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

ﭘﻪ ګﺎډۍ ﭘﺴﯥ آس ﺗړل؟
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل او اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻤﻮن
 1385ﻛﺎل/ﻟړم او ﻟﻴﻨﺪى

اﻧﺎ ﭘﻴټﺮﺳﻦ او ﺟﻴﻤﺲ ﺑﻮﻳټ

ﻟﻨډﻳﺰ
د ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ ﻓﻬﺮﺳﺖ
.1

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻟﻨډه ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ

.2

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ اوﺳﻨۍ آﺟﻨډا

.3

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜټﻮر ﺗﻪ د دوﻟﺘﻲ ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ او ﭘﺎﻧګﻮ اﻧﺘﻘﺎل د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ دوﻟﺖ د ﺟﻮړﯦﺪو ﻟﻪ ﭘﯧﻞ څﺨﻪ ﺗﺮ ﺑﺤﺚ ﻻﻧﺪې وو .ﻟﻪ دې
ﭼﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻣﺆﺳﺴﻮ او ﻣﺎﻟﻲ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻛړې ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟړۍ ګړﻧﺪه ﺷﻮې ده.

د ﻫﻐﻪ ﭘﺎﻳﻠﯥ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ آﺟﻨډا ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﻮﻗﺘﯥ
.4

د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ﺑﻬﻴﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ څﻮك دي؟

.5

ﻻرښﻮد

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

د ﻟﻴﻜﻮاﻻﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ده .ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ دﻣﺨﻪ د  2005ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﭘﻪ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻛﯥ د وزﻳﺮاﻧﻮ ﺷﻮرا د
ددې رﭘﻮټ د ﭼﻤﺘﻮ ﻛﻮﻟﻮ او ﻟﻴﻜﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﻣﯧﺮﻣﻦ اﻧﺎﭘﻴټﺮﺳﻦ د

دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ د ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻛﻴﺪل ﻣﻨﻠﻲ ؤ ﺗﺮڅﻮ د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﺧﺼﻮﺻﻲ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ ﭘﻪ اداره ﻛﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي

ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﻻرو ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ .داﺳﯥ ﭘﺮﻳﻜړه ﺷﻮې ﭼﯥ  54ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ
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

دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪۍﺑﻪ د  2009ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜټﻮر ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل
ﺷﻲ.

ﺗﺤﻠﻴﻠګﺮې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو او ﻣﺸﺘﺮﻛﻮ ګټﻮ ﻟﻪ

ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزۍ ﭘﻪ ﻟړۍ ﺑﺎﻧﺪې
دﻓﺘﺮ ﺳﺮه دﻧﺪه ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻮﻟﻪ .ﺟﻴﻤﺰ ﺑﻠﻮﻳټ د اډم ﺳﻤﻴﺖ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ

ګﻮت ﻧﻴﻮﻧﯥ ﺷﻮي او د ﻛﻮرﻧۍ د ګﺎڼﻮ ﻟﻪ ﺧﺮڅﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺷﻮي ﺧﻮ ﻛﻪ
ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداګﺮي او ﻣﻌﺎدﻧﻮ وزارت ﭘﻪ

ﭼﻴﺮې د ﻫﻐﻮ دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻟﺴﺖ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜﺘﻮر ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﻛﻴږي،
ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜﺘﻮر د ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ﭼﺎرو د ﺳﺘﺮ ﺳﻼﻛﺎر

ﻧﻈﺮ واﭼﻮل ﺷﻲ )ﭘﻪ اوم ﻣﺦ ﻛﯥ ﺷﻜﻞ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﻛړئ( ،دا ﺧﺒﺮه څﺮګﻨﺪﻳږي
ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ دﻧﺪه ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻮي .ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻟﻮﻣړي ځﻞ
ﻟﭙﺎره ﭘﻪ  2002ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﭼﻤﺘﻮواﻟﻲ

ﭼﯥ د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﻧﻈﺮ ﺳﻢ ﻧﻪ دى .د  44ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻴﺪوﻧﻜﻮ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﺧﺎﻟﺺ

ﭘﻪ ﻳﻮې ﭘﺮوژه ﻛﯥ ﻛﺎر ﭘﻴﻞ ﻛړ .ښﺎﻏﻠﻰ آﺻﻒ ﻛﺮﻳﻤﻰ د ﻣﻮﺳﻤﻰ او د

ارزښﺖ  614ﻣﻴﻠﻴﻮن ډاﻟﺮه اټﻜﻞ ﺷﻮې ﭼﯥ د ﻧﻮرو ﻣﺦ ﭘﻪ ودې او ﺑﺪﻟﻴﺪوﻧﻜﻮ

ﻛﺎر د ﻟټﻮن د ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻮﻧﻮ ،اﻗﺘﺼﺎدى ﺳﻴﺎﺳﻰ ،او ﭘﻪ دى وروﺳﺘﻴﻮ

اﻗﺘﺼﺎدوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ دى .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﻧﻮﻣﻮړى ارزښﺖ د ﻧﻮرو

ﻛﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د اﻗﺘﺼﺎدى ﺳﻤﻮن او ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ

ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﻢ ﺑﺮﻳښﻲ ،وﻟﯥ ﻧﻮﻣﻮړى ﺷﻤﻴﺮه ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻟﻪ

څﻴړﻧﻴﺰه ﭘﺮوژه ﻛﯥ د څﻴړوﻧﻜﻰ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻛﺎر ﻛړى .ﻧﻮﻣﻮړى د ﻛﺎﺑﻞ

2003م ﻛﺎل څﺨﻪ راﭘﺪﻳﺨﻮا د ټﻮﻟﻮ ﭘﺎﻧګﻮ اﭼﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﯥ څﺨﻪ زﻳﺎت دى.

ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﺎرﻣﺴﻰ ﻟﻪ ﭘﻮﻫﻨځﻲ څﺨﻪ د ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﭘﻪ درﺟﻪ

او ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻠﻮه  614ﻣﻠﻴﻮن ډاﻟﺮه د ﻧﻮﻣﻮړو ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻟﻪ ﺧﺮڅﻼو څﺨﻪ د ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﻓﺎرغ ﺷﻮ او د ﻧﺒﺮاﺳﻜﺎ دراوﻣﺎﻫﺎ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻛﯥ ﻳﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ادارى،

ﺷﻮﻳﻮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﻮاﻳﺪو ښﻮدوﻧﻜﻲ ﻧﻪ دي ځﻜﻪ دا ښﻜﺎره ﻧﻪ ده ﭼﯥ دﻏﻮ ﺗﺼﺪﻳﻮ
اﻧﻜﺸﺎف او ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﻰ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻛﻠﻨۍ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﯥ ګډون وﻛړ.

د ﺧﺮڅﻼو ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﺎزاروﻧﻪ څﻪ ډول ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ښﻴﻲ او ﺑﻞ دا ﭼﯥ ﻛﯧﺪاى

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارزوﻧﻰ اداره

ﺷﻲ د ﻧﻮﻣﻮړو ﭘﺎﻧګﻮ ځﻴﻨﯥ ﺑﺮﺧﯥ د دوﻟﺖ د ﻣﻠﻜﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﺳﺎﺗﻞ

د دې ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ واﺿﺢ ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﭘﺎﻧګﻪ

ﺷﻲ١ .

اﭼﻮوﻧﻜﻲ ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﺗﻪ وﻫڅﻮل ﺷﻲ .ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻣﻮاردو ﻛﯥ دا ﻣﻮﺿﻮع

ﭘﻪ دې ﻫﯧﻮاد ﻛﯥ د ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻪ دي او دا ﭼﯥ

د واﺿﺢ ﻋﻨﻮان ﻟﺮوﻧﻜﻮ اﺳﻨﺎدو ﻳﺎ د ځﻤﻜﻮ او د ګډو ﻣﻠﻜﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺎﻣﻪ

ﻧﻮﻣﻮړي ﺧﻨډوﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﯥ د ﺷﻨﯥ ﺳﺎﺣﯥ ﻟﻪ ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ څﺨﻪ

ﺛﺒﺖ د ﻛﺘﺎب د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻴﭽﻠﯥ ده .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﻛﯥ ﭼﯥ د

ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻛﻮي ،ښﺎﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻛﯥ ﺳﺘﺮ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻲ

ﻣﻠﻜﻴﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ وي ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل د ﺷﺨړو د ﺣﻞ ﻟﭙﺎره د

ﻣﻨﺼﺮف ﻛړى .د ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ ﭘﻪ ﻳﻮ راﭘﻮر ﻛﯥ ﭼﯥ د"ﭘﻪ 2006م ﻛﺎل ﻛﯥ د

ﺟﺒﺮان ﻳﻮ ډول ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .ﺑﺎﻟﻘﻮه ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻲ ﺑﻪ ښﺎﻳﻲ ﭼﯥ

ﺳﻮداګﺮۍ" ﭘﻪ ﻧﻮم ﺧﭙﻮر ﺷﻮى ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮم د ﻫﻐﻮ  155ﻫﻴﻮادوﻧﻮ د

د ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻋﺘﺒﺎر وړ اﺳﻨﺎدو د ﻛﻤﻮاﻟﻲ او د ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﺷﺨړو د

ﻟﺴټ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ راﻏﻠﻰ ﭼﯥ د ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

ﺣﻞ ﻟﭙﺎره د ﻳﻮ اﻏﻴﺰﻣﻦ او ټﺎﻛﻠﻲ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ډډه وﻛړى.

ارزول ﺷﻮي وو ٢.د داﺳﯥ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﻣﻮﻧﺪل ﺑﻪ ګﺮان ﻛﺎر وي ﭼﯥ د

ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ د ﻫﻐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻟﭙﺎره د ډﻳﺮ اﻫﻤﻴﺖ وړ ده ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړي اﻗﺘﺼﺎد

دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺒﻴﻮﻟﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﺎ اراده وﻟﺮي ځﻜﻪ ﭘﻪ دې

ﻛﯥ ټﺎﻛﻠﻲ ﺳﻜټﻮروﻧﻪ د ﭘﻴﺎوړو اﻗﺘﺼﺎدي ادارو ﺗﺮ اﻏﻴﺰى ﻻﻧﺪې وي او د

ﻫﯧﻮاد ﻛﯥ د ﺑﺎﻟﻘﻮه ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪود

ﺑﺎزاروﻧﻮ د ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ ﻛﻤﻪ وي .دا ﻣﻮﺿﻮع د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ

دي.

ﻣﻮﺧﯥ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﻟﺮي ﭼﯥ وﻳﻠﻲ ﯦﯥ دي "ددې ﻳﻘﻴﻨﻲ ﻛﻮل ﭼﯥ اړوﻧۍ ﭘﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل د اﻗﺘﺼﺎدي

ﺧﻼﺻﻪ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ او ﺷﻔﺎﻓﻪ ﺗﻮګﻪ داﺳﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻘﺼﺪ ﯦﯥ د

اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﭘﺮاخ ﭘﺮوګﺮام د ﻳﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ګڼﻲ او ﻟﻪ ﻧﻮﻳﻮ

ﺧﺮڅﻼو د ﻋﻮاﻳﺪو زﻳﺎﺗﻮل او د ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻟﭙﺎره د ﻛﺎري ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ د

ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ څﺨﻪ ﯦﯥ ﻣﻮﺧﻪ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜټﻮر د ودې ﻟﭙﺎره د ﻳﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪ

ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ او د ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ او د ټﻜﻨﺎﻟﻮژۍ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮل او

ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮل دي .اﻣﺎ داﺳﯥ ﺑﺮﻳښﻲ ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د

ﻫڅﻮل وي".

ﭘﺎﻟﻴﺴۍ او اﻗﺘﺼﺎدي اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ ﻫﻤﻐږي ﻧﺸﺘﻪ ﻛﻪ

ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ددې ﺧﺒﺮې د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻛﭽﻮ ﻛﯥ ﺿﺮوري

څﻪ ﻫﻢ د اﻗﺘﺼﺎدي اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ډﻳﺮ ورو دى .ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ

دي ﺗﺮڅﻮ دا وښﻮدل ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي

اﻗﺘﺼﺎدى ﺳﻤﻮن څﺨﻪ ﻣﺨﻜﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻛﻮل ﺑﻪ داﺳﻰ وى ﻟﻜﻪ اس ﭼﯥ ﭘﻪ

ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﭘﻪ اﻫﺪاﻓﻮ ﭘﻮرې څﺮﻧګﻪ ﺗړاو ﻧﻴﺴﻲ .ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ

ګﺎډى ﭘﺴﻰ وﺗړل ﺷﻰ.

ﻛﻮل د ﻣﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ ﻓﻌﺎﻟﻪ وﻧډه اﺧﺴﺘﻨﻪ او رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺸﻲ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻻى،

ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ دې ﭼﯥ د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﻛﯥ د اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻪ

ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ د دوﻟﺖ د ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ،ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﻮ او ﻋﺎﻣﻮ

ﻧﻈﺮه ﺳﺘﺮ زﻳﺎن ﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮي د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ دوﻟﺖ

وګړو ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺮې ﻧﻴﻮﻛﯥ ﺷﻮي دي .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ګڼ

اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮه ﻛړي ،ﻟﻮﻣړى ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮرو ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ

ﺷﻤﻴﺮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ داﺳﯥ ﻓﻜﺮ ﻛﻴږي ﭼﯥ ګﻮاﻛﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ

وﻛړي ﺗﺮڅﻮ د ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺪازه ﻗﻮاﻧﻴﻦ راﻣﻨځﺘﻪ

ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﻮي وي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ

ﺷﻲ ،اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ او زﻳﺮﺑﻨﺎوې ﻻښﻰ ﺷﻲ ،او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻴﺎوړي

ﺑڼﻪ د ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ادارو ﭘﻪ ﻫڅﻮﻧﻪ او د ﻟﻮړ ﭘﻮړو څﺨﻪ ښﻜﺘﻪ ﺧﻮاﺗﻪ د

ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻲ .ښﺎﻳﻲ ګڼ ﺷﻤﻴﺮ ﺧﻠﻚ اﺳﺘﺪﻻل وﻛړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ

ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻮﻟﻮ د ﺗګ ﻻرى د ﭼﺎرو ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﺮﻳښﻲ ﭼﯥ دا ﻛﺎر ﺑﻪ ددې ﻻﻣﻞ

ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﻛﯥ ښﻪ واﻟﻰ ﻟﻜﻪ د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ،اﻣﻨﻴﺖ ،د ښﻮ ﻣﻘﺮراﺗﻮ او

ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ دوﻟﺘﻲ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻲ او ﻧﻮر ﻣﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه او ﺷﻔﺎﻓﻪ

زﻳﺮﺑﻨﺎوو ﻟﺮل ﺑﻪ د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮه د دوﻟﺖ د ﺗﺼﺪﻳﻮ ارزښﺖ زﻳﺎت

ﺗﻮګﻪ د ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﺎﻟﻴﺴۍ د ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﺤﺪوده وﻧډه واﺧﻠﻲ.

ﻛړي او دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د آﺟﻨډا ﻟﻪ ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ څﺨﻪ دﻣﺨﻪ

ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ اﻗﺘﺼﺎدي اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او ﻧﻮي ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺗﻪ ډﻳﺮه

ﭘﻮرﺗﻪ ذﻛﺮ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﺗﻪ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﺣﻖ ورﻛړي .د دې ډول آﺟﻨډا د
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻜﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ .د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ﻟړۍ څﺨﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﻮر ﺿﺮوري ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي:
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ د ﺷﺮاﻳﻄﻮ د ښﻪ واﻟﻰ ﻟﭙﺎره د ﭘﺎﻟﻴﺴۍ د
ودې او ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻛﺎرﻛﻮل ډﻳﺮ د اﻫﻤﻴﺖ وړ وي .ﻫﻐﻪ
ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره ډﻳﺮ ﺿﺮوري دي
 1،3 1ﻣﻴﻠﻴﺎرډه روﭘۍ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د اﻳﺴﺎ دﻓﺘﺮ ښﻮدﻟﻲ دي ،دا ﻳﻮازې

ﻟﻜﻪ د ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻮﻳﺪ ،ځﻤﻜﻮ ﺗﻪ د ﻻس رﺳۍ او زﻳﺮﺑﻨﺎوو

ﻳﻮ اټﻜﻞ دى او رﻳښﺘﻴﺎﻧۍ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮﻧﻪ ﻧﻪ ښﻴﻲ .ددې دﻓﺘﺮ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻲ ډﻳﺮه ﻫڅﻪ

د ﻻﻧﺠﻤﻨﻮ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﺣﻞ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻫﻐﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورﻛړل

ﻛﻮي ﺗﺮ څﻮ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻛړي ﭼﯥ ﻣﻨﻞ ﺷﻮې ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮي ﻳﺎ ﻧﻪ؟ د

ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜټﻮر د ودې ﻟﭙﺎره ﺑﻨﺴټﻴﺰ ارزښﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻟﻜﻪ

ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ ﭘﻪ ﻳﻮ رﭘﻮټ ﻛﯥ راﻏﻠﻲ دي ﭼﯥ ":د ﻣﻨﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﭘﺎﻧګﻮ اﭼﻮﻧﻮ ﻳﻮازې

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل .ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ ووﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ دا ډول ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﺑﺎﻳﺪ د

ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻮې ده) .ﭘﻪ ﻳﻮه ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻓﻀﺎ ﻛﯥ د ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ څﯧړﻧﻪ :ﭘﻪ

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﺮڅﻨګ ﭘﻠﯥ ﺷﻰ.

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻓﻀﺎ ،د  2005ﻛﺎل ډﺳﻤﺒﺮ ،ﻧړﯦﻮال ﺑﺎﻧﻚ(

 .2ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ ،2006 ،ﭘﻪ 2006م ﻛﺎل ﻛﯥ ﺳﻮداګﺮي

2

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

 .1د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻟﻨډه ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ

ﭘﻪ ﻳﻮ ﻫﯧﻮاد ﻛﯥ د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﯧﻮاد ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ

ټﻮﻟﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﺼﺪۍ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﯥ ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺘﺮه وﻧډه درﻟﻮده ،ﻋﺎﻣﻪ

ﻛﻮﻟﻮ د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻟړۍ ﻛﯥ ﻣﻬﻤﯥ اﻏﻴﺰې ﻟﺮي ،د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د

ﺳﻜټﻮر ﭘﻮرې وﺗړل ﺷﻮل.

