو د د قراردادونو، : دي له

مسودو جوړول چې دا ټول قوانين په اوس وخت كې هيڅ موجود نه 
هيله ده چې دا قوانين به تر . دي، ناكافي دي يا كره كتنې ته اړه لري

كه چيرې د دې قوانينو له پلي كيدو څخه . م كال پورې پلي شي2010
اچوونكي، په ځانګړې وړاندې  د دې هيله وشي چې ګڼ شمير پانګه 

                                                 
په مخ په م كال جوالى، 2003ډيويډ پاركر، د آسټن پوهنتون او كولين كيركپاټريك، د  26

  د شواهدو او د پاليسۍ د درسونو يو مرور: صوصي سازيودې هيوادونو كې خ
په مخ په م كال جوالى، 2003ډيويډ پاركر، د آسټن پوهنتون او كولين كيركپاټريك، د  27

  ivد شواهدو او د پاليسۍ د درسونو يو مرور، : ودې هيوادونو كې خصوصي سازي
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توګه بهرني پانګه اچوونكي، به د دولتي تصديو په هكله خپله 
  .  ليوالتيا څرګنده كړي، نو دا هيله به له حقيقت څخه لرې وي

په داسې يوې فضاء كې چې پانګه اچونه په مجموع كې محدوده ده، 
د پراخې ودې كموالى په يوې ناسمې كړۍ بدليداى شي چې د ګڼ 

.  لپاره په دوامداره توګه د توليداتو زياتول ستونزمنويشمير تصديو
كيداى شي چې د يوې پخوانۍ دولتي تصدي نوى خاوند به د 
چمتوكوونكو، ويشونكو او اخيستونكو د موندلو لپاره له ستونزو 

حتى هغه دولتي تصدۍ چې په اوس وخت كې فعالې . سره مخ شي
ه له ډيرو ستونزو سره دي، د دولتي قراردادونو په نه موجوديت كې ب

مخ شي ځكه چې نوموړي قراردادونه ترزياته حده پورې د هغوى د 
كيداى شي په افغانستان كې د ماهرو . توليداتو مسئول دي

كاركوونكو موندل يا روزل يوه ستونزه وي په ځانګړې توګه د هغو 
تصديو لپاره چې ظرفيت يې كم دى يا له ډيرې زړې او له كاره لويدلې 

په هغه صورت كې چې تصدۍ د شركت په . لوژۍ څخه ګټه اخليټكنا
توګه اخيستل شوي وي، د دې خطر شته چې خصوصي كول كيداى 
شي يوازې ستونزې له دولتي سكټور څخه خصوصي سكټور ته 

سربيره پردې د نابرياليو خصوصي كولو په ځانګړې . انتقال كړي
ندازه ونډه  خصوصي كولو چې په هغې كې دولت يو انيمهتوګه د 

لري، يو سترګواښ دا دى چې تصدي په تيوري كې د دولت له كنټرول 
څخه بهر كيږي اما د مالي بحران په صورت كې د دولت له مالتړ او 

  . مداخالتو څخه برخمن كيداى شي

لكه څرنګه چې پورته يادونه وشوه، د دولت د اقتصادي كړنالرې په 
د ودې د ترويج سټراټيژۍ كې خصوصي كول د خصوصي سكټور 

لپاره د يو مساعد چاپيريال د رامنځته كولو په منظور د اقتصادي 
اصالحاتو او نوي تشكيالتو د يو پراخ طيف د يو عنصر په توګه ګڼل 

اما داسې بريښي چې د خصوصي كولو كړنالره له پراخو . كيږي
اقتصادي اصالحاتو سره همغږي نلري يعنې د پراخو اقتصادي 

په بل عبارت، د خصوصي كولو اوسنۍ . ړندۍ نه دهاصالحاتو لړۍ ك
آس د تړلو په  آجنډا به د اقتصاد اصالحاتو د لړۍ په ګاډۍ پسې د

د پانګې اچونې د قانون، ښه امنيت او زيربناوو د رامنځته . څير وي
كولو لپاره بايد نور تشكيالتي اصالحات ترسره او په كافي اندازه 

ه هغه وروسته د تصديو خصوصي پياوړى قانون بايد جوړ شي او ل
كول پيل شي چې نوموړې تصدۍ په اوس وخت كې مالي تاوان نه 

د خصوصي كولو د بيړنۍ آجنډا په وړاندې بل . رامنځته كوي
استدالل دا دى چې په نورو عامه څانګو لكه د قانون حاكميت، 
امنيت، ښه قانون او زيربناوو پرمختګ به د وخت په تيريدو سره د 

له همدې امله كه چيرې خصوصي . تصديو ارزښت زيات كړيدولتي 
  . كول لږ څه وروسته ترسره شي، نو الزياتې ګټې به رامنځته كړي

برعكس كه چيرې خصوصي كول د اوسني زمانې جدول له مخې پر 
د خرڅالو د عوايدو "مخ الړ شي، دا پروسه بايد په خپلو ټاكلو موخو
 او د پانګو اچونو او اعظمي كول چې د كارګمارلو له ساتنې

ټكنالوژيكې پرمختيا له رامنځته كولو او هڅولو سره متوازن 
دا توري د دې هيله له منځه وړي چې خصوصي كول به د  28."وي

پانګو اچونو د راجلبولو او د دولتي تصديو د ټكنالوژيو د نوي كولو 
سبب شي، په داسې حال كې چې ددې احتمال شته چې ګڼ شمير 

به د پانګو اچوونكو لپاره يوازې د شتمنيو په توګه د دولتي تصدۍ 
د افغانستان د ماليې وزارت . پام وړ وي نه داچې د شركتونو په توګه

په " سټراټيژيكو پانګو اچوونكو"د دولتي تصديو د ټاكلو لپاره د 
لټه كې دى يعنې هغه پانګه اچوونكي چې د هغوى فعلي سوداګريز 

همغږي لري، ترڅو ه فعاليتونو سره فعاليتونه د پام وړ تصديو ل
  29. شينوموړې تصدۍ په شركتونو بدلې

د پانګې اچونې ناوړه شرايط چې پورته په تفصيل سره تشريح شول، 
به په دې تصديو كې د پياوړو او باكيفيته پانګه اچوونكو لپاره 

كه چيرې سټراټيژيك پانګه اچوونكي ونه . ساحه محدوده كړي
 خصوصي سكټور ته وسپارل شي او د موندل شي، دا تصدۍ به

هغوى شتمني به وپلورل شي چې له هغه وروسته به نوموړې شتمنۍ 
د بنګله . د بيالبيلو موخو لپاره وكارول شي) اكثراً ځمكې او ودانۍ(

ديش په څير نورو هيوادونو كې داسې موارد شته چې هلته خصوصي 
دلى چې البته شويو تصديو په بيالبيلو سوداګريو باندې بدلون مون

نوموړو تصديو وده هم كړې ده او د خلكو لپاره ېې د كارموندنې 
اما په هيڅ صورت د دې تضمين نشي . شرايط هم برابر كړي دي

كيداى چې نوموړې شتمنۍ به د ګټورو او داسې كارونو لپاره 
  . وكارول شي چې د خلكو لپاره د كار شرايط هم برابر كړي

  زې د خصوصي كولو ټولنيزي اغي
د افغانستان د ملي موقتې پرمختيايي سټراټيژۍ سره سم، د 

د بيوزلو "افغانستان اقتصادي كړنالر په پام كې لري ترڅو 
كه څه هم د بې وزلو د . وده ترويج كړي" پراخ بنسټه"يا " طرفداره
 په مفصله توګه تشريح ه توګهفدارۍ د ټينګار دقيقې اغيزې ندرطر

 داخلي توليد پياوړتيا له دې موخې سره كيږي،  د كار زياتونكي  او
د بې وزلۍ د راكمولو په هكله د نړيوال بانك او . حتماً همغږي لري

IMF سټراټيژيكه خپرونه كې د بيوزلو هيوادونو لپاره د پورونو 
                                                 

 يم كال جنور2006د افغانستان د دولت د خصوصي سازۍ پاليسي، د  28
د افغانستان د ځمكو تصاحب او اقتصادي نوى جوړښت، د خصوصي سازۍ د عنصر  29

 .www.developmentwork.org/download_center.htm، پريزينټيشن
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 د نورو هيوادونو د خصوصي كولو له لړۍ څخه دا ”
خبره معلومه شوې ده چې د خصوصي كولو د لړۍ له 
پاى ته رسيدو څخه وروسته اكثريت كاركوونكي له 

ښايي په افغانستان . خپلو دندو څخه ګوښي شوي دي
 څخه زيات كسان له خپلو دندو څخه 14000كې به له 

  “ګوښي كړل شي

وركول د افغانستان د ملي پرمختيايي سټراټيژۍ د جوړيدو لپاره 
ان كې د جوړيدو بنسټ تشكيلوي، چې په اوس وخت كې په افغانست

د فقر د راكمولو د سټراټيژۍ په جوړيدو كې د بې وزلو . په حال كې ده
د طرفدارۍ په كړنالرو او پروګرامونو باندې ډير ټينګار شوى چې د 

  . لړۍ دا اړخ په افغانستان كې اوس هم د جوړيدو په حال كې دى

كوالى شو استدالل وكړو چې په بريالۍ توګه خصوصي كول چې د 
غانستان د صنايعو د بياتوليد او پراختيا سبب كيږي، د پراخ اف

اما د پانګې اچونې لپاره . بنسټې ودې د موخې مالتړ هم كوالى شي
نامساعد شرايط ښايي په دې معنى وي چې د خصوصي كولو بيړنۍ 
. آجنډا د دولتي تصديو لپاره د پام وړ پايلې نشي ور په برخه كوالى

ندنې چانس زياتوي، نو د افغانستان د كه چيرې دا لړۍ د كارمو
اقتصاد د پرمختيا لپاره د هغې سټراټيژيكې ګټې بايد په واضحه 

  . توګه تشريح كړل شي

 تنه 25406 دولتي تصديو كې د كاركوونكو مجموعي شميره 65په 
 داسې اټكل كړى چې د خصوصي كولو په بهير LTERA .اټكل شوې ده

 او نړيوال GTZد  30.اره ګوښه شي تنه كاركوونكي له ك14550كې به 
بانك په مرسته د ټولنيز خونديتوب شبكه د دولتي تصديو د قانون 