4

ﻣﻨځﻨۍ آﺳﻴﺎ ﭘﻪ ﺟﻤﻬﻮري ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪۍ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﭘﻪ  1978ﻛﺎل ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺧﻠﻜﻮ د ډﻳﻤﻮﻛﺮاټﻴﻚ ګﻮﻧﺪ ﻗﺪرت
ﺗﻮګﻪ ﻳﻮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﺮي ،ګڼ ﺷﻤﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ د ﺷﻮروي ﻟﻪ
ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو او ﭘﻪ  1979ﻛﺎل ﻛﯥ د ﺷﻮروي ﻟﻪ ﺗﻴﺮي څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ،د
وﺧﺖ څﺨﻪ ﭘﺨﻮا ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ وې .ډﻳﺮې ﺗﺼﺪۍ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ د دوﻟﺖ
دوﻟﺘﻲ ﺳﻜټﻮر ﺻﻨﻌﺖ د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﻣﺤﺮاق ﺑﺪل ﺷﻮ ﭼﯥ
ﻣﻠﻜﻴﺘﻮﻧﻪ دي ﭼﯥ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ددې ﺗﺼﺪﻳﻮ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﯧﺪو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل
ددې ﻛﺎر ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﺷﻮروي څﺨﻪ ﭘﻮروﻧﻪ او ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ
د ﻣﻠﻜﻴﺘﻮﻧﻮ د څﺮﻧګﻮاﻟﻲ او ﺟﻮړښﺖ او د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﻣﺎﻟﻜﻴﻨﻮ او ﺑﺮﺧﻪ
ﺷﻮې .ﭘﻪ  1982ﻛﺎل ﻛﯥ ﻟﻮﻣړي وزﻳﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻲ ﻛﺸﺘﻤﻨﺪ د ﺷﻮروي
ﻟﺮوﻧﻜﻮ د ادﻋﺎو ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻟږ ﺷﻤﻴﺮ اﻧﺪﻳښﻨﯥ ﻣﻮﺟﻮد دي .اﻣﺎ ﭘﻪ
اﺗﺤﺎد ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ  170ﭘﻼن ﺷﻮې اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژې ﻃﺮح
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ګڼ ﺷﻤﻴﺮ ﻋﺎﻣﻪ ﺳﻜﺘﻮروﻧﻪ څﻮ ګﻮﻧﻲ ﻣﻠﻜﻴﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮي
ﻛړې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړو ﭘﺮوژو ﻛﯥ د ﻣﻌﺪﻧﻲ رﺳﻮﺑﺎﺗﻮ ﭘﻠټﻨﻪ او د ﻣﻌﺪﻧﻮﻧﻮ
ﭼﯥ دا ﻛﺎر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮى او ﭘﯧﭽﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ښﻴﻲ.
ﻛﻴﻨﺪل ،ﭘﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ګﻮګﺮدك ﻛﯥ د ګﺎز د ﺗﺼﻔﻴﯥ د دﺳﺘګﺎه ﻧﺼﺒﻮل
اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ ﻓﻌﺎﻟﻪ وﻧډه اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ

)اوس د اﻓﻐﺎن ګﺎز ﺗﺼﺪي ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮي ﻻﻛﻦ

ﭘﺨﻮاﻧﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻧﺎدرﺷﺎه ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ) (1933 -1929د دې

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﯦﯥ ﻟﻪ ډﯦﺮو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ دي( او د ﻛﺎﻣﺎز ﺳﺘﺮه ﺗﺼﺪۍ

ﻫﯧﻮاد "ﻣﺪرﻧﻴﺰه" ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻠﯥ ځﻠﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮې وې .دې ﻛﺎر ﺷﺎه

ﺷﺎﻣﻠﯥ دي .ﭘﻪ  1986ﻛﺎل ﻛﯥ د ﻛﺎﺑﻞ دوﻟﺖ اﻋﻼن وﻛړ ﭼﯥ د

ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﻛﻮﻟﻪ ﺗﺮ څﻮ اﻧﺤﺼﺎر ﻳﻮ داﺳﯥ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس ورﻛړي ﭼﯥ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺷﻮروي ګډو ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﺮوژو د دوﻟﺘﻲ ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ 75

د ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻟﻚ د ﺷﺎه ﻟﭙﺎره د ﭘﺎم وړ ﺳﻮداګﺮ وي او دوﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ

ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ ﺗﻮﻟﻴﺪات او د ﻫﻴﻮاد داﻧﺮژۍ  60ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ وﻧډه ﯦﯥ

ﻧﻮﻣﻮړې ﺗﺼﺪۍ ﻛﯥ د ﺳﻮداګﺮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻛﻤﻪ وﻧډه درﻟﻮده .ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻧﻚ

ﺗﺸﻜﻴﻠﻮﻟﻪ .ﻟﻪ  90000څﺨﻪ زﻳﺎت ﻛﺎرﭘﻮﻫﺎن او ﻣﺎﻫﺮ ﻛﺎرګﺮان ﭘﻪ دې

ﭼﯥ ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﻛﯥ ﺳﺘﺮ ﺳﻮداګﺮﻳﺰ ﺑﺎﻧګ دى ﭘﻪ ﻛﺎل  1934ﻛﯥ ﺟﻮړ

ﭘﺮوژه ﻛﯥ ﻳﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﻛﯥ روزل ﺷﻮي دى .
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ﺷﻮ او ګڼ ﺷﻤﻴﺮ ﺷﺮﻛﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﯦﯥ ﭘﻮر ورﻛﺎوه .ددې ﺑﺎﻧﻚ ﻟﻪ ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺧﻠﻜﻮ د ډﻳﻤﻮﻛﺮاټﻴﻚ ګﻮﻧﺪ دوﻟﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ  1979ﻛﺎل
ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻛﻨﺪز ﻛﯥ د ﭘﻨﺒﯥ د ﭘﺎﻛﻮﻟﻮ ﺷﺮﻛﺖ وه ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻛﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮ د ﺳﻮداګﺮي د ﻣﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺳﺮه ﯦﯥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
3

ﻧﻨﻨﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻳﻮازﻳﻨﻰ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﺮﻛﺖ دى.

وﻛړ .د  1979او  1992ﻛﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻴﻨځ د ټﻮﻟﻮ ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ د ﻣﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره

د داود ﺧﺎن د ﺻﺪراﻋﻈﻤﻲ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل )  (1963 -1953د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻫﻴڅ ډول ﺧﻮځښﺖ ﻧﻪ وو راﻣﻨځټﻪ ﺷﻮى ،او د دوﻟﺖ او ﺧﺼﻮﺻﻲ

دوﻟﺖ د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره د دوﻟﺖ ﭘﻼن ﺷﻮې او رﻫﺒﺮي ﺷﻮې

ﺳﻜټﻮر ګډې ﺗﺼﺪۍ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﻮګﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې .د ﻧﺠﻴﺐ اﷲ د رژﻳﻢ ﺗﺮ

ﻫﻠﯥ ځﻠﯥ ﭘﻴﻞ ﺷﻮې .ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ

راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻴﺪو ﭘﻮرې دوﻟﺘﻲ ﺳﻜټﻮر ﺗﻪ ډﻳﺮه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻛﻴﺪه ﭼﯥ ﻟﻪ

ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ او ﭘﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻛﺎر ﭘﯧﻞ وﻛړ ﭼﯥ رﺧﺘﻮﻧﻪ،

 1986څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د آزاد اﻗﺘﺼﺎد د راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﻮر ځﻴﻨﯥ

ﺳﻤﻨټ ،ﺑﻮره او د ﻏﻨﻤﻮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯦﯥ ﺗﻮﻟﻴﺪول .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﻛﯥ د

اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮل .ﭘﻪ  1987ﻛﺎل ﻛﯥ ﻧﺠﻴﺐ اﷲ ﻟﻪ دوﻟﺘﻲ،

ﻛﺎﺑﻞ او ﭘﻠﺨﻤﺮي ﺳﻴﻠﻮګﺎﻧﯥ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د ﭘﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ

ﺧﺼﻮﺻﻲ او ګډو ﺳﻜټﻮروﻧﻮ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي

ﺟﻮړې ﺷﻮې .ﻻﻛﻦ د  1960ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ﺳﻜﺘﻮر ﺻﻨﺎﻳﻊ

وده ﻛﯥ ﺳﺮه ﭘﻪ ګډه ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ او ددې ﻫﻴﻠﻪ ﯦﯥ وﻛړه ﭼﯥ دوﻟﺘﻲ

ﻟﻪ زﻳﺎن ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ وو او ﭘﻪ  1967ﻛﺎل ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﺎﻧګﻮ اﭼﻮﻧﻮ
او ﺗﺼﺪﻳﻮ د ﺗﺮوﻳﺞ ﻟﭙﺎره د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ او داﺧﻠﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﺎﻧګﻮ اﭼﻮﻧﻮ
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړ ﺷﻮ .ﭘﻪ  1973ﻛﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ داود ﺧﺎن د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ

٤ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ  1978اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :اﻗﺘﺼﺎدى ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﻟﻮر ﺳﻔﺮ  1 ،11ټﻮك.

وټﺎﻛﻞ ﺷﻮ ،ﻋﺎﻣﻪ ﺳﻜﺘﻮر د دوﻳﻢ ځﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺣﺮﻛﺖ راﻏﻰ .ﭘﻪ 1975

٥ﻟﻪ واﺑﺴﺘګﻰ څﺨﻪ ﻣﻴﻨځګړﺗﻮب ﭘﻪ ﻟﻮر :د ﺑﺮﻳﮋﻧﻴﻮ ﭘﻪ دور ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او

ﻛﺎل ﻛﯥ د ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﻪ ګډون ټﻮل ﺑﺎﻧﻜﻮﻧﻪ ﻣﻠﻲ ﺷﻮل .ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ

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

3ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ  1978اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :اﻗﺘﺼﺎدى ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﻟﻮر ﺳﻔﺮ  25 ،1 ،ټﻮك

٦ﺑﺮﻧټ روﺑﻦ 2003 ،ﻛﺎل ،ټﻮټﻰ ټﻮټﻰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.169 ،
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارزوﻧﻰ اداره

ﺳﻜټﻮر ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ځﺎﻧﺘﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﻧﻜړي 7.ﭘﻪ  1991ﻛﺎل ﻛﯥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ

ﺷﻤﻴﺮ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﭘﻪ دوﻟﺖ ﻛﯥ د ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ او ﻟﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮه د

ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د ړﻧګﯧﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ وه او ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺤﺮان ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ

اړﻳﻜﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ څﻮ څﻮ ځﻠﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺑڼﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﻛړې ده او ﭘﻪ ﻫﺮځﻞ ﭘﻠﻮرل

ؤ ،دوﻟﺖ اﻋﻼن وﻛړ ﭼﯥ ﻏﻮاړي ځﻴﻨﯥ دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪۍ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛړي

ﻛﻴﺪو ﻛﯥ ﯦﯥ د ﺧﺴﺎرې د ﺟﺒﺮان د ګڼ ﺷﻤﻴﺮ ادﻋﺎوو ﻟﭙﺎره دروازه

او دوﻟﺘﻲ اﻧﺤﺼﺎر ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻲ 8 .د دې ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﻣﻘﺼﺪ ﭼﯥ ﻫﺮڅﻪ

ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮﻳښﯥ ده .ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻣﻮاردو ﻛﯥ د ﻣﻠﻜﻴﺖ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﻨﺎدو

ؤ ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﻧﺠﻴﺐ اﷲ ﺳﺮه د ﺷﻮروي د ﭘﻮځﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ ﺟﻮړ

ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ او ﭘﻪ ﭘﻮره اﻧﺪازه د ﻣﺎﻟﻲ راﭘﻮروﻧﻮ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ﭼﯥ د ﺗﺼﺪۍ د

ﺷﻮل ﭼﯥ د ﻧﺠﻴﺐ اﷲ رژﻳﻢ ﭘﻪ  1992 - 1991ﻛﯥ راوﭘﺮځﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ څﺮګﻨﺪووﻧﻜﻲ وي ،دا ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻧﻮرې ﻫﻢ زﻳﺎﺗﯥ ﻛړي دي.
ﺑﺮﺳﯧﺮه ﭘﺮدې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ګډو ﻣﻠﻜﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻻس رﺳۍ وړ د

د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ) ﻟﻪ 1992څﺨﻪ ﺗﺮ  (1996د ﻣﺮﻛﺰي دوﻟﺖ

راﺟﺴﺘﺮ او ﺛﺒﺖ ﻛﺘﺎب ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﯦﯥ ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻛﯥ د

ړﻧګﯧﺪل او ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ د ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻻﭘﺮواﻳﻲ او ﻓﺰﻳﻜﻲ زﻳﺎﻧﻮﻧﻪ

ﻣﺎﻟﻜﻴﻨﻮ د وﻧډې د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﻛﺎر ﻻﭘﺴﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﺷﻮى دى .او دا ﻫﻢ

ددې ﺳﺒﺐ ﺷﻮل ﺗﺮڅﻮ ګڼ ﺷﻤﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪۍ ﭘﻪ ټﭙﻪ ودرﻳږي ﻳﺎ ﺧﭙﻞ

څﺮګﻨﺪه ﻧﻪ ده ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ ﻟړ ﻛﯥ د ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ د

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ډﯦﺮې ﻛﭽﯥ ﭘﻮرې راﻛﻢ ﻛړي .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ

ﺷﺨړو د ﺣﻞ ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻮ ﻣﺸﺨﺼﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ څﺨﻪ ﻛﺎر واﺧﻴﺴﺘﻞ

 1996څﺨﻪ ﺗﺮ  2001ﭘﻮرې د ﺳﻮداګﺮﻳﺰو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻳﺎ ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ او

ﺷﻲ ،ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﭼﯥ ﻣﻮﺟﻮد وي.

ﺗﺼﺪﻳﻮ ﺑﻴﺎرﻏﺎوﻧﻪ ﭘﻪ ډﻳﺮه ﻛﻤﻪ اﻧﺪازه ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻴﺪه او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ د
ﻧﻮﻣﻮړو ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ډﻳﺮ ﻛﻢ ؤ .د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ او ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ دورې د دې
ﻻﻣﻞ ﺷﻮې ﺗﺮڅﻮ د دوﻟﺘﻲ او ګډو ﺗﺼﺪﻳﻮ د ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﭘﻴﭽﻠﺘﻴﺎ
ﻻﭘﺴﯥ زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻲ ځﻜﻪ ﭼﯥ د ګڼ ﺷﻤﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻮ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻣﺪﻳﺮان ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﺳﺮ ټﺎﻛﻞ ﺷﻮي وو .ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د ﻫﻮﺧﺴﺖ د درﻣﻠﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺷﺮﻛﺖ د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ وﻗﻔﻪ ﻳﻲ ﺗﻮګﻪ ﻃﺒﻲ درﻣﻞ

"د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﭘﻴﭽﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ او د

ﺟﻮړول ،ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ اﺻﻠﻲ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻰ )ﭼﯥ ﭘﻪ 1968

دې ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ د دې ﺧﺒﺮې ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل

ﻛﺎل ﻛﯥ ﻳﯥ ﻧﻮﻣﻮړې ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﯥ وه( او ﺧﭙﻞ ټﻮل اﺳﺘﺎزي ﯦﯥ

ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻮي ﭼﯥ څﻮك د څﻪ ﺷﻲ ﻣﺎﻟﻚ دى او دا

ﭘﻪ  1991ﻛﺎل ﻛﯥ ﻟﻪ دې ﻫﯧﻮاد څﺨﻪ واﻳﺴﺘﻞ .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﭘﻪ 2002

ﭼﯥ د ﺗﺼﺪۍ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻴﺪو ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﺑﻪ ﭼﺎﺗﻪ

ﻛﺎل ﻛﯥ دا ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻪ ﭼﯥ اوس ﭘﻪ ﻧﻴﻤﺎﻳﯥ ﺗﻮګﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﻮې ده د

ﺗﺎوان ورﻛړل ﺷﻲ .دا ﻣﺴﺌﻠﻪ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ
رﺋﻴﺴﺎﻧﻮ د ﻳﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﺧﺎوﻧﺪه ﺷﻮه ﭼﯥ دا ﺷﺮﻛﺖ ﻳﯥ رﻫﺒﺮي ﻛﺎوه او د

وړاﻧﺪې ﺳﺘﺮ ﺧﻨډوﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮي".
ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎره ډﯦﺮ ﻟﻴﻮال وو ﻻﻛﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ ﻳﯥ ﻧﻪ درﻟﻮد ځﻜﻪ
ﻫﻐﻮى د دې ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﯥ د اﺻﻠﻲ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﻪ وو ګﻤﺎرل ﺷﻮي 9.د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ د رژﻳﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﻛﯥ د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻻﭘﺴﯥ ﻻﻧﺠﻤﻦ ﺷﻮ ځﻜﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻪ اﻧﺪازه ځﻤﻜﯥ
ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﻛﻮروﻧﻮ ﻳﺎ د ﻧﻮرو ﻣﻘﺼﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎره وﻛﺎرول ﺷﻮې.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﭘﻴﭽﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ او د دې ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻣﺸﺘﺮك
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ د دې ﺧﺒﺮې ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻮي ﭼﯥ څﻮك د څﻪ ﺷﻲ ﻣﺎﻟﻚ
دى او دا ﭼﯥ د ﺗﺼﺪۍ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻴﺪو ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﺎﺗﻪ څﻪ ورﻛړ ﺷﻰ.
دا ﻣﺴﺌﻠﻪ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺳﺘﺮ ﺧﻨډوﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮي .ګڼ

7دوﻟﺘﻰ ﻣﻄﺒﻌﻪ ،1987 ،د ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﻨﺴټ اﻳښﻮدوﻧﻜﯥ ﻣﻠﻰ ﻛﺎﻧﻔﺮاﻧﺲ:د
اﻗﺘﺼﺎدى ودى د ډاډ ﻟﭙﺎره اﺳﻨﺎد او دوه اړﺧﻴﺰه ګټﻮرى اړﻳﻜﯥ :ﻟﻮﻣړى ﺧﺼﻮﺻﻰ
ﺳﻜﺘﻮر ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻪ وړاﻧﺪى د ﭘﺨﻮاﻧﻰ وﻟﺲ ﻣﺸﺮ ډاﻛﺘﺮ ﻧﺠﻴﺐ اﷲ وﻳﻨﺎ.
8ﺑﺮﻧټ روﺑﻦ 2003 ،ﻛﺎل ،ټﻮټﻰ ټﻮټﻰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.169 ،

9د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارزوﻧﻰ ادارى د ﺧﭙﺮوﻧﻰ ﻟﭙﺎره ﻣﺮﻛﻪ ،د ﺑﺎزاروﻧﻮ
ﭘﻮﻫﺎوى د درﻣﻠﻴﺰو د ﺑﺎزار ﻳﻮه ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ څﻴړﻧﻴﺰه ﺧﭙﺮوﻧﻪ ،د  2005ﻛﺎل اﻛټﻮﺑﺮ.
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ﭘﻪ ګﺎدۍ ﭘﺴﯥ آس ﺗړل؟ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻛﻮل او اﻗﺘﺼﺎدى ﺳﻤﻮن

 .2ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ آﺟﻨډا

ﭘﻪ  2002ﻛﺎل ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ دوﻟﺖ د ﺟﻮړﯦﺪو ﻟﻪ ﭘﯧﻞ څﺨﻪ

ډول ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ﻣﺎﻟﻴﯥ ﭘﻪ وزارت ﭘﻮرې ﺗړاو ﻧﻴﺴﻲ.

راﭘﺪﯦﺨﻮا د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺮ ﺑﺤﺚ ﻻﻧﺪې

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻫﻐﻮ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﺗﻮګﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻪ دى

ده .او ګڼ ﺷﻤﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻮوﻧﻜﯥ ادارې ﻟﻪ  2003ﻛﺎل څﺨﻪ راﭘﺪﯦﺨﻮا ﭘﻪ

ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ دوﻟﺘﻲ دي .ﻳﻮ ﻣﺸﻮرﺗﻲ راﭘﻮر ﭼﯥ ﭘﻪ  2003ﻛﺎل ﻛﯥ

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻮرې اړوﻧﺪې ﭘﺮوژې ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻮي 10.ﻻﻛﻦ د  2005ﻛﺎل

د آډم ﺳﻤﻴﺖ د اﻧﺴټﻴټﻴﻮټ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺧﭙﻮر ﺷﻮ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﯦﯥ د

ﺗﺮ آﺧﺮه ﭘﻮرې دﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ﭘﺮوګﺮام د ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د

دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ  140اټﻜﻞ ﻛړى ؤ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮال

ﭘﺎم وړ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻧﻪ ؤ ﺷﻮى .د ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻣﺆﺳﺴﻮ ﻟﻪ ﻫڅﻮﻧﯥ څﺨﻪ

ﺑﺎﻧﻚ د ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻤﻮﻳﻞ د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻪ راﭘﻮر ﻛﯥ ﻧﻮﻣﻮړى ﺷﻤﻴﺮ  73ښﻮدل
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وروﺳﺘﻪ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻳﻮه ﻟﻨډه ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ

ﺷﻮى دى .د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ د رﻳﺎﺳﺖ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ ﻟﺴټ

ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛړه ﭼﯥ ﻟږ ﺷﻤﻴﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻟﺮي او ﻳﻮازې ﻳﻮﻣﺦ ده .دوﻟﺖ د

ﻛﯥ  65دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪۍ درج دي ،وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ ﺗﺼﺪۍ ﭘﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗړون ﻛﯥ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮه د ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﺎﻟﻴﺴۍ د

ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﻠﻜﻴﺖ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﺷﻮې ﻳﺎ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺗﺼﺪﻳﻮ ﺳﺮه

ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د 2006م ﻛﺎل د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ ژﻣﻨﻪ وګړه.

ﻳﻮځﺎى ﺷﻮې ،ﻧﻮ دا ﺷﻤﻴﺮه ﻫﻢ راﻛﻤﻪ ﺷﻮه.