د ټولنيز . د تعديل په لړ كې د خصوصي كولو په مادو كې ورزياته شوه
م كال د نومبر 2005خونديتوب شبكه د افغانستان د كابينې له خوا د 

 شبكه چې د ملكي د ټولنيز خونديتوب دا. په مياشت كې ومنل شوه
خدماتو د اداري اصالحاتو د خپلواك كميسيون په مرسته جوړه 
شوه، موخه ېې داده چې د دولتي تصديو هغو كاركوونكو ته د 
جالكولو د تادياتو په څير نقدي ګټې او د بياروزنې او بياګومارلو په 
څير غيرنقدي معاوضه، د سوداګرۍ د مالتړ خدمتونه، مشوره 

دو د لټون مرستې برابرې كړي چې د خصوصي كولو په وركول او د دن
د ټولنيز خونديتوب د شبكې د نقدي . لړ كې له دندو ګوښه شوي وي

 – 2006(م هجري لمريز 1385او غيرنقدي لګښتونو د اداينې لپاره د 
 ميليونه امريكايي ډالر ځانګړي 2كال په بوديجه كې كابو ) 2007

عسكري خدمت په ګډون د عامه د جالكولو تاديات به د  31.شوي وو
 فيصده روپۍ چې 3خدماتو د كلونو د شمير، اوسني معاش، او هغه 

  .له معاشاتو څخه د تقاعد لپاره ګرځول كيږي، پر بنسټ محاسبه شي

د خصوصي كولو په هكله د دولت په يو مخيزې كړنالرې كې د 
په . ټولنيزو اغيزو په هكله كومه واضح او ښكاره سټراټيژي نشته

                                                 
 د عنصر د افغانستان د ځمكو تصاحب او اقتصادي نوى جوړښت، د خصوصي سازۍ 30

 .www.developmentwork.org/download_center.htm، پريزينټيشن
د افغانستان د ځمكو تصاحب او اقتصادي نوى جوړښت، د خصوصي سازۍ د عنصر  31

 .www.developmentwork.org/download_center.htm، پريزينټيشن

عامه وګړو باندې د ټولنيزو اغيزو هيڅ ډول مفصله څيړنه نشته او نه 
هم ددې په هكله كومه څيړنه شوې ده چې آيا د ټولنيزې او چاپيريالي 
ساتنې بنسټيز مالتړ شته يانه؟د نورو هيوادونو د خصوصي كولو له 
لړۍ څخه دا خبره معلومه شوې ده چې د خصوصي كولو د لړۍ له پاى 

ه وروسته اكثريت كاركوونكي له خپلو دندو څخه ته رسيدو څخ

 څخه زيات كسان 14000ښايي په افغانستان كې به له . ګوښي شوي دي
له خپلو دندو څخه ګوښي كړل شي په ځانګړې توګه په هغه صورت 
كې چې له متوقعه شمير څخه كمې تصدۍ د شركتونو په توګه 

څيړنې او ارزونې د د ښاري ژوند په هكله د افغانستان د . وپلورل شي
ادارې څيړنو دا څرګنده كړې ده چې د فابريكو د تړل كېدو يا د 
جوړښتونو د بدلون له امله له كاره ګوښي كيدل د كورنيو په عايداتو 
او له بې وزلۍ څخه د هغوى د وتلو په توان باندې د پام وړ اغيزې 

  32.لرالى شي

  د تنظيمي فعاليتونو انتقالول
كې لري چې د خصوصي سكټور په هكله په افغانستان په پام 

ځانګړې توګه په كليدي ساحو كې دولتي مقررات پياوړي كړي لكه د 
يو لږ شمير دولتي تصدۍ چې په اوس . لومړنيو معيارونو پلي كول

وخت كې د خصوصي كولو په لسټ كې شاملې دي، په ناسم تنظيمي 
رول لري، لكه په خپل سكټور كې خصوصي متشبثينو ته د 
د . جوازليك صادرول او همدارنګه د كيفيت د ازمايلو او كنټرول

بيلګې په توګه د كرنې، مالدارۍ او خوراكي موادو په وزارت كې د 
كيمياوي سرې او د كرنيزو خدماتو تصدي د كيفيت د كنټرول دنده 
په غاړه لري چې دا د يوې تصدۍ لپاره چې په عين سكټور كې 

د سوداګرۍ په . يمي فعاليت دىفعاليت كوي، يو نامناسب تنظ
وزارت كې د نفت او ګاز تصدي هم د سون د موادو د كيفيت د كنټرول 

                                                 
په پلخمري كې : د صنعت كميدل، د بې وزلۍ زياتيدلم كال مارچ، 2006سټيفن شوټ، د  32

 .16د افغانستان د څيړنې او ارزونې دفتر، : كابلښاري معيشت، 
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او اندازه كولو دنده په غاړه لري او په عين وخت كې د دولتي 
تاسيساتو او نورو خدماتو لپاره درې فيصده جنسي ماليات هم 

ه د همدارنګ. ترالسه كوي چې كله نا كله دولت ته نه سپارل كيږي
اطالعاتو او كلتور په وزارت كې د افغان توريزم تصدي د 

 2000رستورانتونو او ميلمستونونو له خاوندانو څخه هر كال 
  .  امريكايي ډالره ترالسه كوي

تنظيمي فعاليتونه چې د دولتي تصديو په چوكاټ كې صورت نيسي 
چې په هغو كې د مهمو ګټو او رشوت خوړلو تضاد شامل وي، په 

ې توګه د دې له امله چې د دولتي تصديو د فعاليتونو د ځانګړ
كيفيت د كنټرول ګڼ شمير آزموينې د ظرفيت د نشتوالي له امله نه 

د خصوصي كولو په بهير كې د منلو وړ تنظيمي مقرراتو . اجرا كيږي
. جوړول د وزارتونو په چوكاټ كې اړوندو رياستونو ته سپارل كيږي

ر نه ده چې دولتي تصدۍ يوازې قانون ته اما له تخنيكي پلوه دا ضرو
د مقيد كولو په خاطر مقيدي شي چې ممكن د خصوصي كولو له 

سربيره پردې، د قانوني . پروسې څخه پرته ايستل شوې واى
فعاليتونو د ترسره كولو ظرفيت يوازې په دې سره نه حل كيږي چې د 

ترسره هغوى ځاى بيالبيلو رياستونو ته بدل شي، بلكې ددې كار د 
كولو لپاره په پراخه كچه د ظرفيتونو لوړولو او اداراتو د پياوړي 

  .كولو ته اړتيا ده

  خصوصي كول او سيالي
په افغانستان كې د خصوصي كولو د ډګر پراخول ډير په زړه پورې 

 واكې د دولت تر دي ځكه چې له دې الرې څخه ټولې هغه تصدۍ چ
  .  څخه خالصيږي واكالندې دي، د دولت له

سره له دې چې د افغانستان يو لږ شمير فعالې دولتي تصدي له 
دولتي وزارتونو څخه واړه قراردادونه ترالسه كوي، ګڼ شمير دولتي 
تصدۍ چې په تيوري كې انحصار لري يا د بيالبيلو بازارونو يوه 
ټاكلې ونډه لري، په واقعيت كې ېې خپل انحصار ډيره موده دمخه له 

مدې امله، لكه څرنګه چې د كيمياوي سرې او له ه. السه وركړى دى
كرنيزو خدماتو تصدي د تيوري له مخې د كيمياوي سرې د ويش 
انحصار په الس كې لري، خو په حقيقت كې له څه مودې څخه 
راپدېخوا د كيمياوي سرې سوداګري د خصوصي سكتور په الس كې 

 له ډيرې مودې څخه په همدې شكل د نفت او ګازو تصدي. ده
 موادو او نفتو د واردولو په برخه كې خپل موقف نګدېخوا د سوراپ

له السه وركړى او دا مسئوليت يې خصوصي سكتور ته ور په غاړه 
نو له مثبته اړخه دا خبرې په دې معنى دي چې ددې تصديو . كړى دى

خصوصي كول به د هغو اجناسو په تدارك باندې سترې اغيزې و نه 

اما دا خبرې په . و تصديو په غاړه دىلري چې مسئوليت ېې د نوموړ
دې معنى هم كيداى شي چې په افغانستان كې دولتي تصدي د خپلو 
  .اړوندو سكټورونو په بازارونو كې د فعاليت ساحه نه محدودوي

په نورو هېوادونو كې د خصوصي كولو په بهير بانتدې تور لګول 
 تاوان شوى چې د سيالۍ د پياوړي كولو پرځاى ېې سيالۍ ته ډير

 دا حالت ددې له امله رامنځته كيږي چې د پخواني .رسولى دى
شوروي اتحاد د جمهوريتونو په څير نوموړې تصدۍ د دولت له 

. ې منحصروي يانحصار څخه خارجوي خو د اشخاصو په الس كې
حتى په هغه صورت كې چې دا كار د شخصي انحصار سبب هم نشي، 

صادي ډلې به ځواكمنې ددې خطر موجود دى چې هغه سياسي اقت
لكه . شي چې د سيالۍ لپاره د بازارونو له پرانستلو سره مخالفت لري

څرنګه چې په مخ په ودې هيوادونو كې د خصوصي كولو يوې څيړنې 
  : موندلې ده چې

 چې په بيالبيلو هېوادونو كې سيالي په ډيرو حاالتو كې" 
موجود نه وي، د خصوصي كولو متوقعه مثبتې اقتصادي 

غيزې له هغو تدابيرو سره موازي كيږي چې د سيالۍ د ا
  33".زياتولو لپاره ترسره كيږي

په افغانستان كې دا خطر ډېر زيات دى ځكه چې په افغانستان كې ګڼ 
شمير ستر پانګه اچوونكي نشته او د اقتصاد په برخه كې سيالي هم 

تونو څېړنو ښودلې ده چې په ناسالمو رقاب. په ټوليزه توګه كمزورې ده
كې كړنې او انحصار ته ترجيح وركول چې د خصوصي سكتور د هغو 
معامله كوونكو او تاجرانو له خوا وضع كيږي چې پياوړې سياسي 

ښايي دا ډول كړنې به په ځينو خاصو حوزو كې ډيرې . اړيكې لري
سيمه ايز "په مزارشريف كې يوې څيړنې موندلې ده چې. پياوړې وي

ګوندونو سره له خپلو اړيكو څخه د سوداګر له پياوړو سياسي 
  34".سيالۍ د محدودولو لپاره ناوړه ګټه اخلي