ﻟﻪ دې ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﺳﺮه ﺳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﯦﻮ ﺷﻤﯧﺮ دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪۍ ﭼﯥ ﺳﻮداګﺮﻳﺰ

د ﻧﻮﻣﻮړو  65دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ څﺨﻪ  19ﺗﺼﺪۍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻧﻘﺪو روﭘﻴﻮ

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﻛﺮﻧﻪ او ښﻮوﻧﻴﺰ او روزﻧﻴﺰ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻞ

وﭘﻠﻮرل ﺷﻲ 37 ،ﺗﺼﺪي ﺑﻪ د ﻓﻌﺎﻟﻮ او ګټﻪ راوړوﻧﻜﻮ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ

دي ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜټﻮروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﭘﻠﻮرل ﺷﻲ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﻲ او ﭘﺎﺗﯥ  9ﺗﺼﺪۍ ﺑﻪ د اوس وﺧﺖ ﻟﭙﺎره د دوﻟﺖ ﭘﻪ

دوﻟﺖ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره دوه ﻻرې ﻟﺮي 11.ﻟﻮﻣړى دا ﭼﯥ دوﻟﺖ

اﺧﺘﻴﺎر ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ .ﻫﻐﻪ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻳﻮې

ﻛﻮﻻى ﺷﻲ ددې ﺗﺼﺪﻳﻮ ﺷﺘﻤﻨۍ د ﻧﻘﺪو ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﻛﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ

ﺗﺼﺪۍ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﻛﺎرول ﻛﻴږي ،دا دي :ﻟﻪ ﻛﺎره ﻟﻮﻳﺪﻟﻲ

ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﻴﺮودوﻧﻜﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﭘﻠﻮري ﭼﯥ ﻏﻮاړي د ﻧﻮﻣﻮړو ﺗﺼﺪﻳﻮ

وﺳﺎﻳﻞ او ﺗﺠﻬﻴﺰات ،د ﺗﺼﺪۍ ﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،د ﺳﻮداګﺮﻳﺰ ﭘﻼن

ﺷﺘﻤﻨۍ او ځﻤﻜﻪ واﺧﻠﻲ ،ﻳﺎ داﭼﯥ دوﻟﺖ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ

ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﯥ د وﻧډې ﻧﻪ ﻟﺮل او د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﺗﺼﺪۍ ﭘﻪ ﺳټﺮاټﻴﮋﻳﻜﻮ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﭘﻠﻮري .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻛﻤﺰوري ﻳﺎ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ .ﻟﻪ ﻫﻐﻪ  37ﺗﺼﺪﻳﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ

دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻟﻪ دې دواړو ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺟﻼ ﺟﻼ ﺗﻮګﻪ ﻛﺎر واﺧﻠﻲ .د

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜﺘﻮر ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻲ 7 ،ﺗﺼﺪۍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮګﻪ ﺑﻬﺮﻧﻲ

"ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻛﻮﻟﻮ" اﺻﻄﻼح ددې ډول ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﺗګﻼرو د ﺗﺸﺮﻳﺢ

ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻲ ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ځﺎن ﭘﻪ ﻟﻮر را ﺟﻠﺐ ﻛړي ،او ﭘﻪ

او ﺗﻮﺿﯧﺢ ﻟﭙﺎره ﻛﺎرول ﺷﻮې ده.

ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻛﭽﻪ ﺑﻪ د ﻣﺰاﻳﺪې ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮ وي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗړون ﻛﯥ ژﻣﻨﻪ ﺷﻮې ده ﭼﯥ د  2009ﻛﺎل ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮرې

ﻛﻮﻣﯥ ﺗﺼﺪۍ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﻲ؟

ﺑﻪ ټﻮﻟﯥ دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪۍ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜټﻮر ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻲ .د ﻣﺎﻟﻴﯥ

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪۍ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ  100ﻓﻴﺼﺪه دوﻟﺘﻲ

وزارت ﻟﻪ ﻳﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﻪ  2006ﻛﺎل ﻛﯥ  16ﺗﺼﺪۍ دﺧﺼﻮﺻﻲ

ګڼﻞ ﻛﻴږي ﭼﯥ د ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ  1991ﻛﺎل ﻛﯥ د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ﻟﻪ

ﻛﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮي ،ﭼﯥ  8ﺗﺼﺪۍ د ﻫﻐﻮ د ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ د ﭘﻠﻮرﻟﻮ ﻟﻪ

ﺧﻮا ﺟﻮړ ﺷﻮى ؤ .دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪۍ د اړوﻧﺪو وزارﺗﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻛﻨټﺮول

ﻻرې او  8ﻧﻮرې ﺗﺼﺪي د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻜﻮ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻮ د ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻟﻪ
13

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

ﻻرې ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﻲ.

ﭘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل ﻛﯥ ﻳﻮازې د ﻏﻮري ﺳﻤﻨټﻮ

ﺗﺼﺪي د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ﻟﻪ ټﺎﻛﻞ ﺷﻮﻳﻮ
10ﭘﻪ دى ﻛﯥ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره د ﺑﺮﺗﺎﻧﻰ ﻣﻮﺳﺴﯥ ،ﺟﻰ ټﻰ زﻳﺪ ،او ﻳﻮ
اس اﻳډ د ﺑﻴﺮﻧګ ﭘﻮﻧټ ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ دى ،د ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﺮوژى ﺷﺎﻣﻠﻰ دى،
د  2004ﻛﺎل ﻟﻪ ﻓﺒﺮورى څﺨﻪ ،او ﭘﻪ  2004ﻛﺎل ډﻳﺴﻤﺒﺮ ﻛﯥ  EMGﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻮى.
11ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻋﺎﻣﻪ وګړو ﻳﺎ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ د اﺳﻬﺎﻣﻮ ورﻛﻮل اﻣﻜﺎن ﻧﻪ ﻟﺮي
ځﻜﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د اﺳﻌﺎرو ﺑﺎزار ﻳﺎ د دې ډول اﺳﻬﺎﻣﻮ د راﻛړې ورﻛړې
ﻟﭙﺎره ﻧﻮرې ﻻرې ﭼﺎرې ﻧﺸﺘﻪ.

12د اډم ﺳﻤﻴﺖ اﻧﺴټﻴټﻴﻮټ ،د 2003م ﻛﺎل اﭘﺮﻳﻞ" ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د دوﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺪﻳﻮ د رﻳﻔﻮرم او اﺻﻼح ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﭘﻴﺎوړى ﭘﻼن" ،او ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ ،د 2005م
ﻛﺎل ډﺳﻤﺒﺮ ،د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره د ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻤﻮﻳﻞ اداره ﻛﻮل3 ،ﻣﻪ ګڼﻪ4 ،م څﭙﺮﻛﻰ
13د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ځﻤﻜﻮ ﺗﺼﺎﺣﺐ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻮى ﺟﻮړښﺖ ،د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزۍ
د ﻋﻨﺼﺮ ﭘﺮﻳﺰﻳﻨټﻴﺸﻦwww.developmentwork.org, ،
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارزوﻧﻰ اداره

ﺷﻜﻞ :د وزارﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ دوﻟﺘﻰ ﺗﺼﺪۍ
د ﻋﺪﻟﻰ وزارت

د ﻋﺎﻣﻪ روﻏﻴﺎ
وزارت
د ټﺮاﻧﺴﭙﻮرټ
وزارت

د ﺳﻮداګﺮى
وزارت

ﻣﻠﻰ ﺑﺲ  1او 2

د ارزاﻗﻮ ﺗﺼﺪى

د ﻣﻜﺮوﻳﺎﻧﻮﺣﻔﻆ
اوﻣﺮاﻗﺒﺖ

ﻛﺎﻣﺎز ﻣﺮﻛﺰى
ﺗﺼﺪى

د ﺳﻮﻧګ ﻣﻮادو
او ﻣﺎﻳﻊ ﻛﺎز

اوﺑﻪ او
ﻛﺎﻧﺎﻟﻴﺰﺳﻴﻮن

ﻛﺎﻣﺎز ﻣﺮﻛﺰى
ﺗﺼﺪى

ﺳﻮداګﺮى او
ﺗﻌﺎوﻧﻰ

ﺑﻨﺎﺋﻰ د ﻣﻌﻤﺎرى
ﺗﺼﺪى

د ﻛﺎﻣﺎز 5ﻣﻪ
ﺗﺼﺪى

دﻃﺒﻰ ﻧﺒﺎﺗﻮ
ﺑﻴﺮاﺳﺘﻮﻧﻰ

د اﻓﻐﺎن ﻣﻌﻤﺎرى
ﺗﺼﺪى

د ﻛﺎﻣﺎز 6ﻣﻪ
ﺗﺼﺪى

د ﺳﻤﻮن د وﭼﯥ
ﻣﻴﻮى

د ﻛﻮر ﺟﻮړوﻧﻰ
ﺗﺼﺪى

د ﻛﺎﻣﺎز 7ﻣﻪ
ﺗﺼﺪى

د ﺷﻴﺮﺧﺎن
ﺑﻨﺪرﺗﺼﺪى

د ﻣﻌﺎرف وزارت

دﻓﺎع وزارت

د ښﺎرﺟﻮړوﻧﻰ او
اﺳﺘﻮګﻨځﺎي وزارت

د ﻛﺎﻣﺎز 8ﻣﻪ
ﺗﺼﺪى
د ﻛﺎﻣﺎز 9ﻣﻪ
ﺗﺼﺪى

د اﻃﻼﻋﺎت او ﻛﻠﺘﻮر
وزارت

د ﻛﺎﻧﻮﻧﻮ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ
وزارت

دﺑﻠﺦ ﺟﻴﻦ او ﭘﺮس

د اﻧﺠﻴﻨﻴﺮى
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت

د ﻛﻨﺪﻫﺎرﻧﺴﺎﺟﻰ او

د ﻛﺎﻧﻮﻧﻮ ﻛﻴﻨﺪل

د آزادى ﻣﻄﺒﻌﻰ
ﺗﺼﺪى

ﻃﺒﻰ او ﺗﺨﻨﻴﻜﻰ

د ﺟﻨګﻠﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ

ﺗﺼﺪى

ﺟﺎﺗﻮ ﺗﺼﺪى

دآرﻳﺎﻧﺎ ﻣﻄﺒﻌﻪ
ﺗﺼﺪى

د وړى اوﺑﺪﻟﻮ

د رﺧﺎم ﻣﺮﻣﺮ ﻛﺎڼﻮ

ﺗﺼﺪى

ﺗﺼﺪى

د اﻓﻐﺎن ﺳﻴﺎﺣﺖ
ﺗﺼﺪى

ﺗﺼﺪى

ﻧﺦ ﺗﺼﺪى

د ﺗﺨﻨﻴﻜﻰ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺗﺼﺪى

د اﻓﻐﺎن اﻗﻼﻧﺎﺗﻮ

د ﻛﺮﻫﻨﻰ وزارت

ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ

ﺗﺼﺪى

د ﭼﺎپ ﺳﻜﻮك
ﺗﺼﺪى

د ﺳﭙﻴﻦ ﻏﺮ

د اﺻﻼح ﺷﻮﻳﻮ
ﺗﺨﻤﻮﻧﻮ ﺗﺼﺪى

د ﭘﻠﺨﻤﺮى د ﺳﻴﻠﻮ

ﻣﻌﻤﺎرﻳﻮ ﺗﺼﺪى

ﺗﺼﺪى

د ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻣﻌﻤﺎرﻳﻮ

د ﻛﺎﺑﻞ د ﺳﻴﻠﻮ

ﺗﺼﺪى

ﺗﺼﺪى

د ﺟﺪﻳﺪى اﻧﺮژى

د ﺑﻠﺦ د ﺳﻴﻠﻮ

ﺗﺼﺪى

ﺗﺼﺪى

د ﻫﺮات څﺎروﻳﻮ او

د اﻓﻐﺎن ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ

د ﺷﻤﺎل د ډﺑﺮو

د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﻣﻌﻤﺎرﻳﻮ

ﺗﺼﺪى

ﺳﻜﺎرو ﺗﺼﺪى

ﺗﺼﺪى

ﻣﺴﻠﺦ ﺗﺼﺪى

د ﺑګﺮاﻣﻴﻮ د

د ﺷﻤﺎل ﺑﺮﻳښﻨﺎ او

د ﻓﻠﺰاﺗﻮ د ﻋﻨﺎﺻﺮو

د ﺑﻐﻼن ﺑﻮرى

ﻧﺴﺎﺟﻰ ﺗﺼﺪى

ﻛﺪ ﺗﺼﺪى

د ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺼﺪى

د ﻛﻨﺪﻫﺎر د وړﻳﻮ

ﻏﻮرى ﺳﻤﻴﻨټﻮ

د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﻣﻴﻮى

ﺗﺼﺪى

ﺗﺼﺪى

ﺗﺼﺪى

د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﺑﺴﺖ

اﻓﻐﺎن ګﺎز ﺗﺼﺪى

د ﻛﻨﺪز ﺳﭙﻴﻦ زر

ﺟﺒﻞ ﻟﺴﺮاج ﺳﻤﻴﻨټﻮ

ﺗﺼﺪى

ﺗﺼﺪى

د ﺑﻠﺦ ﻧﺴﺎﺟﻰ

د ﺗﺮﻛﺎڼﻰ ﺗﺼﺪى

ﺗﺼﺪى

د ﻛﻴﻤﻴﺎوى ﻛﻮډ او

د ﻣﺴﻠﺦ ﺗﺼﺪي

ﺗﺼﺪى

ﺗﺼﺪي ﻣﻄﺒﻌﻪ
ﻣﻌﺎرف

د اوﺑﻮ او ﺑﺮﻳښﻨﺎ وزارت د ﻣﺎﻟﻰ وزارت

ﻛﺮﻫﻨﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺗﺼﺪى

د ﻣﻌﻤﺎرﻳﻮ د ﻓﻠﺰاﺗﻮ
د ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺼﺪى

ﻓﻌﻼً د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﭼﻮګﺎټ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﻰ
ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺳﻜﺘﻮر ﺗﻪ ور ﺳﭙﺎرل ﺷﻮى

رﻳﺎﺳﺖ
ﻓﺎرﻣﺴﻲ

ﺗﺼﺪي ﺻﻨﺎﻳﻊ
زﻧﺪان

ﺗﺼﺪى

څﻪ ﻧﺎ څﻪ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺳﻜﺘﻮر ﺗﻪ ور ﺳﭙﺎرل ﺷﻮى

ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﻮې ده )ﭘﻪ ﻟﺴﻢ ﻣﺦ ﻛﯥ ﭼﻮﻛﺎټ ﺗﻪ

ﻗﺎﻧﻮن د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺮه ﺳﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ او د  2005ﻛﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﻪ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﻛړئ( .د  2006ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل د ﻣﻰ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ د وزﻳﺮاﻧﻮ

ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ د ﻛﺎﺑﻴﻨﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮ او ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ﺗﻪ ﻳﯥ

ﺷﻮرا د درې ﺗﺼﺪﻳﻮ )د ﺳﻤﻮن د وﭼﯥ ﻣﻴﻮې ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻛﻴﻤﻴﺎوي

ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﻛړ ﺗﺮ څﻮ د داﺳﯥ ﺗګﻼرو وړاﻧﺪﻳﺰ وﻛړي ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﭘﺮ

ﺳﺮې او ﻛﺮﻧﻴﺰو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ او د درﻣﻠﻮ د ﺻﺎدراﺗﻮ د ﺗﺼﺪﻳﻮ( د

ﺑﻨﺴټ دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪۍ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﯧﺪو ﭘﻪ ﻟﻮر ﺳﻮق ﺷﻲ او ﺧﺼﻮﺻﻲ

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﯧﺪﻟﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ﻣﻨﻈﻮر ﻛړ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړې درې واړه ﺗﺼﺪۍ

ﻛﯧﺪل ﺑﺎﻳﺪ د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ د ارزوﻧﯥ د ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﺮ ﻧﻈﺮ ﻻﻧﺪې

ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻟﻪ وې 9.ﻧﻮرې ﺗﺼﺪۍ ﻫﻢ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﻼن ﻛﯥ دي.

ﺻﻮرت وﻧﻴﺴﻲ .ﭘﻪ دې ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻛﯥ د ﻣﺎﻟﻴﯥ ،ﺳﻮداګﺮۍ ،اﻗﺘﺼﺎد
او ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﺎرو ﻛﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺳﺘﺮ ﺳﻼﻛﺎر ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮي.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ګړﻧﻼرى

ﺳﻼﻛﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ ﺗﻮګﻪ وړاﻧﺪﻳﺰ ﻛړى ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د
ﭘﺮوﺳﯥ د ﭘﻠﻲ ﻛﯧﺪو د څﺎرﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮه ﺧﭙﻠﻮاﻛﻪ اداره ﺟﻮړه ﺷﻲ

د اداري ﻟﻪ ﻧﻈﺮه د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟړۍ د ﻣﺎﻟﻴﯥ ﭘﻪ وزارت ﭘﻮرې اړه
ﻻﻛﻦ دا وړاﻧﺪﻳﺰ د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا و ﻧﻪ ﻣﻨﻞ ﺷﻮ .ﺧﭙﻠﻮاك
ﻟﺮي .ﻳﻮه ډﻟﻪ ﺳﻼﻛﺎران ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره د ﻣﺘﺤﺪو
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ د ﺑﯥ ﻃﺮﻓۍ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ښﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻮي ﻻﻛﻦ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ
اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ د ادارې ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻴږي ،د ﻣﺎﻟﻴﯥ ﭘﻪ وزارت ﻛﯥ د ځﻤﻜﻮ
د ﻟړۍ د څﺎرﻧﯥ او ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د وزﻳﺮاﻧﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل
د ﺛﺒﺖ او راﺟﺴﺘﺮ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻮړښﺖ د ﻧﻮي ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ
ﻧﻪ دي .د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ﻟړۍ د ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻣﺦ ﭘﻪ ودې
ﻛﺎر ﺑﻮﺧﺖ دي ﭼﯥ د ﻛﺎر ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل دي .ﭘﻪ
ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ﺟﻮړې ﺷﻮې ادارې ﻳﻮ ﺗﺮ ﺑﻠﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي .ځﻴﻨﯥ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ دﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﻮم ﺧﺎص ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺸﺘﻪ ،ﻳﻮازې
ﻟﻜﻪ روﺳﻴﯥ ،ﺑﻨګﻠﻪ دﯦﺶ او ﻓﻠﭙﻴﻦ ﺧﭙﻠﻮاك ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﻛړي
د  1991ﻛﺎل د ﺗﺼﺪﻳﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﯥ ځﻴﻨﯥ ﺗﻌﺪﻳﻼت راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي .دا
دي ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ،ﻣﺮاﻛﺶ او ﺗﻮﻧﺲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
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ﭘﻪ ګﺎدۍ ﭘﺴﯥ آس ﺗړل؟ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻛﻮل او اﻗﺘﺼﺎدى ﺳﻤﻮن
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څﻴﺮ د وزﻳﺮاﻧﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﻛړي دي .د ﭼﻴﻠﻲ ،ﺟﺎﻣﻴﻜﺎ او

ﻧﺸﺘﻪ.

ﻣﻜﺴﻴﻜﻮ ﭘﻪ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟړۍ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د

ﺳﻮداګﺮى ﻛﻤﭙﻨﻴﻮ ﭘﻪ ډول دواﻣﺪاره ﻧﻮى ﻳﻌﻨﯥ د ټﻴټ ارزښﺖ

ﻏﻴﺮﻣﺮﻛﺰي ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻠﯥ ﺷﻮې ده.

اﯦښﻮدﻟﻮ ﺑﻞ ﺧﻄﺮ دادى ﭼﯥ ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ددې

د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ څﯧړﻧﻮ ﭘﺮﺑﻨﺴټ ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ ځﻴﻨﯥ ﺗﺼﺪۍ د

ﺗﺼﺪي ﺑﺸﭙړ ارزښﺖ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮى ﭘﻪ دې ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻟﻮړ ارزښﺖ
د ﺗﺼﺪي د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻳﻮه ﺗﺼﺪي ﺧﺼﻮﺻﻲ
اﯦښﻮدﻟﻮ ﺧﻄﺮ دادى ﭼﯥ ﻫﻴڅ ﻳﻮ ﻟﻪ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﻛﻤﭙﻨﻴﻮ ﭘﻪ ﺑڼﻪ د
ﻛﻴږي ،ﻧﻮ د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت د وزﻳﺮاﻧﻮ ﺷﻮرا ﺗﻪ د ﻧﻮﻣﻮړې ﺗﺼﺪۍ د
ﺗﺼﺪﻳﻮ ﭘﻴﺮودﻟﻮ ﺷﻮق ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ ﺳﺒﺐ ﻛﻴږي ،ﺗﺮ څﻮ ﻫﻐﻪ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻴﺪو ﻳﺎ ﺧﺮڅﻼو ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻳﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ﺳﭙﺎري .د وړاﻧﺪﻳﺰ ﻟﻪ
ﺗﺼﺪي د ﻳﻮې ﺷﺘﻤﻨﻲ ﭘﻪ ډول وﭘﻠﻮرل ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻛﯧﺪاى
ﻣﻨﻞ ﻛﻴﺪو وروﺳﺘﻪ د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت د ﻟړۍ د ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﻛﻤﻴټﻪ
ﺷﻲ دوﻟﺖ د ﻛﻤﭙﻨﻰ ﻟﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺷﻮي ارزښﺖ څﺨﻪ ﻫﻢ ﻟږ ﻻس ﺗﻪ راوړي.
ټﺎﻛﻲ.
ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه ﺗﻮګﻪ  63دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪۍ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ځﻤﻜﯥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮي،

ﻛﻮﻣﯥ ﺷﺘﻤﻨۍ ارزښﺖ ﻟﺮي؟

ﻛﺎﺑﻮ  9775ﻫﻜټﺎره ) 22072ﺟﺮﻳﺒﻪ( ځﻤﻜﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړو ﺗﺼﺪﻳﻮ
د ﭘﺎﻧګﻮ  70ﻓﻴﺼﺪه ﺟﻮړوي .د ﻧﻮﻣﻮړو ﺗﺼﺪﻳﻮ ځﻤﻜﯥ او وداﻧۍ ﭘﻪ

ددې څﻴړﻧﯥ ﭘﻪ ﻟړ ﻛﯥ د  44دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ د ارزښﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﻟړۍ
ګډه ﺳﺮه د ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﭘﺎﻧګﻮ د ارزښﺖ زﻳﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺟﻮړوي .د ﻧﻮﻣﻮړو
ﺑﺸﭙړه ﺷﻮې وه .ﭘﻪ دې ﻫﻜﻠﻪ ﭼﯥ ﻛﻮم ارﻗﺎم د ﺧﻠﻜﻮ د ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ﻟﭙﺎره
دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ د ځﻤﻜﻮ ﻗﺎﻃﻊ اﻛﺜﺮﻳﺖ ) 7624ﻫﻜټﺎره ﻳﺎ 17215
وړاﻧﺪې ﺷﻮل ،ﻫﻐﻪ د دې ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ ﺧﺎﻟﺺ ارزښﺖ )د ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ ارزښﺖ
ﺟﺮﻳﺒﻪ( ﯦﯥ ﭘﻪ ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﭘﺮﺗﯥ دي 16.ﻫﻐﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭼﯥ ﭘﻪ
ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﭘﻮروﻧﻪ( ﻳﯥ  614ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ډاﻟﺮه اټﻜﻞ ﻛړى.
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اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ځﻤﻜﻮ د ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺷﺘﻪ ،د ﺗﺼﺪﻳﻮ ﭘﻪ
دا ﭘﻴﺴﯥ د ﻧﻮرو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ﻟړۍ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﻳﺮې
ځﻤﻜﻮ ﻫﻢ اﻏﻴﺰه ﻛﻮي ،د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻛﺎﻓﻲ اﺳﻨﺎدو ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ،
ﻛﻤﯥ دي .اﻣﺎ د دې ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻟﻪ ﺧﺮڅﻼو څﺨﻪ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻴﺪوﻧﻜﻮ
رﺳﻤﻲ او ﺑﻲ ﺟﻨﺠﺎﻟﻪ ﻗﺒﺎﻟﯥ او ﻫﻤﺪا ﺷﺎن ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﻛﭽﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻋﻮاﻳﺪو ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د اﻋﺘﺒﺎر وړ وړاﻧﺪوﻳﻨﻪ ﻧﻪ ده ځﻜﻪ ﭼﯥ د ﺗﺼﺪﻳﻮ د
آﺑﺎدۍ او د ځﻤﻜﻮ ﺗﺨﺼﻴﺺ .دا ﻛړﻛﯧﭻ ﻳﻌﻨﯥ دا ﭼﯥ څﻮك د ځﻤﻜﻮ
ﺧﺮڅﻼو ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺑﺎزار د ﻏﺒﺮګﻮن ،او دا ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ ﭘﺎﻧګﯥ ﺑﻪ و ﻧﻪ
ﻣﺎﻟﻚ دى؟ د ﻧﻘﺪو روﭘﻴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﻛﯥ د ﻧﻮﻣﻮړو ﺗﺼﺪﻳﻮ د ﭘﻠﻮرﻟﻮ ﭘﻪ
ﭘﻠﻮرل ﺷﻲ  ،او داﺳﯥ ﻧﻮرو ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺘﻪ .د
ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ځﺎﻧګړې اﻏﻴﺰې ﻟﺮي ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﻛﯥ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳټﺮاټﻴﮋي داﺳﯥ وړاﻧﺪﻳﺰ ﻛﻮي
ﭼﯥ ځﻤﻜﻪ ﻳﻮه ﺑﻨﻴﺎدي ﭘﺎﻧګﻪ وي.
ﭼﯥ د دې ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻟﻪ ﺧﺮڅﻼو څﺨﻪ ﻻﺳﺘﻪ راﻏﻠﻲ ﻋﻮاﻳﺪ د اﻗﺘﺼﺎدي
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوژو د ﺗﺮوﻳﺞ ﻟﭙﺎره د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻘﺪي ﺻﻨﺪوق ﻛﯥ

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ځﻤﻜﻮ د ﻗﺒﺎﻟﻮ ﺳﻤﻮن او اﻗﺘﺼﺎدى ﺟﻮړښﺖ

اﻳښﻮدل ﻛﻴﺪاى ﺷﻲ ،اﻣﺎ دا ﻛﺎر ﺑﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺗړون ﺳﺮه ﺳﻤﻮن و ﻧﻪ ﻟﺮي

ﺗﺠﺪﻳﺪ ) (LTERAډﻟﯥ د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﺗﻪ د

ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﻟﻪ  IMFﺳﺮه ﻛړې ده .ﭘﻪ دې ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ

ﻗﺒﺎﻟﻮ د ورﻛﻮﻟﻮ د ﻳﻮه واﺿﺢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻴﺪو ټﻴﻨګﺎر ﻛړى

ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ دا ده ﺗﺮ څﻮ ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ

ﭼﯥ دا ﻛﺎر ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻟﻪ  37ﻛﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ راﭘﺪﻳﺨﻮا ﺟﺮﻳﺎن ﻟﺮي .دې ډﻟﯥ د

ﺷﻮې ﭘﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺑﻮدﺟﯥ ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﺷﻲ ،دا ﺧﺒﺮه روښﺎﻧﻪ ﻧﻪ ده ﭼﯥ

ﭘﻨځﻮ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﭘړاووﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﯥ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ده ﭼﯥ "دوﻳﻤﻲ زﻳﺮﻣﯥ"

آﻳﺎ ﻫﻤﺪا ﻻره د دې ﭘﻴﺴﻮ د اﺳﺘﻔﺎدې ﻟﭙﺎره ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻏﻮره ﻻر ده ﻛﻪ ﻧﻪ؟

ﺑﻪ ډﻳﺮې ﻣﻬﻤﯥ وي ځﻜﻪ ﭼﯥ دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪۍ"ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه ﺗﻮګﻪ د ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اوﺳﻨﻴﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﺮه ﺗﻮګﻪ د ﺗﺼﺪﻳﻮ د ارزښﺖ
ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل ډﯦﺮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﻛﺎر دى .د ځﻤﻜﻮ د ﺧﺮڅﻼو ﻟﭙﺎره ﻛﻮم ﺑﺎزار ﻧﻪ
دى ﺟﻮړ ﺷﻮى ﭼﯥ اﻟﺒﺘﻪ ځﻤﻜﯥ د ﻫﻐﻮ دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ زﻳﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ

15د ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ د ﻳﻮې ﭘﺮوژې اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮي ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﻛﯥ د ﻧﻘﺪي ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻪ
اوﺳﻨﻲ ﺧﺎﻟﺺ ارزښﺖ ﭘﻮرې ﺗړاو ﻟﺮي .اوﺳﻨﻰ ﺧﺎﻟﺺ ارزښﺖ د ﻛﻤښﺖ د اﻧﺪازې
ﻳﻮ ﻋﻤﻞ دى ﭼﯥ د ﭘﺮوژې د ﻫﻐﻮ ﻋﻮاﻳﺪو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴږي ﻛﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ

ﺟﻮړوي ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﻲ .ﻫﻤﺪا ﺷﺎن ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﭘﺎﻧګﯥ
راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﻛﯥ ﺑﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ .ﭘﻪ ﻋﺎدي ﺗﻮګﻪ د ﻛﻤښﺖ اﻧﺪازه د ﺳﻮد د ﻛﭽﯥ او

اﭼﻮﻟﻮ د اﻏﻴﺰو او ګﻮاښﻮﻧﻮ د ﺳﻨﺠﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﻮﻣﻪ ډاډﻣﻨﻪ ﺗګﻼره
ګﻮاښ د ﻓﻜټﻮر ﻳﻮ ﺗﺮﻛﻴﺐ دى .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺳﻮد ﻛﭽﻪ او ﻋﻤﻮي ګﻮاښ
ﻧﺸﺘﻪ )ﭼﯥ ﺳﻮداګﺮﻳﺰ ګﻮاښ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﭘﺮوژو ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ وي( او د دې ډول ګﻮاښ
وړاﻧﺪوﻳﻨﻪ ﻫﻢ اﻣﻜﺎن ﻧﻪ ﻟﺮي .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ،داﺳﯥ ﺑﺮﻳښﻲ ﭼﯥ د ﻛﻤښﺖ ﻫﻐﻪ ﻛﭽﻪ
ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ د ﭘﺮوژو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴږي ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ډﻳﺮه
زﻳﺎﺗﻪ وي او دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ وي.
14د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ځﻤﻜﻮ ﺗﺼﺎﺣﺐ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻮى ﺟﻮړښﺖ ،د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزۍ
د ﻋﻨﺼﺮ ﭘﺮﻳﺰﻳﻨټﻴﺸﻦ.www.developmentwork.org, ،

16د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ځﻤﻜﻮ ﺗﺼﺎﺣﺐ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻮى ﺟﻮړښﺖ ،د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزۍ
د ﻋﻨﺼﺮ ﭘﺮﻳﺰﻳﻨټﻴﺸﻦ.www.developmentwork.org, ،

7

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارزوﻧﻰ اداره

رﺳﻤﻲ اﺳﻨﺎد ﻧﻠﺮي" .ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻫﻴڅ ډول اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ

ﭼﯥ ﭘﻪ  2003ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﯧﻞ ﺷﻮه د ﻣﺎﻟﻴﯥ ﭘﻪ وزارت ﻛﯥ د ځﻤﻜﻮ د ﻗﺒﺎﻟﻮ

وي ،ښﺎﻳﻲ ﻣﻮﺿﻮع د ﻣﺤﻜﻤﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﺣﻞ او ﻓﺼﻞ ﺷﻲ .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د

ﺳﻤﻮن او اﻗﺘﺼﺎدى ﺟﻮړښﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ د ډﻟﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ورﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ

ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ټﻴﻨګﺎر ﻛﻮي ﭼﯥ ځﻤﻜﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ

وﺷﻮه.

اﺳﻨﺎدو څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ و ﻧﻪ ﭘﻠﻮرل ﺷﻲ ،ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﻪ ده ﭼﯥ

 NAPCODد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺗړون ﻻس ﻟﻴﻚ ﻛړ ﺗﺮڅﻮ د

ﻟﻪ "دوﻳﻤﻲ زﻳﺮﻣﻮ" څﺨﻪ ﻣﻮﺧﻪ څﻪ ده ﻳﺎ د ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﯥ د دوو دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ )د ﺑﻠﺦ او د ﻛﻨﺪز د
د ﻣﺤﻜﻤﯥ ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﺣﻞ او ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻧﺪې څﻪ ډول اﻏﻴﺰى
ﺳﭙﻴﻦ زر د ﭘﻨﺒﯥ ﭘﺎﻛﻮﻟﻮ او ﭘﺮس ﻛﻮﻟﻮ ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﯥ( ځﻴﻨﯥ وداﻧۍ او د
وﻟﺮي .ﭘﻪ دې ﻫﻜﻠﻪ ﭼﯥ آﻳﺎ ﺑﻬﺮﻧۍ ﻛﻤﭙﻨۍ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ځﻤﻜﻪ
رﺧﺖ اوﺑﺪﻟﻮ او ﭘﺮس ﻛﻮﻟﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اﺟﺎره وﻧﻴﺴﻲ .ﭘﻪ دې ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ
اﺧﻴﺴﺘﻼى ﺷﻲ ﻛﻪ ﻧﻪ ،ﻫﻢ ﻳﻮڅﻪ ﭘﻴﭽﻠﺘﻴﺎ ﻣﻮﺟﻮده ده ﭼﯥ دا ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
د ﻛﻨﺪز د ﺳﭙﻴﻦ زر ﺗﺼﺪي د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ ﭘﻪ درﻟﻮدو ﺳﺮه ﺑﻴﻼﺑﻴﻞ
ﻫﻢ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺮ ډﻳﺮه ﺣﺪه ﭘﻮرې
ﺳﻮداګﺮﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﭘﻨﺒﯥ او ﺧﻮراﻛﻲ ﻏﻮړﻳﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﻛﻮل د
اﻏﻴﺰه وﻟﺮي )ﺑﻬﺮﻧﻲ وګړي ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ځﻤﻜﯥ دﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺣﻖ
ﻫﻐﯥ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده او ﻧﻮﻣﻮړى دﻓﺘﺮ ﻫﻐﻪ اﺟﺎره ﻛړى دى.
ﻧﻠﺮي(.
ﻧﻮﻣﻮړې ﻛﺮاﻳﻪ ﺷﻮې ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﯥ د ﭘﻨﺒﯥ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪوي او د ﻣﺰار ﭘﻪ
ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻫﻐﻪ ﺷﺘﻤﻨۍ ﭼﯥ ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ

ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻪ ﻛﯥ د ﭘﻨﺒﯥ ﻟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻮ څﺨﻪ ﻧﻮر ﺷﻴﺎن ﻫﻢ ﺟﻮړﻳږي .ﭘﺮوﺳﺲ

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜﺘﻮر ﺗﻪ ورﻛړل ﺷﻲ ،ﻓﻘﻂ دا ارزښﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﺎﻧګﻪ

ﺷﻮي ﻣﺎﻟﻮچ اﻛﺜﺮاً د ﻣﻨځﻨۍ آﺳﻴﺎ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﺻﺎدرﻳږي .ﻧﻮﻣﻮړي

اﭼﻮوﻧﻜﻲ ﭘﻪ ټﺎﻛﻠﻰ وﺧﺖ ﻛﯥ د ﻫﻐﻮ د ﺑﻴﯥ د ورﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮ دي

دﻓﺘﺮ  45ﻛﺎرګﺮان روزﻟﻲ او ﭘﻪ ﻛﺎر ګﻤﺎرﻟﻲ دي او ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻮ 5000

ﻛﻪ ﻧﻪ .ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﻻﻧﺪې ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮي ،ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻓﻜټﻮروﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ

ﻗﺮاردادي ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮي ﺗﺮ څﻮ  15000ټﻨﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ

دې ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻧﺪې اﻏﻴﺰه وﻟﺮي ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ

وﻛﺮي 15000 NAPCOD .ټﻨﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﻟﻪ ﻏﻴﺮﻗﺮاردادي ﺑﺰګﺮاﻧﻮ څﺨﻪ ﻫﻢ

ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﻳﻂ.

ﭘﻴﺮﻟﯥ ده.
ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو څﺨﻪ ﭼﯥ دا ﺗﺼﺪي ورﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ده ﻟﻪ ﺑﺰګﺮاﻧﻮ

ﻫﻐﻪ دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪۍ ﭼﯥ ﻻ دﻣﺨﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﻮي دي

څﺨﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺪازه د اوﻣﻪ ﻣﻮادو ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮل دي ﺗﺮ څﻮ د دې

د  2006ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﯥ ﭼﯥ څﯧړﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻴﺪه،

ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﯥ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره ﻓﻌﺎل وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ او ﺳﻮداګﺮي د

درې دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪي ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜﺘﻮر ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻮې.

ﺗﺪاوم ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﭘﺎﻳښﺖ وﻟﺮي .ﻟﻪ  2004ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل څﺨﻪ راﭘﺪﻳﺨﻮا ﭼﯥ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د ادارې څﻴړوﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻮړو ﺗﺼﺪﻳﻮ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ د ﭘﻨﺒﯥ د ﺳﻮداګﺮۍ ﺳﻜټﻮر ﺧﭙﻠﻮاك ﻛړى ،ﺑﺰګﺮان

څﺨﻪ ﻟﻴﺪﻧﻪ وﻛړه .د ﻧﻮﻣﻮړو ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ څﺨﻪ دوه ﺗﺼﺪۍ ﻳﻌﻨﯥ د

ﻛﻮﻻى ﺷﻲ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﭘﻴﺮوﻧﻜﻲ ﺗﻪ ﭼﯥ وﻏﻮاړي ،وﭘﻠﻮري .ﻟﻪ ﻫﻐﻪ

ﻛﻨﺪز د ﺳﭙﻴﻦ زر او د ﺑﻠﺦ د ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎﻛۍ او ﭘﺮس ﻛﻮﻟﻮ ﺗﺼﺪۍ ﭘﻪ

وﺧﺖ څﺨﻪ راﭘﺪﻳﺨﻮا ﭼﯥ دا ﺳﻜټﻮر ﺧﭙﻠﻮاك ﺷﻮى ،د ﭘﻨﺒﯥ ﭘﺎﻛﻮﻟﻮ

ﻓﺮاﻧﺴﻮي  DAGRISګﺮوپ ﭘﻮرې ﺗړاو درﻟﻮد.

ﻛﻮﭼﻨﻴﻮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﺮﻛﺘﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﺨﻮا ﺑﻪ ﯦﯥ د ﺗﻮﺷﻜﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻨﺒﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪوﻟﻪ ،ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ﺗﺮﻗﻲ ﻛړې ده د دوى اﺿﺎﻓﻲ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﻛﻢ دي

ﭘﻪ  2003ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ د ﻣﻌﺪن او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ د
او اوس ﻛﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﺰګﺮاﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﻪ ﻟږڅﻪ ﻟﻮړه ﺑﻴﻪ واﺧﻠﻲ.
وزارت ﻟﻪ ﻻرې ﭼﯥ اوس د ﻣﻌﺎدﻧﻮ د وزارت ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳږي د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ د ﭘﻨﺒﯥ او د ﭘﺨﻠﻲ د ﻏﻮړو د ﻣﺠﺪد

د ﻧﻮي ﺑﻐﻼن د ﺷﻜﺮې ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻪ ﻳﻮه ﺧﺼﻮﺻﻲ او دوﻟﺘﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﻪ

ﺗﻮﻟﻴﺪ او ﺻﻨﻌﺖ ﻟﭙﺎره د ﻓﺮاﻧﺴﻲ ﻟﻪ ﻫﯧﻮاد څﺨﻪ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ

ﺗﺼﺪي ده ﭼﯥ دا ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﯧﺪل د ځﻤﻜﻮ د ﻗﺒﺎﻟﻮ ﺳﻤﻮن او

وﻛړه ﭼﯥ ﻟﻪ دې ﻏﻮښﺘﻨﯥ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د  DAGRISﻛﻤﭙﻨﻲ ﻳﻮه ﻧﻮې

اﻗﺘﺼﺎدى ﺟﻮړښﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﺳﺮه ﻟﻪ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو وروﺳﺘﻪ راﻣﻨځﺘﻪ

ﭘﺮوژه د ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻏﻮړﻳﻮ او رﺧﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺷﻮي 4 .ﺗﻨﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه ﺗﻮګﻪ  8ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻳﻮرو د

ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ د  NAPCODﭘﻪ ﻧﻮم ﭘﯧﻞ ﻛړه .ﻧﻮﻣﻮړي ﻛﻤﭙﻨۍ ﻟﻪ

دې ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﯥ د ﺗﺠﻬﻴﺰ او ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ د ﺑﻴﺎﭘﻴﻞ ﻟﭙﺎره ځﺎﻧګړي ﻛړي دي .د

دې ﭼﯥ ﭘﻪ  1970ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ د ﺑﻠﺦ ،ﺑﻐﻼن او ﻛﻨﺪز ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﺑﻪ د ﺑﻐﻼن د ﺷﻜﺮې د ﺗﺼﺪۍ ﭘﺨﻮاﻧۍ وداﻧۍ او

ﭘﻨﺒﯥ د ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎوه ،د دې ﭘﺮوژې ﻟﭙﺎره ﻫﻢ وټﺎﻛﻞ

ځﻤﻜﯥ د ﻫﻐﻮى ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﯥ ورﻛړي KWS SAAT AG .آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ

ﺷﻮه .دا ﻛﻤﭙﻨﻲ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي ،او د

د ﻳﻮ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﭘﻪ ارزښﺖ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮي او د ﺟﻐﻨﺪرو ډول ډول اﺻﻠﻲ

ﻟﻮﻣړﻧۍ ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﯦﯥ  13ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮه د ﭘﻮر ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د

ﺗﺨﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ د زﻳﺎﺗﯥ ﺷﻜﺮې د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ورﻛړي او د

ﻧﻮﻣﻮړي ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ادارې څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي دي .دا ﭘﺮوژه

ﻫﻐﻮ د ﻛﺮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ وﻛړي .د آﻟﻤﺎن دوﻟﺖ د

8

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

 FAOد ﺳﺎزﻣﺎن او د آﻟﻤﺎن  DEGد ادارې ﻟﻪ ﻻرې  2،5ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ﻳﻮرو د

ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳټﺮاټﻴﮋۍ او د ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﭘﻪ ﻧﻮرو اﺳﻨﺎدو ﻛﯥ دا

دې ﻛﻤﭙﻨۍ د ﭼﺎرو د ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻴﻮﻟﻮ ،ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د وﺳﺎﻳﻠﻮ ﭘﻴﺮودﻟﻮ،

ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ ده واﺿﺢ ﺷﻮې ﭼﯥ دا ډول ﺗﺼﺪۍ ﺑﻪ ﻛﻠﻪ او

اداري ﺗﺨﺼﺺ او د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ګﻮﻣﺎرﻟﻮ او روزﻟﻮ ﻟﭙﺎره

څﺮﻧګﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﻲ .د  IMFاﺳﻨﺎد او راﭘﻮروﻧﻪ ددې څﺮګﻨﺪووﻧﻜﻲ

ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړي.