په افغانستان كې د قضايي ظرفيت، د سيالۍ ادارې او د سيالۍ د 
قانون په څير اغيزمنې تنظيمي ادارې نشته او بايد د سيالۍ د 
 محدودونكو فعاليتونو په وړاندې د مقابلې لپاره رامنځته كړل شي

صوصي انحصارونه به هم تنظيم كړي چې د خصوصي كولو او هغه خ
   .په پايله كې رامنځته كيږي

                                                 
 د يو اكسير په وړاندې :په مخ په ودې هيوادونو كې خصوصي سازياوليوير بوين،  33

 غبرګونونه

په يو : افغانستان كې د پانګې اچونې اقليمپه م كال ډسمبر، 2005نړيوال بانك، د  34
 نړيوال:واشنټن ډي سي نامعلوم چاپيريال كې له فرصتونو څخه ګټه اخيستل،



 ؟ په افغانستان كې خصوصى كول او اقتصادى سمونپه ګادۍ پسې آس تړل

17 

كولو د لړۍ په هكله د عامه توافق د د خصوصي ”
رامنځته كولو يوازينۍ الر د هغو كسانو راضي كول دي 
چې د دې بهير په ګټو او په افغانستان كې د هغې په 

هغه كسان چې فكر كوي . امكان پذيرۍ كې الس لري
خصوصي كول به خامخوا ترسره كيږي، په بشپړه او 

ه كې به ښايي شفافه توګه ددې بهير د پلي كيدو په برخ
 ".چې ژمن نه وي

  

  كوم كسان د خصوصى كولو د بهير مالكان دى؟ .4

  دولت
تركومه حده پورې چې سياست پوهان، دولتي كاركوونكي او عامه 
خلك په ټوليزه توګه د خصوصي كولو په بهير، اقتصادي اصالحاتو 

رامنځته كولو كې الس لري، په بريالۍ توګه د او نويو جوړښتونو په 
له چيلي او . دې كړنالرو د پلي كيدو په برخه كې د پام وړ اغيزې لري

مكسيكو پرته په ګڼ شمير هيوادونو كې دولت د مجبورۍ له مخې د 
خصوصي كولو لړۍ خپله كړې ده چې اكثراً د نړيوالو مالي بنسټونو د 

په . پاره ېې دا كار ترسره كړى دىشرايطو او غوښتنو د پوره كولو ل
افغانستان كې د خصوصي كولو لړۍ له پورته څخه د ښكته په لور يو 
كار دى چې د ولسمشر او مرستندويه هيوادونو له خوا ېې مالتړ 
كيږي، اما په لومړي ګام كې د وزيرانو او وزارتونو له خوا له مقاومت 

  .سره مخ ده

 وړاندې دوه ډوله مقاومت په افغانستان كې د خصوصي كولو په
لومړى ډول مقاومت د هغو كسانو دى چې فكر كوي . موجود دى

خصوصي كول په افغانستان كې يو نامناسب كار دى او پلي كول به 
د دې ډول مقاومت د له منځه وړلو الر د عامه توافق . ېې ګران كار وي
زارت د تخنيكي سالكارانو هغه ډله چې د ماليې په و. ترالسه كول دي

كې د خصوصي كولو د پروګرامونو په جوړولو كار كوي، تر ډيره حده 
پورې ېې د ماليې په وزارت او نورو اړوندو وزارتونو كې چې په 
خصوصي كولو كې الس لري، ښوونيز پروګرامونه پرمخ بيولي اما دا 
ډول پروګرامونه ېې د مطبوعاتو له الرې عامه خلكو ته په لږه اندازه 

په پايله كې داسې بريښي چې اوس د پخوا په .  كړي ديسره وړاندې
پرتله د ماليې په وزارت كې د خصوصي كولو د بهير مالتړ زيات 

اما په نورو اړوندو وزارتونو كې د افغانستان د څيړنې او . شوى دى
ارزونې د ادارې د څيړونكو له خوا ترسره شوې مركې دا را په ګوته 

د خصوصي كولو د بهير د مالتړ كچه كوي چې په نورو وزارتونو كې 
د خصوصي كولو د لړۍ په هكله د عامه توافق د . يو له بله توپير لري

رامنځته كولو يوازينۍ الر د هغو كسانو راضي كول دي چې د دې 
بهير په ګټو او په افغانستان كې د هغې په امكان پذيرۍ كې الس 

ترسره كيږي، هغه كسان چې فكر كوي خصوصي كول به خامخوا . لري
په بشپړه او شفافه توګه ددې بهير د پلي كيدو په برخه كې به ښايي 

  . چې ژمن نه وي

بله ډله چې د خصوصي كولو له بهير سره مقاومت كوي، هغه كسان 
. دي چې ويره لري ښايي د خصوصي كولو له بهير څخه به ګټه وانخلي
 توګه په نورو هيوادونو كې د خصوصي كولو څيړنو په پرله پسې

ښودلې ده چې لوړپوړي او د منځنۍ رتبې لرونكي دولتي 
كاركوونكي له دې څخه هم ويره لرالى شي چې كله په اقتصاد كې د 
دولت صالحيت راكم شي، د هغوى قدرت او صالحيت به هم راكم 