دي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ژﻣﻦ دى ﺗﺮ څﻮ ددې ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻮ او ﺗﺼﺪﻳﻮ
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دﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﭼﻤﺘﻮ او ﭘﻠﯥ ﻛړي .اﻣﺎ دا ﺧﺒﺮه
ﭘﻪ ﻣﻨځﻤﻬﺎﻟﻪ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ اټﻜﻞ ﺷﻮى دى ﭼﯥ د ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻮ د اوﺳﻨﻲ
ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﻪ ده ﭼﯥ ددې ﻣﻮﺧﯥ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﻮﻣﯥ ادارې ﻳﺎ ﭼﺎ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﻮړﯦﺪل او د ﺗﺼﺪﻳﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﺗﻪ ډﯦﺮ اﻣﻴﺪ ﺷﺘﻪ ﺗﺮ څﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ
څﻮﻣﺮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛړى دى.
ﻛﯥ وﻛړاى ﺷﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﻜﺮې د ﻣﺼﺎرﻓﻮ ﻛﺎﺑﻮ  25٪ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛړي .ﻻﻛﻦ د ﭘﻨﺒﯥ د ﺗﺼﺪۍ ﭘﻪ څﻴﺮ دا ﺷﺮﻛﺖ داﺳﯥ اﺣﺴﺎس ﻛﻮي ﭼﯥ

ﭘﻪ دې ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﻛﯥ  13دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪۍ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي ﻟﻜﻪ د آرﻳﺎﻧﺎ

ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺑﺰګﺮاﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﻪ اوﻣﻪ ﻣﻮاد ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻧﺸﻲ ﻛړاى ځﻜﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ

اﻓﻐﺎن ﻫﻮاﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻴﻤﯥ ﻣﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ،

اوس وﺧﺖ ﻛﯥ ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د ﺟﻐﻨﺪرو د ﻛﺮﻟﻮ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﻧﻪ ﻛﻴږي .ﺟﻐﻨﺪر

اﻧټﺮﻛﺎﻧټﻴﻨﻨټﻞ ﻫﻮټﻞ ،اﻓﻐﺎن ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ،اﻓﻐﺎن ټﻴﻠﻲ ﻛﺎم او د

ﻟﻪ ﺧټﻜﻴﻮ ،ﭘﻨﺒﯥ ،ﻏﻨﻤﻮ ،ورﻳﺠﻮ او ﻧﻮرو اړﺗﻴﺎو ﺳﺮه ﺳﻴﺎﻟﻲ

اﻓﻐﺎن ﺑﻴﺴﻴﻢ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺷﺮﻛﺘﻮﻧﻪ .دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪۍ د ﺳﻮداګﺮﻳﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ

ﻛﻮي.دګﺘﯥ زﻳﺎﺗﻴﺪل ﻫﻢ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮال ﺑﺎزار ﻛﯥ د ﺷﻜﺮې ﭘﻪ ﺑﻴﯥ ﭘﻮرې ﺗړاو

ﻣﺨﯥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮي او ﭘﻪ ﻫﻐﻮﻛﯥ دوﻟﺖ او ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜﺘﻮر وﻧډه

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

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

ﻛﻪ ﭼﻴﺮې وواﻳﻮ ﭼﯥ دا ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل د ﭘﻨﺒﯥ او ﺷﻜﺮې د ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﻴﺎ ﻓﻌﺎﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ښﻪ او ګټﻮره وﺳﻴﻠﻪ ده ،ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﻟﻪ وﺧﺖ څﺨﻪ دﻣﺨﻪ
وړاﻧﺪوﻳﻨﻪ وي .ﻟﻪ دې ډول ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ څﺨﻪ دا ښﻜﺎري ﭼﯥ ﻟﻪ
ﺳﻮداګﺮﻳﺰ ﭘﻠﻮه د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ د دوام او ﭘﺎﻳښﺖ ﻟﭙﺎره ﻫڅﯥ ﺑﻪ ﻳﻮ

” ﻟﻪ دې ډول ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ څﺨﻪ دا ښﻜﺎري

ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ او ګﺮان ﻛﺎر وي ،ﭼﯥ د اوږدې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره ډﯦﺮو ﭘﺎﻧګﻮ

ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﻮداګﺮﻳﺰ ﭘﻠﻮه د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ د دوام او

اﭼﻮﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .د ګڼ ﺷﻤﻴﺮ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ داﺳﯥ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢ

ﭘﺎﻳښﺖ ﻟﭙﺎره ﻫڅﯥ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ او ګﺮان ﻛﺎر

ﺑﺎزار ﻛﯥ ﺳﻮداګﺮﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ګﺮان وي ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ د ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل د

وي ،ﭼﯥ د اوږدې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره ډﯦﺮو ﭘﺎﻧګﻮ اﭼﻮﻧﻮ

اوﻣﻪ ﻣﻮادو او اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﻜﻮ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻮى ؤ ﺧﻮ اوس ﯦﯥ ﻫﻴڅ ډول

ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي".

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﺸﻲ ﻛﻴﺪاى .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ګڼ ﺷﻤﻴﺮ ﺗﺼﺪۍ د اوﻣﻪ
ﻣﻮادو د زﻳﺮﻣﻮ د ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دي .ﻳﻮ ﺑﻠﻪ ﺑﻨﺴټﻴﺰه
څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ وﺷﻮه ﭘﻪ دې ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻛﯥ د دوﻟﺘﻲ وﻧډې د
ﺧﺒﺮه دا ده ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړو دواړو ﺗﺼﺪﻳﻮ ﺗﻪ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ آﺟﻨډا واﺿﺢ ﻧﻪ ده .د ځﻴﻨﯥ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺎء
ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ اﻧﺪازه ﭘﺎﻧګﯥ ورﻛړل ﺷﻮې وې ﭼﯥ ﺗﺼﺪۍ ﯦﯥ
د اﻧټﺮﻛﺎﻧټﻴﻨﻨټﻞ ﻫﻮټﻞ او د اﻓﻐﺎن ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺷﺮﻛﺖ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﭘﻪ ﺑﻴﺎاداﻳﻨﯥ ﻣﺠﺒﻮرې ﻧﻪ وې او  NAPCODﺧﻮ د ﭘﺎﻧګﻮ زﻳﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﻟﺴﺖ ﻛﯥ ﻗﺮار ﻟﺮي او دوﻟﺖ ﺑﻪ د اوس وﺧﺖ ﻟﭙﺎره د آرﻳﺎﻧﺎ ﻫﻮاﻳﻲ
ورﻛړې وه .ﻧﻮ د ﺑﺎزار ﻟﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ وﻳﻼى ﺷﻮ ﭼﯥ دا دواړه
ﺷﺮﻛﺖ او د اﻓﻐﺎن ﺑﻴﻤﯥ ﻣﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﭙﻠﯥ وﻧډې وﺳﺎﺗﻲ .داﺳﯥ
ﺗﺼﺪۍ ﭘﻪ دودﻳﺰه ﺗﻮګﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﻮې ﻧﻪ وې .ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل
ښﻜﺎري ﭼﯥ د آرﻳﺎﻧﺎﻫﻮاﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ د ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﻴﭽﻠﻰ ﺟﻮړښﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻳﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻛﯥ د دوﻟﺖ د وﻧډې ﺷﺘﻪ واﻟﻰ ﻫﻢ ﺧﭙﻠﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې
ﻫﻐﻪ ﻛﯥ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﻛﺴﺎن وﻧډه ﻟﺮي ،د دې ﺷﺮﻛﺖ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﯧﺪو ﭘﻪ
ﻟﺮي ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﺗﺼﺪﻳﻮ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻛﯥ د دوﻟﺖ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ
ﻻره ﻛﯥ ﻋﻤﺪه ﺧﻨډ وي .آرﻳﺎﻧﺎ ﻫﻮاﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻪ  1955ﻛﺎل ﻛﯥ ﺗﺎْﺳﻴﺲ
ﻻﺳﻮﻫﻨﻪ او د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻮب ﻛﻤﻮاﻟﻰ.
ﺷﻮى دى ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﺮﻛﺖ وه ﻻﻛﻦ ﭘﻪ 1957

دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪۍ او ﻧﻮرې دوﻟﺘﻲ ﺷﺘﻤﻨۍ :د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ
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د 2006م ﻛﺎل ﺟﻮﻻى ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ :د ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ د

ﭘﻪ ﻟﺴﺖ ﻛﯥ؟
څﺎرﻧﯥ ﺗﺮ ﭘﺮوګﺮام ﻻﻧﺪې اووﻣﻪ ﻛﺘﻨﻪ او د ﺑﯥ وزﻟۍ د راﻛﻤﻮﻟﻮ او د ودې د اﺳﺎﻧﺘﻴﺎ

ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﺗﺼﺪۍ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﻳﺎ ﻧﻴﻤﺎﻳﯥ ﺗﻮګﻪ د دوﻟﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دى،

ﻟﻪ ﭘﺮوګﺮام ﺳﺮه ﺳﻢ د درې ﻛﻠﻮﻧﻮ د ﻳﻮ ﻗﺮارداد ﻏﻮښﺘﻨﻪ -د ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ راﭘﻮر ،ﻟﻪ
ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﯥ ،د ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ،د اﺟﺮاﻳﻮي ﻫﻴﺌﺖ د ﺑﺤﺚ ﭘﻪ

ﻳﺎ ﻧﻮرې دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﭼﯥ ﺳﻮداګﺮﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻮي او د
ﻫﻜﻠﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻪ ،او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ د اﺟﺮاﻳﻮي رﺋﻴﺲ

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

وﻳﻨﺎ.www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2006/cr06251.pdf ،
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارزوﻧﻰ اداره

ﻛﺎل ﻛﯥ دا ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺤﺪود ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ دوﻟﺖ  51٪وﻧډه درﻟﻮده

د اﺳﺘﺨﺮاج وړ ﻣﻌﺪﻧﻮﻧﻮ او زﻳﺮﻣﻮ ﻛﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﺑﻪ ﻳﻮه

" اﻟﺒﺘﻪ د دوﻟﺘﻰ څﻮ ګﻮﻧﻮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻮ ﭘﻪ واﺳﻂ" ﭼﯥ ﭘﺎﺗﯥ 45ﻓﻴﺼﺪه

ځﺎﻧګړې ﭘﺮوﺳﻪ وي ﭼﯥ د 2005م ﻛﺎل د ډﺳﻤﺒﺮ د ﻫﺎﻳﺪروﻛﺎرﺑﻨﻮﻧﻮ د

ﻳﯥ د ﭘﺎن اﻣﺮﻳﻜﻦ ﻫﻮاﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ وﻧډه وه او ﻧﻮﻣﻮړى ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﻪ

ﻗﺎﻧﻮن او د 2005م ﻛﺎل د ﺟﻨﻮرۍ د ﻣﻨﺮاﻟﻮﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺑﻪ وي

 1985ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﻴﺪ.

ﭼﯥ د ډﺑﺮو او ﻣﻌﺪﻧﻮﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﻮاز ﻟﻴﻚ ،دګﺎز او ﺗﻴﻠﻮ د
اﺳﺘﺨﺮاج اﻣﺘﻴﺎز او اړوﻧﺪ ﻗﺮاردادوﻧﻪ ﭘﻪ ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي .اټﻜﻞ ﺷﻮى

ﭘﺮ دوﻟﺘﻲ ﺷﺮﻛﺘﻮﻧﻮ ﺑﺮﺳﯧﺮه ﻧﻮر ﺳﻮداګﺮﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ
ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ  30ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮه ګﺎز ﺷﺘﻪ او ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻪ
دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﯥ ﻻس ﻟﺮي ،او ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜټﻮر
ﻛﭽﻪ د ښﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻲ د ډﺑﺮو ﺳﻜﺎره ﻫﻢ ﻟﺮي ﭼﯥ اﻧﺪازه ﻳﯥ ﺗﺮ
ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﺷﻲ .ﻳﻮ اﻧﺪازه دوﻟﺘﻲ ځﻤﻜﻪ )ﭘﻪ ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ او ښﺎروﻧﻮ
اوﺳﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﻪ ده.
ﻛﯥ( ﭼﯥ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﭘﻮرې ﺗړﻟﯥ ﻧﻪ ده او د دوﻟﺖ ﺳﺘﺮه ﺷﺘﻤﻨﻲ ګڼﻞ ﻛﻴږي،
ﭘﻪ اوﺳﻨﻴﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮې

د اوﺳﭙﻨﯥ ډﺑﺮې او د ګﺎڼﻮ ډﺑﺮې ﻫﻢ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜټﻮر

ﻧﻪ ده .دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻟﻰ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ښﺎروﻧﻮ ﻛﯥ ﺧﭙﻠﯥ ځﻤﻜﯥ ﺳﺮوې

ﻟﭙﺎره د ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﻛړي .د ﻋﻴﻨﻚ ،ارﺑﻨﺪ او ﺟﻮﺧﺎر د

ﻛړي او د ځﻤﻜﻮ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ د ﺑﻮﻟﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺧﺮڅﻪ ﻛړي او ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﺳﻜټﻮر ﺳﺮه ﺑﻪ د ټﻴټﻰ ﺑﻴﯥ ﻛﻮروﻧﻮ د ﺟﻮړﻳﺪو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ
وﻛړي .ﺑﻞ ﭘﻼن دا دى ﭼﯥ ﺑﯥ وزﻟﻪ ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ دوﻟﺘﻲ ﻛﺮﻧﻴﺰې ځﻤﻜﯥ

د ﻏﻮري ﺳﻤﻨټﻮ د ﺗﺼﺪۍ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل
ﭘﻪ اﺟﺎره ورﻛړل ﺷﻲ ﻳﺎ ﻟﻮى ﻓﺎرﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﺑﺎﻏﺪارۍ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻟﻮړه ﺳﻄﺤﻪ
ﺑﺎغ ﻟﺮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ اﺟﺎره ورﻛړل ﺷﻲ

18.

د دې راﭘﻮر د ﭼﻤﺘﻮ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﻛﯥ د ﻏﻮري د ﺳﻤﻨټﻮ ﺗﺼﺪي
ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﺴټ ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻠﻪ

ﭘﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ زﻳﺮﻣﻮ ﻛﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮﻧﻪ :ﻳﻮه ﺟﻼ

وه ،د  2006ﻛﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ د ﻣﺰاﻳﺪي ﻟﭙﺎره وړاﻧﺪې
او ﻳﻮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ اﺟﺎره ورﻛړل ﺷﻮه .دا

ﭘﺮوﺳﻪ
ﭘﺮوﺳﻪ د ﻣﺰاﻳﺪې ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﭘﺮوﺳﯥ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮه ﭼﯥ د
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻳﺮﻣﻮ ﻟﻜﻪ ﻓﻠﺰاﺗﻮ ،ﻟږ ﭘﻴﺪا ﻛﯧﺪوﻧﻜﻮ ﻓﻠﺰاﺗﻮ،

ﻣﺎﻟﻴﯥ ﭘﻪ وزارت ﻛﯥ د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ

ﺗﻴﻠﻮ ،ﻃﺒﻴﻌﻲ ګﺎز ،ﻗﻴﻤﺘﻲ او ﻧﻴﻤﻪ ﻗﻴﻤﺘﻲ ډﺑﺮو ،ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻣﻮاد

ﻟﭙﺎره وﺿﻊ ﺷﻮې وه .د ﻣﻌﺎدﻧﻮ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ وزارت ﭼﯥ د

او ﻧﻮرو ﻟﻮړ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻠﺰاﺗﻮ د ﻛﺸﻒ او ﭘﻠټﻨﯥ ﻟﭙﺎره ډﻳﺮې ﻫﻠﯥ ځﻠﯥ

ﻏﻮري ﺳﻤﻨټﻮ اداره ﻳﯥ ﭘﻪ ﻏﺎړه وه د ﻣﺰاﻳﺪې ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﯥ

ﻛﻴږي ﭼﯥ اﻟﺒﺘﻪ دا زﻳﺮﻣﯥ د اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره ډﻳﺮې ﻣﻬﻤﯥ

ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺟﻮړ او اﻋﻼن ﻛړ ،ﭼﯥ دوه وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړل

ګڼﻞ ﻛﻴږي .ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ اټﻜﻞ ﻛړى ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻌﺪﻧﻲ زﻳﺮﻣﻮ

او د  2006د ﺟﻮن ﭘﻪ 25ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ ﯦﯥ ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻮړو وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ

ﺑﻴﻪ ﻟﻪ اوﺳﻨﻴﻮ  60ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ډاﻟﺮو څﺨﻪ  253ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

څﺨﻪ ﻳﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﻛړ .د دې ﻣﺰاﻳﺪې ﺟﻮړﻳﺪل او د ﻳﻮه وړاﻧﺪﻳﺰ

19.

اﻧﺘﺨﺎﺑﯧﺪل د ﻣﺎﻟﻴﯥ د وزﻳﺮ ﭘﻪ ګډون د اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻮراى ﻟﻪ

اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ډاﻟﺮو ﺗﻪ زﻳﺎﺗﻴﺪاى ﺷﻲ

ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮل .ﭘﻪ دې ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻴﯥ
دﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ  5ﺗﺼﺪۍ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي ﭼﯥ د
وزرات ﭘﻪ ﻋﻮض د ﻣﻌﺎدﻧﻮ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ وزارت ګﺎم ﭘﻮرﺗﻪ ﻛړ،
ﻣﻌﺎدﻧﻮ د ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﯥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﺮي :د ﻏﻮري د ﺳﻤﻨټﻮ
دا څﺮګﻨﺪﻳږي ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﺎد ﺷﻮي
ﻟﻮﻣړۍ او دوﻳﻤﻪ ﺗﺼﺪي )ﭼﻮﻛﺎټ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﻛړئ( ،د ﺷﻤﺎل د
ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﯥ ﺑﻞ ډول ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺪاى ﺷﻲ .ﻛﻪ ﭼﻴﺮې
ﻛﻴﻤﻴﺎوي ﺳﺮې ﺷﺮﻛﺖ ،د ﺷﻤﺎل د ډﺑﺮو ﺳﻜﺎره ،د اﻓﻐﺎن ګﺎز ﺗﺼﺪي او
ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ﭘﻠﻲ ﻧﺸﻲ ،ﻧﻮ د ﺣﺴﺎب ورﻛﻮﻟﻮ او
د رﺧﺎم د ﻣﺮﻣﺮو د ډﺑﺮو ﺗﺼﺪي .د ﺟګړې ﭘﻪ ﻟړ ﻛﯥ د دې ټﻮﻟﻮ ﺗﺼﺪﻳﻮ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﻴﺪو وﻳﺮه زﻳﺎﺗﻴږي.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻪ دراﻧﻪ زﻳﺎﻧﻮﻧﻪ وراوښﺘﻲ دي .د دې ﺗﺼﺪﻳﻮ د ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ ﻳﻮازې ځﻤﻜﻪ او وداﻧۍ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي او ﻫﻴڅ ډول

زﻳﺮﻣﻪ :د ﻣﺰاﻳﺪي اﻋﻼن ،د ﻣﺰاﻳﺪي د وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ،د

ځﻤﻜﻨۍ زﻳﺮﻣﯥ ﭘﻪ ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﻧﻪ دي.