 هغه اشخاص چې غواړى د خصوصى كولو څخه ګټي تر السه .شي
چې له سيالۍ پرته او د  هم له دې څخه ويره لرالى شي كړى هغوى
ې لرونكي دولتي قراردادونه به د هغوى له الس څخه ټډيرې ګ
دا ډول مخالفت د فردي خصوصي كولو د پلي كولو په برخه  35.ووځي

كې جدي او ناوړه اغيزې لرالى شي په ځانګړې توګه په داسې يو 
حالت كې چې د خصوصي كولو ترويجوونكې او پلې كوونكې ادارې 

 موقف كې قرار ونلري چې د هغو اړيكو شبكه په ډاګه په داسې يو
كړي چې د افغانستان د كورنيو جګړو په لړ كې او له هغه وروسته ېې 

واقعي خطر خو دا دى چې كه د خراب . دولتي تصدۍ پرمخ بيولې
كيفيت لرونكي پانګه اچوونكي ومنل شي، خصوصي كول به ښايي 

 هغې ى تر السه كړى،د اشخاصو چې غواړى له دغى پروسى څخه ګټ
لړۍ ته د پاى ټكى كيږدي چې د قراردادونو يا نورو فعاليتونو له 

  .الرې د دولت د سبسايډيو په لټه كې دي

                                                 
په : په افغانستان كې د پانګې اچونې اقليمم كال ډسمبر، 2005نړيوال بانك، د 35

نړيوال :واشنټن ډي سي لوم چاپيريال كې له فرصتونو څخه ګټه اخيستل،يو نامع
 انكب

http://siteresources.worldbank.org/INTAFGHANISTAN/Resources/AF
_ICA_Report.pdf 



  ونى ادارهزد افغانستان د څيړنى او ار

18 

  ملي شورا او عمومي نظر
د عامه معلوماتو موخه د دولت رهبران او بين المللي پانګه 
اچوونكي وي چې په پايله كې د افغانستان عام وګړي په رښتيا هم د 

په مطبوعاتو كې دې . وصي كولو له بهير څخه بې خبره پاتې ديخص
 كال د فبروري په 2006د . پروسې څه نا څه د خلكو پام ځان ته اړولى

مياشت كې د پژواك خبري آژانس په يو راپور كې د خصوصي كولو د 
بهير په هكله د  خصوصي كولو په هكله د كابل پوهنتون د اقتصاد د 

ډون د يو ډله كارپوه افغانانو نظريات پوښتلي پوهنځي د رئيس په ګ
ځينې له دې كارپوهانو څخه استدالل كړى چې د افغانستان د . دي

اقتصادي شرايطو په پام كې نيولو سره د آزاد بازار سيستم مناسب نه 
.  معنى وركوي"د كورنۍ د ګاڼې د خرڅالو"دى او خصوصي كول 

 پرمختيا لپاره يو ددې كسانو په اند د افغانستان د اقتصادي
د . مختلط اقتصاد ترټولو مناسب اقتصادي كاري چوكاټ دى

افغانستان د ملي بانك د پخواني رئيس ښاغلي عبدالقيوم عارف په 
څير ځينو نورو ويل چې دولت بايد د خصوصي كولو د پروګرام له 
پلي كولو څخه دمخه مناسب شرايط رامنځته كړي او دا ېې پوښتل 

ولو د پالن ګټه به څه وي چې په افغانستان كې د خصوصي ك: "چې
يو بل اقتصاد پوه حاجي حفيظ " هيڅوك نه غواړي پانګه واچوي؟

اهللا خان اندېښنه درلوده چې خصوصي كول به په اوس وخت كې 
ځينو . يوازې د څو تنو محدودو نفوذ لرونكو كسانو په ګټه وي

نديز ېې كاوه كسانو د خصوصي كولو د بهير مالتړ كاوه خو ددې وړا
چې يوازې هغه تصدۍ بايد خصوصي سكټور ته وسپارل شي چې په 

باآلخره د كابل پوهنتون يوتن استاد استدالل وكړ چې . تاوان كې دي
دولتي مالكيت د نوښتونو او سيالۍ د رامنځته كيدو مخنيوى كړى 
او هيله ېې څرګنده كړه چې خصوصي كول به توليدات زيات او د 

  36.ښه كړياجناسو كيفيت 

له دې نظرياتو څخه كېداى شي ځينې يې د اقتصادي پرمختګ په 
هكله له اوسني نړيوال توافق او په اقتصادي چارو كې د دولت له د 

يقيناً هيڅ يو له هغو تصديو څخه د . پام وړ دخالت سره سمون ونلري
كورنۍ د ګاڼو ارزښت نه لري چې په اوس وخت كې د خصوصي كولو 

اما په يو آزاد او ډيموكراټيك هيواد . لې شوي ديپه لسټ كې شام
كې د اقتصادي كړنالرو او د نوموړې كړنالرې د عمومي مسير په 
  . هكله د پوهانو او ملي متفكرينو نظريات بايد په پام كې ونيول شي

                                                 
د بازار د اقتصاد د معرفي په هكله افغاني متخصصين بيالبيل نظرونه " 36
 .مه3م كال د فبرورۍ 2006د د پژواك خبري آژانس انټرنټ پاڼه، كابل، ، "لري

هغه راپورونه چې د افغانستان په رسنيو كې خپريږي، مشخصاً د 
 اما په دې راپورونو كې د خصوصي كولو په هكله ډير بحث نه كوي

افغانستان د عامو وګړو د درك په هكله په پرلپسې توګه داسې ويل 
كيږي چې د بيارغاونې لړۍ د فابريكو جوړولو او بيارغاونې ته په 

د بيلګې په توګه، د كابل اونيزې د . كافي اندازه پاملرنه نه كوي
  :ى چېم كال د جون مياشتې يوې سرمقالې داسې استدالل كړ2006

ځي د ند ويالو او كانالونو د پاكولو او د يو سړك يا ښوو"
بيارغاولو په څير كوچنۍ پروژې د خلكو د رضايت د السته 

نړيواله ټولنه بايد په اوږدمهاله . راوړلو سبب نشي كيداى
. پروژو او د هيواد د زيربناوو په برخه كې پانګه واچوي

ړيدو او نورو خلك د كانونو كيندلو، د سترو فابريكو جو
  37."زيربنايي پروژو ته لومړيتوب وركوي

دا ډول هيلې د دې څرګندوونكې دي چې ځينې افغانان به د خصوصي 
كولو د بهير په هكله خوشبين نه وي ځكه چې كه له يو پلوه دا كار د 
فابريكو او نورو شركتونو په برخه كې د الزياتې پانګې اچونې المل 

لتي تصديو يونامعلوم شمير كاركوونكي له ګرځي، له بل پلوه به د دو
په محدود شمير عامه ساحاتو كې چې هلته د . خپلو دندو ګوښي شي

خصوصي كولو په هكله رسمي معلومات موجود دي، د هغو 
كاركوونكو د شمير په هكله له اندازې زياته خوشبيني موجوده ده 
 چې د تصديو له خصوصي كولو وروسته به په نوموړو تصديو كې
خپل كار ته ادامه وركړي، او د هغو پانګو اچوونو د اندازې په هكله 
هم له اندازې زياته خوشبيني موجوده ده چې دا بهير به ېې له ځانه سره 

  .راوړي

په اوس وخت كې په اقتصادي چارو كې پارلماني كميټه، غيردولتي 
سازمان، د كليو، كرنې او څارويو چارې په داسې يو پړاو كې قرار 

ملي شورا به د . ري چې د ازموينې لپاره خپل لومړيتوبونه ټاكيل
د هغو فرمانونو په ګډون چې په (ولسمشر فرمانونه مرور كړي 

م كال كې د 2004او په )  لرياغيزهخصوصي پانګې اچونې باندې 
دولتي تصديو د قانون هغه تعديالت به هم مرور كړي چې د دولتي 

د تيوري له مخې ملي شورا . ويتصديو خصوصي كيدو ته اجازه ورك
دا . د خصوصي كولو هره قضيه په جال توګه تربحث الندې نيوالى شي

معلومه نه ده چې ملي شورا به په افغانستان كې د خصوصي كولو په 
 .بهير كې څه ډول رول ولوبوي

 

                                                 
م كال 2006 جي ام ټي، د 30:13د ايران د اسالمي جمهوريت غږ، مشهد، دري،  37

مه، د افغانستان په هكله د بي بي سي په څارنيز راپور كې د 6د جون د مياشتې 
 . مه نيټه ذكر شوي دي7م كال د جون د مياشتې په 2006
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  الر ښوونكي .5

 او نويو جوړښتونو په هكله بايد په سمون اقتصادي د مهم
په افغانستان كې د پانګې اچونې د .  فكر وشيسټراټيژيكه توګه
 لپاره كړنالرې به د پرمختګ او پانګې اچونې لوشرايطو د مساعدو

په برخه كې د خصوصي كولو د لړۍ په پرتله د ډير زيات اهميت 
  پانګى اچونى د اړولو د قانون ليكنهد پانګې اچونې د. لرونكي وي

و د حل او فصل د قانون او ځمكو ته د الس رسۍ او زيربناوو د شخړ
په څير تدبيرونو ته بايد لومړيتوب وركړل شي چې د افغانستان د 
اقتصادي پرمختيا لپاره ورته فوراً اړتيا ده او د خصوصي كولو په 
څير كړنالرو ته بايد لومړيتوب ور نه كړل شي چې د خصوصي 

  دا تدبيرونه بايدحداقل. سكټور د ودې لپاره بنسټيز ارزښت نه لري
له خصوصي كولو سره څنګ په څنګ داسې پلي شي چې همغږي 

  . ولري

اصًال دا موضوع بايد .  كې اړتيا دهكچوعامه معلوماتو ته په ټولو 
واضح كړل شي چې خصوصي كول څرنګه د افغانستان داقتصادي 

دا كار د افغانستان د اقتصادي . كړنالرې له موخو سره سمون لري
 كمزوري منعكسوي چې بايد عامو كړنالرې د څو اړخونو عمومي

د بيلګې په . خلكو ته يوه واضح او ثابته سټراټيژي ور وښودل شي
توګه، د خصوصي كولو كړنالره چې د بې كارۍ ارقام به الپسې زيات 
كړي د افغانستان د ملي موقتې پرمختيايي سټراټيژۍ په هغې 
موخې باندې څرنګه اغيزې لري چې غواړي د بې وزلو طرفداره 