ﭘﻠﺨﻤﺮي د ﺷﻨﯥ ﺳﺎﺣﯥ ﺟﻮړول او د ﻏﻮري د ﺳﻤﻨټﻮ د ﻟﻮﻣړۍ
او دوﻳﻤﯥ دﺳﺘګﺎوو ﭘﻪ اﺟﺎره ورﻛﻮل ،د ﻣﻌﺎدﻧﻮ وزارت ،د

18داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﻗﺘﻪ ﺳټﺮاټﻴﮋي84 ،
19د آﺳﻴﺎ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب د ﺳﻜټﻮر ﭘﻪ ﻏﻮﻧډه :اﻧﺮژي او د ﻣﻌﺪﻧﻮﻧﻮ ﻛﻴﻨﺪل ﻛﯥ ﻧړﻳﻮال
ﺑﺎﻧﻚ ذﻛﺮ ﻛړي.
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ﭘﻪ ګﺎدۍ ﭘﺴﯥ آس ﺗړل؟ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻛﻮل او اﻗﺘﺼﺎدى ﺳﻤﻮن

ﻣﺴﻮ ﻧﻪ ﻛﺎرول ﺷﻮې زﻳﺮﻣﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﺧﺘﻴځ ﻛﯥ واﻗﻊ
دي او د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د ﺟﻴﻮﻟﻮژي ﻫﻴﺌﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ  1989ﻛﺎل ﭘﻮرې
٢٠.

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

ﻳﻮ ﺗﻦ ﺳﻼﻛﺎر د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ګﻤﺎرل ﺷﻮى ﺗﺮ څﻮ اﺳﻨﺎد او ﭘﺎڼﯥ د
ﻋﻴﻨﻚ د ﻣﺴﻮ د ﻣﻌﺪن د اﺳﺘﺨﺮاج ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮ ﻛړي ،ﭼﯥ ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ دې
ﭘﺮوژه ﻛﯥ ﺑﻪ  1ﻣﻠﻴﺎرډ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ډاﻟﺮ ﭘﺎﻧګﻪ واﭼﻮل ﺷﻲ او ﻧﻮﻣﻮړې
ﺗﺼﺪي ﺑﻪ  30ﻣﻴﻠﻴﺎرډه اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ډاﻟﺮه ارزښﺖ وﻟﺮي او ﭘﻪ ﻟﺲ ﻫﺎوو
زرو ﺗﻨﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ او ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻛﺎر ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﻲ ،ﻻﻛﻦ دا ﺗﺼﺪي ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻛﺎر ﻟﻪ ﭘﻴﻞ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه 7
ﻛﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺷﻲ
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗړون ﭘﻪ ځﻤﻜﻨﻴﻮ زﻳﺮﻣﻮ ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜټﻮر د
ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎره دوه ﻣﻮﺧﯥ ټﺎﻛﻠﻲ دي ﭼﯥ ﻋﺒﺎرت دي ﻟﻪ:
•

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

•

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

ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ دا ﻣﻮﺿﻮع د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ﻟړۍ ﭘﻪ ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻠﻪ ﻧﻪ
ده ،ﻛﻪ ﭼﻴﺮې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻏﻮاړي ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻌﺪﻧﻲ زﻳﺮﻣﻮ ﻟﻪ
اﺳﺘﺨﺮاج څﺨﻪ اﻋﻈﻤﻲ ګټﻪ واﺧﻠﻲ ﻧﻮ د ﻣﻌﺪﻧﻰ زﻳﺮﻣﻮ اړوﻧﺪ ﺣﻘﻮﻗﻮ
ﻟﭙﺎره د ﻣﺰاﻳﺪې ﭘﻪ ﻟړۍ ﻛﯥ ﺑﻪ د ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ د ﻳﻘﻴﻨﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻫﻤﺪا
ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ د ارزښﺖ وړ وي.

20د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺳﺮوې ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻌﺪﻧﻮﻧﻪ،
www.bgs.ac.uk/afghanminerals/docs/Aynak_A4.pdf

21ﻣﺎري ﻟﻮﻳﺲ وﻳﺘﻴﻠﻲ ،اﺳﻚ ،د اﻧﺮژۍ ﻟﻮړﭘﻮړى ﺳﻼﻛﺎر ،د ﻣﻌﺎدﻧﻮ
وزارت ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارزوﻧﻰ اداره

 .3ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره د ﻫﻐﻪ ﭘﺎﻳﻠﯥ

ﻟﻪ  1980ﻛﻠﻮﻧﻮ د ﻣﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ ودې ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻮ او

څﻴﺮ د ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ د ګټﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘټ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛړي ﭼﯥ

د دوﻟﺘﻮﻧﻮ ټﺎﻛﻨﻮ ﺑﻪ د ﭘﺎﻧګﻮ اﭼﻮﻧﻮ د ﺑﺴﻴﺠﻮﻟﻮ او ﭘﺎﻧګﻮ د ﺳﻤﺒﺎﻟښﺖ

ﺑﺎﻵﺧﺮه د دوﻟﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ګﺮځﻲ ﺧﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه ﺗﻮګﻪ داﺳﯥ ﻧﺘﻴﺠﻪ

ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د دوﻟﺘﻲ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ او ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻼﺗړ ﻛﺎوه 22.ﭘﻪ  1980ﻛﻠﻮﻧﻮ

اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻛﻴږي ﭼﯥ دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪۍ د دوﻟﺖ د ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﻪ ګټﻮرې

ﻛﯥ دې ﻟړۍ ﺑﺪﻟﻮن وﻣﻮﻧﺪ او ﭘﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ ودې ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﻜﻪ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ،

دي او ﻧﻪ ﻫﻢ زﻳﺎن رﺳﻮي.

ﻓﻠﭙﻴﻦ ،ﻣﻜﺴﻴﻜﻮ ،ﭼﻴﻠﻲ ،ﺑﻮﻟﻴﻮﻳﺎ ،ﺟﺎﻣﻴﻜﺎ ،ګﺎﻧﺎ ،ﻣﺮاﻛﺶ او ﺗﻮﻧﺲ
دوﻳﻢ ﺗﻮﭘﻴﺮ دادى ﭼﯥ د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ )ﻟﻜﻪ ﺑﺮﻳښﻨﺎ ،اوﺑﻮ ،ټﻴﻠﻲ
ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ځﻴﻨﯥ ﻛﻮﭼﻨﻲ او ﺳﺘﺮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻮل .ﭘﻪ
ﻓﻮن او داﺳﯥ ﻧﻮرو( ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻣﺦ ﭘﻪ ودې ﻫﻴﻮادوﻧﻮ
 1990ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد او ﺧﺘﻴځﯥ اروﭘﺎ
ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ډﻳﺮو اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ د راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻴﺪو
ﺑﺪﻟﻴﺪوﻧﻜﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل ﭘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ
ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ ،ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻛﭽﻮ ﭘﻴﻞ ﻛړل.
آﺟﻨډا ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ دي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ژﻣﻦ دى ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ د ﺳﻜټﻮر ﺣﺪود ﻣﻄﻠﻖ دي او

زﻳﺮﺑﻨﺎوو ﻟﻜﻪ ﺳړﻛﻮﻧﻮ ،ﺑﺮﻳښﻨﺎ او اوﺑﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ډﻳﺮې

ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﯦﯥ د ﻧﻮرو ﻣﺦ ﭘﻪ ودې او ﺑﺪﻟﻴﺪوﻧﻜﻮ اﻗﺘﺼﺎدوﻧﻮ ﭘﻪ

ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻜﯥ ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﻛړي ﭼﯥ ﭘﻪ اوږدې ﻣﻮدې ﻛﯥ ﺑﻪ د

ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﻳﺮ ﻟږ دى ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻢ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻴﺪو ﻟړۍ ﺟﺮﻳﺎن ﻟﺮي .ﺳﺮﺑﯧﺮه

ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻬﺘﺮه ﻛړي .دا ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﺑﻪ د ﻋﺎﻣﻪ ﺳﻜټﻮر ﭘﻪ

ﭘﺮدې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﺮوﺳﻪ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﭘﺮوﺳﻮ ﺳﺮه

ﻛﺎري ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ او ﭘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﻮده ﻛﯥ د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ

ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ ودې ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ اﺟﺮا ﻛﻴږي ،ﻟﻪ دوو ﻣﻬﻤﻮ اړﺧﻮﻧﻮ

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﻜﻪ اوﺑﻮ رﺳﻮﻧﯥ او ﻛﺎﻧﺎﻻﻳﺰﻳﺴﻴﻮن د ﺗﺼﺪۍ او د ﺑﺮﻳﺸﻨﺎ

څﺨﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي.

ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﺸﺘﻪ.

ﻟﻮﻣړى داﭼﯥ ﭘﻪ ګڼ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺦ ﭘﻪ ودې ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ د ﻋﺎﻣﻪ ﺗﺼﺪﻳﻮ

د ﺑﺮﯦښﻨﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ د اوﺑﻮ او اﻧﺮژۍ د وزارت د ﻳﻮ ارګﺎن ﭘﻪ ﺣﻴﺚ د

ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺳﻜټﻮر ﭼﯥ اﻏﻠﺒﺎً ﺗﺎوان ﻛﻮي ،د ﻣﻠﻲ ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﺳﺘﺮ

ﺑﺮﯦښﻨﺎ د ﺗﻮﻟﻴﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل او وﯦﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ د 2005 - 2004

ﭘﻴټﻰ وي .د ﻣﺎﻟﻲ او ﺑﺸﺮي زﻳﺮﻣﻮ دا ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻳﻮ داﺳﯥ ﻗﻀﺎوت دى

ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﻛﯥ ﯦﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه ﺗﻮګﻪ  70ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ډاﻟﺮ د

ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟړۍ ﻟﻪ ﺧﻨډ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﻮي .ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د

اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻟﻪ دوﻟﺖ څﺨﻪ د ډﻳﺰﻟﻲ ﺟﻨﺮاﺗﻮروﻧﻮ د ﭘﻴﺮودﻟﻮ او ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺗﻠﻮ

ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ ﭘﻪ راﭘﻮر ﻛﯥ راﻏﻠﻲ دي ،دوﻟﺘﻲ

ﻟﭙﺎره ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي دي .دې ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ څﺨﻪ ﭘﻪ ټﻮل

23

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺑﺮﻳښﻨﺎ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﺳﻮداګﺮﻳﺰوﻟﻮ ﻟﭙﺎره  10ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

ﺗﺼﺪۍ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻓﻌﻼً د ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ﭘﻴټﻰ ﻧﻪ دى.
ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﻳﻮوﻟﺲ ﻛﻠﻴﺪي وزارﺗﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻟﭙﺎره د

اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ډاﻟﺮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮي .د ﺑﺮﻳښﻨﺎ د ﻣﻮﺳﺴﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ

ﺳﺒﺴﺎﻳﺪي د ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﺮي ﭼﯥ د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ

ووﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻴﻠﻪ ﻛﻴږي ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه درې ﻛﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ

ﻟﭙﺎره رﺳﻤﻲ ﺳﺒﺴﺎﻳﺪي ﭘﻪ  2005 – 2004ﻛﺎل ﻛﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻋﺎدي ﻣﻠﻲ

ﻛﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ.

ﺑﻮدﺟﯥ څﺨﻪ ډﯦﺮه ﺑﻨﺴټﻴﺰه وي او ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ دا ﻛﺎر دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﺗﻪ

د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ او ﻣﺘﺼﺪي ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﻛﯥ ﺑﻪ

د ﺳﻢ ﻛﻨټﺮول د ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﻟﭙﺎره وي .ذﻛﺮ ﺷﻮي راﭘﻮر د"ﭘټﻮ ﺳﺒﺴﺎﻳډي

ﭘﺎﻧګﯥ ،ﭘﻮروﻧﻪ او ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﻛﯥ د اړوﻧﺪو

ګﺎﻧﻮ"  ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ د ﻣﻌﺎﺷﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ

وزارﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻳﻮ ﺟﻼ دوﻟﺘﻲ ﺳﻜټﻮر ﻛﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻴږي ،اﻧﺘﻘﺎل

ښﺎﻳﻲ د وزارت ﭘﻪ ﻣﻌﺎﺷﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻞ وي ،ﭘﻠټﻨﻪ وﻛړه ﺧﻮ ﻟﻪ ﻋﺎدي

وﻣﻮﻣﻲ .ﻳﻮ ﻋﺎﻟﻢ وﻳﻠﻲ دي ،د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ

ﺑﻮدﺟﯥ څﺨﻪ د ﻣﻌﺎﺷﺎﺗﻮ د اﻧﺘﻘﺎل ﻳﻮازې دوه ﭘﻴښﯥ ﯦﯥ وﻣﻮﻧﺪﻟﯥ.

"ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﺮﻛﺘﻮﻧﻪ ﻫﻴڅﻜﻠﻪ ﻟﻪ ﺑﯥ وزﻟﻮ وګړو څﺨﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﻧﺸﻲ

ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪۍ د دوﻟﺖ ﻟﭙﺎره د ﺗﻘﺎﻋﺪ ﭘﻪ
22

ﺗﺮﻻﺳﻪ ك وﻻى ،ځﻜﻪ ﭼﯥ ﺑﯥ وزﻟﻪ وګړي ﯦﯥ د اداﻳﻨﯥ ﺗﻮان ﻧﻪ ﻟﺮي"

اوﻟﻴﻮﻳﺮ ﺑﻮﻳﻦ ،1992 OECD ،ﭘﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ ودې ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي :د ﻳﻮ اﻛﺴﻴﺮ

ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻏﺒﺮګﻮﻧﻮﻧﻪ ،د ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﻟﻨډﻳﺰ ګڼﻪ3 :
23

ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ ،د  2005ډﺳﻤﺒﺮ ،د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره د ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻤﻮﻳﻞ اداره ﻛﻮل3 ،ﻣﻪ ګڼﻪ94 ،

12

24
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ﺟﺎن ﻟﻴﻦ ،د 2002م ﻛﺎل ﺳﭙټﻤﺒﺮ ،ﭘﻪ ﺟﻬﺎﻧﺰﺑﺮګ ﻛﯥ د دواﻣﺪارې ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﭘﻪ
ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻏﻮﻧډه ﻛﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره د ﺳﻮداګﺮﻳﺰو ﺷﺮﻳﻜﺎﻧﻮ ﻣﻨﺸﻲ.

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

ﭼﯥ ﭘﻪ اوږدې ﻣﻮدې ﻛﯥ ﺧﭙﻠﯥ اﻏﻴﺰې څﺮګﻨﺪې ﻛړي ،ﻧﻮ داﺳﯥ

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل او اﻗﺘﺼﺎدي ﻛړﻧﻼر

ﻛړﻧﻼرې ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮړې ﺷﻲ ﭼﯥ ﺳﻴﺎﻟﻲ او اﻏﻴﺰﻣﻦ دوﻟﺘﻲ ﻣﻘﺮرات

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل ﭘﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ ودې ﻧړۍ ﻛﯥ د ﻣﻘﺎﺻﺪو او ﻣﻮﺧﻮ د ﺗﺮوﻳﺞ

ﺗﺮوﻳﺠﻮي او دا ﭼﯥ ﻛﻪ ﭼﻴﺮې ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل د ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ

ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﻧﻪ دى .دا ﺑﻬﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره د

ﭘﻪ ﻳﻮه ﭘﺮاﺧﻪ ﻟړۍ ﻛﯥ ﻣﺪﻏﻢ ﻛړل ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ ودې ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ
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ﻳﻮې وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وګڼﻞ ﺷﻲ ﻧﻪ دا ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﺎى ﺗﻪ

ﺗﺮټﻮﻟﻮ ښﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ورﻛﻮي".

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

”ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل ﭘﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ ودې ﻧړۍ ﻛﯥ د ﻣﻘﺎﺻﺪو او

راﻛﻤﻮل دي .ﭘﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ ودې ﻧړۍ ﻛﯥ "ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﻢ ﭘﻴﺪا

ﻣﻮﺧﻮ د ﺗﺮوﻳﺞ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﻧﻪ دى .دا ﺑﻬﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ

زﻳﺮﻣﻮ څﺨﻪ د ډﻳﺮې ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﻣﻘﺼﺪ دى ،دوه ﻧﻮرې

د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره د ﻳﻮې وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ

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

وګڼﻞ ﺷﻲ ﻧﻪ دا ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﻮل“.
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اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ"
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ دا ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﻪ ده ﭼﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ د

اﻓﻐﺎﻧﻲ او ﻧړﻳﻮال ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮﻧﻜﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﺮو ﺷﻮﻳﻮ زﻳﺮﻣﻮ او د

اﻗﺘﺼﺎدي ﻛړﻧﻼرې ﭘﻪ ﻳﻮ ﭘﺮاخ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ وﻛﺘﻞ ﺷﻲ .داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د ادارې ﻟﻪ څﻴړوﻧﻜﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ

اﻗﺘﺼﺎدي ﻛړﻧﻼرې ﻳﻮه څﺮګﻨﺪه ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ

ﻣﺮﻛﻮ ﻛﯥ د دې راﭘﻮر ورﻛړى ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﺳﻮداګﺮي ګﺮان

ﻣﻠﻲ ﻣﻮﻗﺘﯥ ﺳټﺮاټﻴﮋۍ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺮه ﺑﻴﺎن ﺷﻮى ،ﭘﻪ ﻟﻮړه ﻛﭽﻪ د

ﻛﺎر دى .د ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ وروﺳﺘۍ ﺳﺮوې ﭼﯥ د ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜټﻮر ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د دواﻣﺪارې ودې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮل دي .ﭘﻪ

ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل :ﭘﻪ ﻳﻮ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﻛﯥ ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل دې ﻣﻮﺧﯥ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ

څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﭘﻪ ﻧﻮم دى ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ

ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﭼﯥ درې ﻛﺎروﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﻛړاى ﺷﻲ:

وړاﻧﺪې د ﻣﻬﻤﻮ ﺧﻨډوﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺗﺮټﻮﻟﻮ ﺗﺎزه او ﻫﺮاړﺧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻒ( د ﺳﻴﺎﻟۍ ﻟﭙﺎره د ﺑﺎزاروﻧﻮ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ،ب( ﻟﻪ زﻳﺮﻣﻮ څﺨﻪ ﻻ ښﻪ

وړاﻧﺪې ﻛﻮي .د دې راﭘﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ دا وې ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ د

اﺳﺘﻔﺎده ،ج( د ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺎﺗﻮل ﭼﯥ ﻗﺮاردادي اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ دا دى ﭼﯥ

اﺻﻼح ﭘﻪ څﻴﺮ د دوﻟﺖ د ﻣﺜﺒﺘﻮ ګﺎﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮﺑﻴﺮه ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﺧﻨډوﻧﻪ

ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻛﻮل دﻏﻪ ﻛﺎر ﻛﻮﻻى ﺷﻰ.