  اقتصادې وده رامنځته شي؟ 

 .د خصوصي كولو په پروسه كې شفافيت د هغې د بري تضمين كوي
په دې كې د قبالې وركولو لپاره د روښانه پروسو ټاكل او همداشان د 

مكو د ملكيتونو د شخړو او هغو ستونزو د حل لپاره د يو ميكانيزم ځ
ترې جوړول چې په يوې تصدۍ كې د خصوصي ونډې لرونكو له خوا 

كه چيرې اړوند وزارتونه د خصوصي كولو لپاره . سرټكول كيږي
ټاكل شوي طرزالعملونه و نه مني يا ېې پلي نه كړي، ښايي شفافيت 

داچې د غوري سمنټو . او حساب وركول به له ګواښ سره مخامخ شي
د تصدۍ خصوصي كول د ماليې وزارت په عوض د كانو او صنايعو 

 دا څرګندوي چې اړوند وزارتونه د د وزارت له خوا ترسره شوي،
. ماليې وزارت په مشرتابه له ټاكل شويو طرزالعملونو سره ژمن نه دي

ګڼ شمير تصدۍ چې په اوس وخت كې د خصوصي كولو په لسټ كې 
شاملې شوي دي، ښايي د هغوى د اقتصادي ارزښت د معلومولو 

خه د له خصوصي كولو څخه دم. لپاره الزياتو پلټنو ته اړتيا ولري
  . ځينو تصديو د تشكيل نوي كول به ښايي يو مناسب كار وي

پاليسي جوړونكي بايد له خصوصي كولو څخه وروسته د 
كارموندنې او پانګې اچونې د ممكنه كچو په هكله رښتيني او 

د دې احتمال نشته چې خصوصي كول به د كارموندنې او . صادق وي
د خصوصي كولو . ړيصنعت په برخه كې ستر پرمختګونه رامنځته ك

د خرڅالو د عوايدو اعظمي كول چې د "د كړنالرې ذكر شوې موخه 
كارګمارلو له ساتنې او د پانګو اچونو او ټكنالوژيكې پرمختيا له 

د دې هيله رامنځته كوي " رامنځته كولو او هڅولو سره متوازن وي
چې خصوصي كول به د ډيرې زياتې پانګې اچونې او د افغانستان د 

 ې چې حال كېپه داسعو د ټكنالوژۍ د پرمختګ سبب شي، صناي
 اچوونكو وګ به د پانۍ شمير دولتي تصدګڼ ې احتمال شته چېدد

 د شركتونو په ې وي نه داچړ د پام وهګ د شتمنيو په توېلپاره يواز
  .هګتو

په پاى كې دا چې د لومړنيو خدمتونو د خصوصي كولو په هكله بايد 
 په بې وزله هيوادونو كې د دا ډول .ې وشيد پام وړ بحثونه او څيړن

د . خدمتونو د خصوصي كولو په هكله ژورې انديښنې موجودې دي
خدمتونو خصوصي عرضه كوونكي به هيڅكله په دې برخه كې 
پيسې ونشي ګټالى ځكه چې بې وزله وګړي نشي كوالى چې ددې 

   .ډول خدمتونو د ترالسه كولو په بدل كې پيسې وركړي
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.  يوه مستقله اداره ده چې څيړنې تر سره كوي  چې په نتيجه كې به په پا ليسي جوړولو كې مرسته كوي(AREU) دافغانستان د څيړنې او ارځونې اداره
ل كولو ظرفيتونه په افغا نستا ن كې پياوړى همدارنگه نوموړى مركز په فعا له توگه د څيړنواو زده كړي رواج ته وده وركوي تر څو د تجزيي او تحليي

يجه كې با يد د دې اداري بنيا دي لرليد دادى چې د نوموړي مركز د كار په نت.  فرصتونه برابر شيمباحثىشي او هم د تجزيي او تحليل،  فكر كولو او 
 . د ښه شىد ا فغا نا نو ژون

،  تمويلوونكو ادارو،  (UN)په مرسته منځ ته را غلى ده چې مديره هيت يي له ملگرو ملتونو نوموړي اداره په ا فغا نستا ن كې د مرسته كونكې ټولنې 
ن  اروپا كميسو د،(UNAMA) هيأتد نوموړي ادارې اوسني بودجه د ملگرو ملتونو د مرستندويه .  ملي او بين ا لمللي ادارو څخه نما ينده گۍ كوي

(EC) عالى كميشنرىمهاجرينو   ملگروملتونود (UNHCR)، بانك نړيوال (WB) ،  يې او برتان  سويتزرلند،  دنمارك نوروى،د كانا دا، سويدن،لو 
  . هيوادونو له خوا وركول كيږي

  . د السته راوړلو لپاره په دې پته تما س ونيسىد خپرونو زيا تو معلوماتو او يا  الد
  :د څيړنې او ارځونې اداره

  .  افغانستان،وى ښار  كا بلن) مى كوڅى ګوښه2د ( د ګل فروشى كوڅه 
  93+) 0(799 608 548: ټيليفون

  www.areu.org.af  /  areu@areu.org.af  : بريښنا پاڼه بريښنا پته او زموږ