ﻫﻢ ﺷﺘﻪ .ﻫﻐﻪ ﺳﺮوې ﭼﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﯦﯥ دا راﭘﻮر ﺟﻮړ ﺷﻮى ،دا وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ
ﭼﯥ ﭘﻨځﻪ ﺗﺮټﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮ ﺧﻨډوﻧﻪ ﻋﺒﺎرت وو ﻟﻪ :د ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻛﻤﻮاﻟﻰ ،ځﻤﻜﻮ

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل ،وده او د ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ

ﺗﻪ د ﻻس رﺳۍ ﻛﻤﻮاﻟﻰ ،اداري ﻓﺴﺎد ،ﻣﺎﻟﻲ او د ﺳﻴﺎﻟۍ ﺿﺪ ﭼﺎرو ﺗﻪ
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د ﻻس رﺳۍ ﻛﻤﻮاﻟﻰ.
د دې ﺧﺒﺮې څﻴړل ﺿﺮوري دي ﭼﯥ آﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻛﯥ ﺗﻮﻟﻴﺪات او ﭘﺮﻣﺨﺘګ زﻳﺎﺗﻮﻻى ﺷﻲ ﻛﻪ ﻧﻪ؟ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دې زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺧﻨډوﻧﻮ ﺳﺮﺑﻴﺮه د ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎره د

ﻧﻮرو ﻟړﻳﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ګڼ ﺷﻤﻴﺮ څﻴړﻧﻮ ددې ﻛﻮښښ ﻛړى ﺗﺮڅﻮ دا ﺧﺒﺮه

ﺣﻘﻮﻗﻲ او ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺑﺸﭙړوﻟﻮ څﺨﻪ ډﻳﺮ ﻟﺮې

ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻛړي ﭼﯥ آﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﯥ د ﺗﺼﺪﻳﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪات او

دى .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﻛﯥ د ټﻮل ﺣﻘﻮﻗﻲ او ﻣﻘﺮراﺗﻲ

ﺑﺎﻵﺧﺮه اﻗﺘﺼﺎدي وده زﻳﺎﺗﻮي ﻛﻪ ﻧﻪ .ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻣﻮاردو ﻛﯥ ددې ﺧﺒﺮې

ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل د ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ دى ﭼﯥ اوﺳﻨﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﯦﯥ ﻋﺒﺎرت

ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل ګﺮان وي ﭼﯥ آﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛړي ﻳﺎ د

دي ﻟﻪ :د ﻗﺮاردادوﻧﻮ ،ﻗﻀﺎوت ،ﺷﺮﻛﺘﻮﻧﻮ او ﺷﺮاﻛﺖ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د

اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻮړښﺖ ﻧﻮرو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻟړۍ ﺳﺮه

ﻣﺴﻮدو ﺟﻮړول ﭼﯥ دا ټﻮل ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﻛﯥ ﻫﻴڅ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ

څﻨګ ﭘﻪ څﻨګ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي ،دا ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ راﻣﻨځټﻪ ﻛړي .څﯧړﻧﻮ)

دي ،ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ دي ﻳﺎ ﻛﺮه ﻛﺘﻨﯥ ﺗﻪ اړه ﻟﺮي .ﻫﻴﻠﻪ ده ﭼﯥ دا ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮ

اﻗﺘﺼﺎدي او ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ څﯧړﻧﻮ( د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ګټﻮرﺗﻮب ﭘﻪ

2010م ﻛﺎل ﭘﻮرې ﭘﻠﻲ ﺷﻲ .ﻛﻪ ﭼﻴﺮې د دې ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺪو څﺨﻪ

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

وړاﻧﺪې د دې ﻫﻴﻠﻪ وﺷﻲ ﭼﯥ ګڼ ﺷﻤﻴﺮ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻲ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې
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ډﻳﻮﻳډ ﭘﺎرﻛﺮ ،د آﺳټﻦ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن او ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻴﺮﻛﭙﺎټﺮﻳﻚ ،د 2003م ﻛﺎل ﺟﻮﻻى ،ﭘﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ

25

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

ودې ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي :د ﺷﻮاﻫﺪو او د ﭘﺎﻟﻴﺴۍ د درﺳﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﻣﺮور
ډﻳﻮﻳډ ﭘﺎرﻛﺮ ،د آﺳټﻦ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن او ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻴﺮﻛﭙﺎټﺮﻳﻚ ،د 2003م ﻛﺎل ﺟﻮﻻى ،ﭘﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ
27

ودې ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي :د ﺷﻮاﻫﺪو او د ﭘﺎﻟﻴﺴۍ د درﺳﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﻣﺮور ،د ﻛﺎري
ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ،د ﺧﭙﺮوﻧﯥ ګڼﻪ ،55 :د ﻣﺎﻧﭽﺴټﺮ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ،د ﺗﻨﻈﻴﻢ او ﺳﻴﺎﻟۍ ﻣﺮﻛﺰ.

ډﻳﻮﻳډ ﭘﺎرﻛﺮ ،د آﺳټﻦ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن او ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻴﺮﻛﭙﺎټﺮﻳﻚ ،د 2003م ﻛﺎل ﺟﻮﻻى ،ﭘﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ
ودې ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي :د ﺷﻮاﻫﺪو او د ﭘﺎﻟﻴﺴۍ د درﺳﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﻣﺮورiv ،

13

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارزوﻧﻰ اداره

ﺗﻮګﻪ ﺑﻬﺮﻧﻲ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻲ ،ﺑﻪ د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ

ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻛﻪ ﭼﻴﺮې ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل د اوﺳﻨﻲ زﻣﺎﻧﯥ ﺟﺪول ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﺮ

ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ څﺮګﻨﺪه ﻛړي ،ﻧﻮ دا ﻫﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ څﺨﻪ ﻟﺮې وي.

ﻣﺦ ﻻړ ﺷﻲ ،دا ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ټﺎﻛﻠﻮ ﻣﻮﺧﻮ"د ﺧﺮڅﻼو د ﻋﻮاﻳﺪو
اﻋﻈﻤﻲ ﻛﻮل ﭼﯥ د ﻛﺎرګﻤﺎرﻟﻮ ﻟﻪ ﺳﺎﺗﻨﯥ او د ﭘﺎﻧګﻮ اﭼﻮﻧﻮ او

ﭘﻪ داﺳﯥ ﻳﻮې ﻓﻀﺎء ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﯥ ﻣﺤﺪوده ده،
ټﻜﻨﺎﻟﻮژﻳﻜﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮﻟﻮ او ﻫڅﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﺘﻮازن
د ﭘﺮاﺧﯥ ودې ﻛﻤﻮاﻟﻰ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻧﺎﺳﻤﯥ ﻛړۍ ﺑﺪﻟﻴﺪاى ﺷﻲ ﭼﯥ د ګڼ
28

وي".

دا ﺗﻮري د دې ﻫﻴﻠﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړي ﭼﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل ﺑﻪ د

ﺷﻤﻴﺮ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګﻪ د ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻮ زﻳﺎﺗﻮل ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻮي.
ﭘﺎﻧګﻮ اﭼﻮﻧﻮ د راﺟﻠﺒﻮﻟﻮ او د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ د ټﻜﻨﺎﻟﻮژﻳﻮ د ﻧﻮي ﻛﻮﻟﻮ
ﻛﻴﺪاى ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻳﻮې ﭘﺨﻮاﻧۍ دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪي ﻧﻮى ﺧﺎوﻧﺪ ﺑﻪ د
ﺳﺒﺐ ﺷﻲ ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ ددې اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ګڼ ﺷﻤﻴﺮ
ﭼﻤﺘﻮﻛﻮوﻧﻜﻮ ،وﻳﺸﻮﻧﻜﻮ او اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﻜﻮ د ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو
دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪۍ ﺑﻪ د ﭘﺎﻧګﻮ اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮازې د ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د
ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻲ .ﺣﺘﻰ ﻫﻐﻪ دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪۍ ﭼﯥ ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﻛﯥ ﻓﻌﺎﻟﯥ
ﭘﺎم وړ وي ﻧﻪ داﭼﯥ د ﺷﺮﻛﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت
دي ،د دوﻟﺘﻲ ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ ډﻳﺮو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه
د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ د ټﺎﻛﻠﻮ ﻟﭙﺎره د "ﺳټﺮاټﻴﮋﻳﻜﻮ ﭘﺎﻧګﻮ اﭼﻮوﻧﻜﻮ" ﭘﻪ
ﻣﺦ ﺷﻲ ځﻜﻪ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړي ﻗﺮاردادوﻧﻪ ﺗﺮزﻳﺎﺗﻪ ﺣﺪه ﭘﻮرې د ﻫﻐﻮى د
ﻟټﻪ ﻛﯥ دى ﻳﻌﻨﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻲ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮى ﻓﻌﻠﻲ ﺳﻮداګﺮﻳﺰ
ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻮ ﻣﺴﺌﻮل دي .ﻛﻴﺪاى ﺷﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻣﺎﻫﺮو
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ د ﭘﺎم وړ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻤﻐږي ﻟﺮي ،ﺗﺮڅﻮ
ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻣﻮﻧﺪل ﻳﺎ روزل ﻳﻮه ﺳﺘﻮﻧﺰه وي ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﻫﻐﻮ
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ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﯥ ﻛﻢ دى ﻳﺎ ﻟﻪ ډﻳﺮې زړې او ﻟﻪ ﻛﺎره ﻟﻮﻳﺪﻟﯥ

ﻧﻮﻣﻮړې ﺗﺼﺪۍ ﭘﻪ ﺷﺮﻛﺘﻮﻧﻮ ﺑﺪﻟﯥ ﺷﻲ.

ټﻜﻨﺎﻟﻮژۍ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻠﻲ .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﻛﯥ ﭼﯥ ﺗﺼﺪۍ د ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻪ

د ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻧﺎوړه ﺷﺮاﻳﻂ ﭼﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺮه ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮل،

ﺗﻮګﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮي وي ،د دې ﺧﻄﺮ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل ﻛﻴﺪاى

ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻛﯥ د ﭘﻴﺎوړو او ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺘﻪ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻮ ﻟﭙﺎره

ﺷﻲ ﻳﻮازې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﻪ دوﻟﺘﻲ ﺳﻜټﻮر څﺨﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜټﻮر ﺗﻪ

ﺳﺎﺣﻪ ﻣﺤﺪوده ﻛړي .ﻛﻪ ﭼﻴﺮې ﺳټﺮاټﻴﮋﻳﻚ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻲ وﻧﻪ

اﻧﺘﻘﺎل ﻛړي .ﺳﺮﺑﻴﺮه ﭘﺮدې د ﻧﺎﺑﺮﻳﺎﻟﻴﻮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې

ﻣﻮﻧﺪل ﺷﻲ ،دا ﺗﺼﺪۍ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜټﻮر ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻲ او د

ﺗﻮګﻪ د ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﻛﯥ دوﻟﺖ ﻳﻮ اﻧﺪازه وﻧډه

ﻫﻐﻮى ﺷﺘﻤﻨﻲ ﺑﻪ وﭘﻠﻮرل ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻣﻮړې ﺷﺘﻤﻨۍ

ﻟﺮي ،ﻳﻮ ﺳﺘﺮګﻮاښ دا دى ﭼﯥ ﺗﺼﺪي ﭘﻪ ﺗﻴﻮري ﻛﯥ د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﻛﻨټﺮول

)اﻛﺜﺮاً ځﻤﻜﯥ او وداﻧۍ( د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎره وﻛﺎرول ﺷﻲ .د ﺑﻨګﻠﻪ

څﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﻛﻴږي اﻣﺎ د ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺤﺮان ﭘﻪ ﺻﻮرت ﻛﯥ د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﻼﺗړ او

دﻳﺶ ﭘﻪ څﻴﺮ ﻧﻮرو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ داﺳﯥ ﻣﻮارد ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ

ﻣﺪاﺧﻼﺗﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﻛﻴﺪاى ﺷﻲ.

ﺷﻮﻳﻮ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﺳﻮداګﺮﻳﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺪﻟﻮن ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ ﭼﯥ اﻟﺒﺘﻪ

ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ وﺷﻮه ،د دوﻟﺖ د اﻗﺘﺼﺎدي ﻛړﻧﻼرې ﭘﻪ

ﻧﻮﻣﻮړو ﺗﺼﺪﻳﻮ وده ﻫﻢ ﻛړې ده او د ﺧﻠﻜﻮ ﻟﭙﺎره ﯦﯥ د ﻛﺎرﻣﻮﻧﺪﻧﯥ

ﺳټﺮاټﻴﮋۍ ﻛﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜټﻮر د ودې د ﺗﺮوﻳﺞ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړي دي .اﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﻴڅ ﺻﻮرت د دې ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﺸﻲ

ﻟﭙﺎره د ﻳﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل د راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر د اﻗﺘﺼﺎدي

ﻛﻴﺪاى ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړې ﺷﺘﻤﻨۍ ﺑﻪ د ګټﻮرو او داﺳﯥ ﻛﺎروﻧﻮ ﻟﭙﺎره

اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او ﻧﻮي ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ د ﻳﻮ ﭘﺮاخ ﻃﻴﻒ د ﻳﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ګڼﻞ

وﻛﺎرول ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﻟﭙﺎره د ﻛﺎر ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړي.

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

د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰي اﻏﻴﺰې

اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﻟړۍ ﻛړﻧﺪۍ ﻧﻪ ده .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت ،د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ اوﺳﻨۍ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﻣﻮﻗﺘﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳټﺮاټﻴﮋۍ ﺳﺮه ﺳﻢ ،د
آﺟﻨډا ﺑﻪ د اﻗﺘﺼﺎد اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﻟړۍ ﭘﻪ ګﺎډۍ ﭘﺴﯥ د آس د ﺗړﻟﻮ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻛړﻧﻼر ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ "د ﺑﻴﻮزﻟﻮ
څﻴﺮ وي .د ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ،ښﻪ اﻣﻨﻴﺖ او زﻳﺮﺑﻨﺎوو د راﻣﻨځﺘﻪ
ﻃﺮﻓﺪاره" ﻳﺎ "ﭘﺮاخ ﺑﻨﺴټﻪ" وده ﺗﺮوﻳﺞ ﻛړي .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﺑﯥ وزﻟﻮ د
ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ اﺻﻼﺣﺎت ﺗﺮﺳﺮه او ﭘﻪ ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺪازه
ﻃﺮﻓﺪارۍ د ټﻴﻨګﺎر دﻗﻴﻘﯥ اﻏﻴﺰې ﻧﺪره ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻣﻔﺼﻠﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﭘﻴﺎوړى ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮړ ﺷﻲ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ﺗﺼﺪﻳﻮ ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﻛﻴږي ،د ﻛﺎر زﻳﺎﺗﻮﻧﻜﻲ او داﺧﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﻟﻪ دې ﻣﻮﺧﯥ ﺳﺮه
ﻛﻮل ﭘﻴﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړې ﺗﺼﺪۍ ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﻛﯥ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺎوان ﻧﻪ
ﺣﺘﻤﺎً ﻫﻤﻐږي ﻟﺮي .د ﺑﯥ وزﻟۍ د راﻛﻤﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ او
راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮي .د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ﺑﻴړﻧۍ آﺟﻨډا ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻞ

 IMFﺳټﺮاټﻴﮋﻳﻜﻪ ﺧﭙﺮوﻧﻪ ﻛﯥ د ﺑﻴﻮزﻟﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﻮروﻧﻮ

اﺳﺘﺪﻻل دا دى ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻋﺎﻣﻪ څﺎﻧګﻮ ﻟﻜﻪ د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ،
اﻣﻨﻴﺖ ،ښﻪ ﻗﺎﻧﻮن او زﻳﺮﺑﻨﺎوو ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺑﻪ د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪو ﺳﺮه د
دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ ارزښﺖ زﻳﺎت ﻛړي .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﻛﻪ ﭼﻴﺮې ﺧﺼﻮﺻﻲ
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزۍ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ،د 2006م ﻛﺎل ﺟﻨﻮري
29

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

ﻛﻮل ﻟږ څﻪ وروﺳﺘﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻻزﻳﺎﺗﯥ ګټﯥ ﺑﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛړي.
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ﭘﺮﻳﺰﻳﻨټﻴﺸﻦ.www.developmentwork.org/download_center.htm ،

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

ورﻛﻮل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳټﺮاټﻴﮋۍ د ﺟﻮړﻳﺪو ﻟﭙﺎره

ﻋﺎﻣﻪ وګړو ﺑﺎﻧﺪې د ټﻮﻟﻨﻴﺰو اﻏﻴﺰو ﻫﻴڅ ډول ﻣﻔﺼﻠﻪ څﻴړﻧﻪ ﻧﺸﺘﻪ او ﻧﻪ

ﺑﻨﺴټ ﺗﺸﻜﻴﻠﻮي ،ﭼﯥ ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺟﻮړﻳﺪو

ﻫﻢ ددې ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻛﻮﻣﻪ څﻴړﻧﻪ ﺷﻮې ده ﭼﯥ آﻳﺎ د ټﻮﻟﻨﻴﺰې او ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎﻟﻲ

ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ ده .د ﻓﻘﺮ د راﻛﻤﻮﻟﻮ د ﺳټﺮاټﻴﮋۍ ﭘﻪ ﺟﻮړﻳﺪو ﻛﯥ د ﺑﯥ وزﻟﻮ

ﺳﺎﺗﻨﯥ ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﻣﻼﺗړ ﺷﺘﻪ ﻳﺎﻧﻪ؟د ﻧﻮرو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ

د ﻃﺮﻓﺪارۍ ﭘﻪ ﻛړﻧﻼرو او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ډﻳﺮ ټﻴﻨګﺎر ﺷﻮى ﭼﯥ د

ﻟړۍ څﺨﻪ دا ﺧﺒﺮه ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻮې ده ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ﻟړۍ ﻟﻪ ﭘﺎى

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

ﺗﻪ رﺳﻴﺪو څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻲ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﻧﺪو څﺨﻪ

ﻛﻮﻻى ﺷﻮ اﺳﺘﺪﻻل وﻛړو ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟۍ ﺗﻮګﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل ﭼﯥ د

” د ﻧﻮرو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻟړۍ څﺨﻪ دا
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ د ﺑﻴﺎﺗﻮﻟﻴﺪ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺳﺒﺐ ﻛﻴږي ،د ﭘﺮاخ
ﺑﻨﺴټﯥ ودې د ﻣﻮﺧﯥ ﻣﻼﺗړ ﻫﻢ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ .اﻣﺎ د ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎره

ﺧﺒﺮه ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻮې ده ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ﻟړۍ ﻟﻪ

ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﻰ وي ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﺑﻴړﻧۍ

ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﻴﺪو څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻲ ﻟﻪ

آﺟﻨډا د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﺎم وړ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻧﺸﻲ ور ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻮﻻى.

ﺧﭙﻠﻮ دﻧﺪو څﺨﻪ ګﻮښﻲ ﺷﻮي دي .ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻛﻪ ﭼﻴﺮې دا ﻟړۍ د ﻛﺎرﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﭼﺎﻧﺲ زﻳﺎﺗﻮي ،ﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د

ﻛﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ  14000څﺨﻪ زﻳﺎت ﻛﺴﺎن ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﻧﺪو څﺨﻪ

اﻗﺘﺼﺎد د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره د ﻫﻐﯥ ﺳټﺮاټﻴﮋﻳﻜﯥ ګټﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ واﺿﺤﻪ

ګﻮښﻲ ﻛړل ﺷﻲ “

ﺗﻮګﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛړل ﺷﻲ.
ﭘﻪ  65دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻛﯥ د ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺷﻤﻴﺮه  25406ﺗﻨﻪ

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

اټﻜﻞ ﺷﻮې ده LTERA .داﺳﯥ اټﻜﻞ ﻛړى ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ

ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﻧﺪو څﺨﻪ ګﻮښﻲ ﻛړل ﺷﻲ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت

ﻛﯥ ﺑﻪ  14550ﺗﻨﻪ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻲ ﻟﻪ ﻛﺎره ګﻮښﻪ ﺷﻲ 30.د  GTZاو ﻧړﻳﻮال

ﻛﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺘﻮﻗﻌﻪ ﺷﻤﻴﺮ څﺨﻪ ﻛﻤﯥ ﺗﺼﺪۍ د ﺷﺮﻛﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ

ﺑﺎﻧﻚ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﺷﺒﻜﻪ د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ د ﻗﺎﻧﻮن

وﭘﻠﻮرل ﺷﻲ .د ښﺎري ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ د

د ﺗﻌﺪﻳﻞ ﭘﻪ ﻟړ ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺎدو ﻛﯥ ورزﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮه .د ټﻮﻟﻨﻴﺰ

ادارې څﻴړﻧﻮ دا څﺮګﻨﺪه ﻛړې ده ﭼﯥ د ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻮ د ﺗړل ﻛﯧﺪو ﻳﺎ د

ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﺷﺒﻜﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻛﺎﺑﻴﻨﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د 2005م ﻛﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ

ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺪﻟﻮن ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻪ ﻛﺎره ګﻮښﻲ ﻛﻴﺪل د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ

ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﯥ وﻣﻨﻞ ﺷﻮه .د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب دا ﺷﺒﻜﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠﻜﻲ

او ﻟﻪ ﺑﯥ وزﻟۍ څﺨﻪ د ﻫﻐﻮى د وﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﻮان ﺑﺎﻧﺪې د ﭘﺎم وړ اﻏﻴﺰې
32

ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﺧﭙﻠﻮاك ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺟﻮړه

ﻟﺮﻻى ﺷﻲ.

ﺷﻮه ،ﻣﻮﺧﻪ ﯦﯥ داده ﭼﯥ د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻫﻐﻮ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ د
ﺟﻼﻛﻮﻟﻮ د ﺗﺎدﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ ﻧﻘﺪي ګټﯥ او د ﺑﻴﺎروزﻧﯥ او ﺑﻴﺎګﻮﻣﺎرﻟﻮ ﭘﻪ

د ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ اﻧﺘﻘﺎﻟﻮل

څﻴﺮ ﻏﻴﺮﻧﻘﺪي ﻣﻌﺎوﺿﻪ ،د ﺳﻮداګﺮۍ د ﻣﻼﺗړ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ،ﻣﺸﻮره
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜټﻮر ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﭘﻪ
ورﻛﻮل او د دﻧﺪو د ﻟټﻮن ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺮاﺑﺮې ﻛړي ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻛﻠﻴﺪي ﺳﺎﺣﻮ ﻛﯥ دوﻟﺘﻲ ﻣﻘﺮرات ﭘﻴﺎوړي ﻛړي ﻟﻜﻪ د
ﻟړ ﻛﯥ ﻟﻪ دﻧﺪو ګﻮښﻪ ﺷﻮي وي .د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب د ﺷﺒﻜﯥ د ﻧﻘﺪي
ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻠﻲ ﻛﻮل .ﻳﻮ ﻟږ ﺷﻤﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪۍ ﭼﯥ ﭘﻪ اوس
او ﻏﻴﺮﻧﻘﺪي ﻟګښﺘﻮﻧﻮ د اداﻳﻨﯥ ﻟﭙﺎره د 1385م ﻫﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ )– 2006
وﺧﺖ ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﺴټ ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي ،ﭘﻪ ﻧﺎﺳﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ
 (2007ﻛﺎل ﭘﻪ ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﻛﯥ ﻛﺎﺑﻮ  2ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ډاﻟﺮ ځﺎﻧګړي
ﺷﻮي وو 31.د ﺟﻼﻛﻮﻟﻮ ﺗﺎدﻳﺎت ﺑﻪ د ﻋﺴﻜﺮي ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻪ ګډون د ﻋﺎﻣﻪ

رول ﻟﺮي ،ﻟﻜﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﻜټﻮر ﻛﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺘﺸﺒﺜﻴﻨﻮ ﺗﻪ د
ﺟﻮازﻟﻴﻚ ﺻﺎدرول او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻛﻴﻔﻴﺖ د ازﻣﺎﻳﻠﻮ او ﻛﻨټﺮول .د

ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ د ﻛﻠﻮﻧﻮ د ﺷﻤﻴﺮ ،اوﺳﻨﻲ ﻣﻌﺎش ،او ﻫﻐﻪ  3ﻓﻴﺼﺪه روﭘۍ ﭼﯥ
ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻛﺮﻧﯥ ،ﻣﺎﻟﺪارۍ او ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻮادو ﭘﻪ وزارت ﻛﯥ د
ﻟﻪ ﻣﻌﺎﺷﺎﺗﻮ څﺨﻪ د ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻟﭙﺎره ګﺮځﻮل ﻛﻴږي ،ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻲ.
ﻛﻴﻤﻴﺎوي ﺳﺮې او د ﻛﺮﻧﻴﺰو ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺗﺼﺪي د ﻛﻴﻔﻴﺖ د ﻛﻨټﺮول دﻧﺪه
د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﺨﻴﺰې ﻛړﻧﻼرې ﻛﯥ د

ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﺮي ﭼﯥ دا د ﻳﻮې ﺗﺼﺪۍ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺳﻜټﻮر ﻛﯥ

ټﻮﻟﻨﻴﺰو اﻏﻴﺰو ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻛﻮﻣﻪ واﺿﺢ او ښﻜﺎره ﺳټﺮاټﻴﮋي ﻧﺸﺘﻪ .ﭘﻪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮي ،ﻳﻮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دى .د ﺳﻮداګﺮۍ ﭘﻪ
وزارت ﻛﯥ د ﻧﻔﺖ او ګﺎز ﺗﺼﺪي ﻫﻢ د ﺳﻮن د ﻣﻮادو د ﻛﻴﻔﻴﺖ د ﻛﻨټﺮول
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ځﻤﻜﻮ ﺗﺼﺎﺣﺐ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻮى ﺟﻮړښﺖ ،د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزۍ د ﻋﻨﺼﺮ
ﭘﺮﻳﺰﻳﻨټﻴﺸﻦ.www.developmentwork.org/download_center.htm ،
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ځﻤﻜﻮ ﺗﺼﺎﺣﺐ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻮى ﺟﻮړښﺖ ،د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزۍ د ﻋﻨﺼﺮ
ﭘﺮﻳﺰﻳﻨټﻴﺸﻦ.www.developmentwork.org/download_center.htm ،

ﺳټﻴﻔﻦ ﺷﻮټ ،د 2006م ﻛﺎل ﻣﺎرچ ،د ﺻﻨﻌﺖ ﻛﻤﻴﺪل ،د ﺑﯥ وزﻟۍ زﻳﺎﺗﻴﺪل :ﭘﻪ ﭘﻠﺨﻤﺮي ﻛﯥ
ښﺎري ﻣﻌﻴﺸﺖ ،ﻛﺎﺑﻞ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ دﻓﺘﺮ.16 ،

15

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارزوﻧﻰ اداره

او اﻧﺪازه ﻛﻮﻟﻮ دﻧﺪه ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﺮي او ﭘﻪ ﻋﻴﻦ وﺧﺖ ﻛﯥ د دوﻟﺘﻲ

ﻟﺮي ﭼﯥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﯦﯥ د ﻧﻮﻣﻮړو ﺗﺼﺪﻳﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړه دى .اﻣﺎ دا ﺧﺒﺮې ﭘﻪ

ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ او ﻧﻮرو ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره درې ﻓﻴﺼﺪه ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﻢ

دې ﻣﻌﻨﻰ ﻫﻢ ﻛﻴﺪاى ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪي د ﺧﭙﻠﻮ

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﻧﺎ ﻛﻠﻪ دوﻟﺖ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺳﭙﺎرل ﻛﻴږي .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د

اړوﻧﺪو ﺳﻜټﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎزاروﻧﻮ ﻛﯥ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﺣﻪ ﻧﻪ ﻣﺤﺪودوي.

اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﻛﻠﺘﻮر ﭘﻪ وزارت ﻛﯥ د اﻓﻐﺎن ﺗﻮرﻳﺰم ﺗﺼﺪي د
ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﺑﺎﻧﺘﺪې ﺗﻮر ﻟګﻮل
رﺳﺘﻮراﻧﺘﻮﻧﻮ او ﻣﻴﻠﻤﺴﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ څﺨﻪ ﻫﺮ ﻛﺎل 2000
ﺷﻮى ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﻟۍ د ﭘﻴﺎوړي ﻛﻮﻟﻮ ﭘﺮځﺎى ﯦﯥ ﺳﻴﺎﻟۍ ﺗﻪ ډﻳﺮ ﺗﺎوان
اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ډاﻟﺮه ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮي.
رﺳﻮﻟﻰ دى .دا ﺣﺎﻟﺖ ددې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻴږي ﭼﯥ د ﭘﺨﻮاﻧﻲ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ ﺻﻮرت ﻧﻴﺴﻲ

ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د ﺟﻤﻬﻮرﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ ﻧﻮﻣﻮړې ﺗﺼﺪۍ د دوﻟﺖ ﻟﻪ

ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﯥ د ﻣﻬﻤﻮ ګټﻮ او رﺷﻮت ﺧﻮړﻟﻮ ﺗﻀﺎد ﺷﺎﻣﻞ وي ،ﭘﻪ

اﻧﺤﺼﺎر څﺨﻪ ﺧﺎرﺟﻮي ﺧﻮ د اﺷﺨﺎﺻﻮ ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ ﻳﯥ ﻣﻨﺤﺼﺮوي.

ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د دې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼﯥ د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د

ﺣﺘﻰ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﻛﯥ ﭼﯥ دا ﻛﺎر د ﺷﺨﺼﻲ اﻧﺤﺼﺎر ﺳﺒﺐ ﻫﻢ ﻧﺸﻲ،

ﻛﻴﻔﻴﺖ د ﻛﻨټﺮول ګڼ ﺷﻤﻴﺮ آزﻣﻮﻳﻨﯥ د ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻧﻪ

ددې ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺟﻮد دى ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ډﻟﯥ ﺑﻪ ځﻮاﻛﻤﻨﯥ

اﺟﺮا ﻛﻴږي .د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻘﺮراﺗﻮ

ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﻟۍ ﻟﭙﺎره د ﺑﺎزاروﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻟﺮي .ﻟﻜﻪ

ﺟﻮړول د وزارﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ اړوﻧﺪو رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﻛﻴږي.

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

اﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ﭘﻠﻮه دا ﺿﺮور ﻧﻪ ده ﭼﯥ دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪۍ ﻳﻮازې ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻪ

ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ده ﭼﯥ:

د ﻣﻘﻴﺪ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﻴﺪي ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻤﻜﻦ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ
" ﭘﻪ ډﻳﺮو ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ﺳﻴﺎﻟﻲ
ﭘﺮوﺳﯥ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ اﻳﺴﺘﻞ ﺷﻮې واى .ﺳﺮﺑﻴﺮه ﭘﺮدې ،د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ وي ،د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻣﺘﻮﻗﻌﻪ ﻣﺜﺒﺘﯥ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻮﻟﻮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﻮازې ﭘﻪ دې ﺳﺮه ﻧﻪ ﺣﻞ ﻛﻴږي ﭼﯥ د
اﻏﻴﺰې ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺗﺪاﺑﻴﺮو ﺳﺮه ﻣﻮازي ﻛﻴږي ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﻟۍ د
ﻫﻐﻮى ځﺎى ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺪل ﺷﻲ ،ﺑﻠﻜﯥ ددې ﻛﺎر د ﺗﺮﺳﺮه
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زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻴږي".
ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﻛﭽﻪ د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻮړوﻟﻮ او اداراﺗﻮ د ﭘﻴﺎوړي
ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ده.

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

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل او ﺳﻴﺎﻟﻲ

ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه ﺗﻮګﻪ ﻛﻤﺰورې ده .څﯧړﻧﻮ ښﻮدﻟﯥ ده ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻤﻮ رﻗﺎﺑﺘﻮﻧﻮ
ﻛﯥ ﻛړﻧﯥ او اﻧﺤﺼﺎر ﺗﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ورﻛﻮل ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜﺘﻮر د ﻫﻐﻮ

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ډګﺮ ﭘﺮاﺧﻮل ډﻳﺮ ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ او ﺗﺎﺟﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا وﺿﻊ ﻛﻴږي ﭼﯥ ﭘﻴﺎوړې ﺳﻴﺎﺳﻲ
دي ځﻜﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ دې ﻻرې څﺨﻪ ټﻮﻟﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﺼﺪۍ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺗﺮ واك
اړﻳﻜﯥ ﻟﺮي .ښﺎﻳﻲ دا ډول ﻛړﻧﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺧﺎﺻﻮ ﺣﻮزو ﻛﯥ ډﻳﺮې
ﻻﻧﺪې دي ،د دوﻟﺖ ﻟﻪ واك څﺨﻪ ﺧﻼﺻﻴږي.
ﭘﻴﺎوړې وي .ﭘﻪ ﻣﺰارﺷﺮﻳﻒ ﻛﯥ ﻳﻮې څﻴړﻧﯥ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ده ﭼﯥ"ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ
ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻮ ﻟږ ﺷﻤﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﯥ دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪي ﻟﻪ
دوﻟﺘﻲ وزارﺗﻮﻧﻮ څﺨﻪ واړه ﻗﺮاردادوﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮي ،ګڼ ﺷﻤﻴﺮ دوﻟﺘﻲ

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

ﺗﺼﺪۍ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻴﻮري ﻛﯥ اﻧﺤﺼﺎر ﻟﺮي ﻳﺎ د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﺑﺎزاروﻧﻮ ﻳﻮه
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ،د ﺳﻴﺎﻟۍ ادارې او د ﺳﻴﺎﻟۍ د
ټﺎﻛﻠﯥ وﻧډه ﻟﺮي ،ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﯥ ﯦﯥ ﺧﭙﻞ اﻧﺤﺼﺎر ډﻳﺮه ﻣﻮده دﻣﺨﻪ ﻟﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ څﻴﺮ اﻏﻴﺰﻣﻨﯥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ادارې ﻧﺸﺘﻪ او ﺑﺎﻳﺪ د ﺳﻴﺎﻟۍ د
ﻻﺳﻪ ورﻛړى دى .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ،ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د ﻛﻴﻤﻴﺎوي ﺳﺮې او
ﻣﺤﺪودوﻧﻜﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﭙﺎره راﻣﻨځﺘﻪ ﻛړل ﺷﻲ
ﻛﺮﻧﻴﺰو ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺗﺼﺪي د ﺗﻴﻮري ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻛﻴﻤﻴﺎوي ﺳﺮې د وﻳﺶ
او ﻫﻐﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻧﺤﺼﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛړي ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ
اﻧﺤﺼﺎر ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ ﻟﺮي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ ﻟﻪ څﻪ ﻣﻮدې څﺨﻪ
ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻴږي.
راﭘﺪﯦﺨﻮا د ﻛﻴﻤﻴﺎوي ﺳﺮې ﺳﻮداګﺮي د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜﺘﻮر ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ
ده .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺷﻜﻞ د ﻧﻔﺖ او ګﺎزو ﺗﺼﺪي ﻟﻪ ډﻳﺮې ﻣﻮدې څﺨﻪ
راﭘﺪﯦﺨﻮا د ﺳﻮﻧګ ﻣﻮادو او ﻧﻔﺘﻮ د واردوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﻗﻒ
ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛړى او دا ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻳﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜﺘﻮر ﺗﻪ ور ﭘﻪ ﻏﺎړه
ﻛړى دى .ﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺜﺒﺘﻪ اړﺧﻪ دا ﺧﺒﺮې ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﻰ دي ﭼﯥ ددې ﺗﺼﺪﻳﻮ

33

اوﻟﻴﻮﻳﺮ ﺑﻮﻳﻦ ،ﭘﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ ودې ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزي :د ﻳﻮ اﻛﺴﻴﺮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
ﻏﺒﺮګﻮﻧﻮﻧﻪ
34

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

ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ ،د 2005م ﻛﺎل ډﺳﻤﺒﺮ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ اﻗﻠﻴﻢ :ﭘﻪ ﻳﻮ
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﻛﯥ ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ،واﺷﻨټﻦ ډي ﺳﻲ:ﻧړﻳﻮال
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ﭘﻪ ګﺎدۍ ﭘﺴﯥ آس ﺗړل؟ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻛﻮل او اﻗﺘﺼﺎدى ﺳﻤﻮن

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

دوﻟﺖ
”د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ﻟړۍ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻓﻖ د
ﺗﺮﻛﻮﻣﻪ ﺣﺪه ﭘﻮرې ﭼﯥ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻫﺎن ،دوﻟﺘﻲ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻲ او ﻋﺎﻣﻪ
ﺧﻠﻚ ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰه ﺗﻮګﻪ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ،اﻗﺘﺼﺎدي اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ

راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻳﻮازﻳﻨۍ ﻻر د ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ راﺿﻲ ﻛﻮل دي

او ﻧﻮﻳﻮ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﻻس ﻟﺮي ،ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟۍ ﺗﻮګﻪ د

ﭼﯥ د دې ﺑﻬﻴﺮ ﭘﻪ ګټﻮ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻫﻐﯥ ﭘﻪ

دې ﻛړﻧﻼرو د ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺪو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﭘﺎم وړ اﻏﻴﺰې ﻟﺮي .ﻟﻪ ﭼﻴﻠﻲ او

اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮۍ ﻛﯥ ﻻس ﻟﺮي .ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ﭼﯥ ﻓﻜﺮ ﻛﻮي

ﻣﻜﺴﻴﻜﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ګڼ ﺷﻤﻴﺮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ دوﻟﺖ د ﻣﺠﺒﻮرۍ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﻮا ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻴږي ،ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه او

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟړۍ ﺧﭙﻠﻪ ﻛړې ده ﭼﯥ اﻛﺜﺮاً د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ د

ﺷﻔﺎﻓﻪ ﺗﻮګﻪ ددې ﺑﻬﻴﺮ د ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺪو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ښﺎﻳﻲ
ﺷﺮاﻳﻄﻮ او ﻏﻮښﺘﻨﻮ د ﭘﻮره ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﯦﯥ دا ﻛﺎر ﺗﺮﺳﺮه ﻛړى دى .ﭘﻪ

ﭼﯥ ژﻣﻦ ﻧﻪ وي".
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 ﻣﻼﺗړ
ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﺳﺮه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻮي ،ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن
ﻛﻴږي ،اﻣﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ګﺎم ﻛﯥ د وزﻳﺮاﻧﻮ او وزارﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
دي ﭼﯥ وﻳﺮه ﻟﺮي ښﺎﻳﻲ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺑﻬﻴﺮ څﺨﻪ ﺑﻪ ګټﻪ واﻧﺨﻠﻲ.
ﺳﺮه ﻣﺦ ده.
ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ څﻴړﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺗﻮګﻪ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دوه ډوﻟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ښﻮدﻟﯥ ده ﭼﯥ ﻟﻮړﭘﻮړي او د ﻣﻨځﻨۍ رﺗﺒﯥ ﻟﺮوﻧﻜﻲ دوﻟﺘﻲ

ﻣﻮﺟﻮد دى .ﻟﻮﻣړى ډول ﻣﻘﺎوﻣﺖ د ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ دى ﭼﯥ ﻓﻜﺮ ﻛﻮي

ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻲ ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﻫﻢ وﻳﺮه ﻟﺮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﯥ د

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻳﻮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎر دى او ﭘﻠﻲ ﻛﻮل ﺑﻪ

دوﻟﺖ ﺻﻼﺣﻴﺖ راﻛﻢ ﺷﻲ ،د ﻫﻐﻮى ﻗﺪرت او ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ راﻛﻢ

ﯦﯥ ګﺮان ﻛﺎر وي .د دې ډول ﻣﻘﺎوﻣﺖ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻻر د ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻓﻖ

ﺷﻲ .ﻫﻐﻪ اﺷﺨﺎص ﭼﯥ ﻏﻮاړى د ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻛﻮﻟﻮ څﺨﻪ ګټﻲ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮل دي .د ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ﺳﻼﻛﺎراﻧﻮ ﻫﻐﻪ ډﻟﻪ ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻴﯥ ﭘﻪ وزارت

ﻛړى ﻫﻐﻮى ﻫﻢ ﻟﻪ دې څﺨﻪ وﻳﺮه ﻟﺮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﻴﺎﻟۍ ﭘﺮﺗﻪ او د

ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻛﺎر ﻛﻮي ،ﺗﺮ ډﻳﺮه ﺣﺪه

ډﻳﺮې ګټﯥ ﻟﺮوﻧﻜﻲ دوﻟﺘﻲ ﻗﺮاردادوﻧﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮى ﻟﻪ ﻻس څﺨﻪ
35

ﭘﻮرې ﯦﯥ د ﻣﺎﻟﻴﯥ ﭘﻪ وزارت او ﻧﻮرو اړوﻧﺪو وزارﺗﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ

ووځﻲ .دا ډول ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ د ﻓﺮدي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ

ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﻻس ﻟﺮي ،ښﻮوﻧﻴﺰ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻴﻮﻟﻲ اﻣﺎ دا

ﻛﯥ ﺟﺪي او ﻧﺎوړه اﻏﻴﺰې ﻟﺮﻻى ﺷﻲ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ داﺳﯥ ﻳﻮ

ډول ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﯦﯥ د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻋﺎﻣﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻟږه اﻧﺪازه

ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﺮوﻳﺠﻮوﻧﻜﯥ او ﭘﻠﯥ ﻛﻮوﻧﻜﯥ ادارې

ﺳﺮه وړاﻧﺪې ﻛړي دي .ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ داﺳﯥ ﺑﺮﻳښﻲ ﭼﯥ اوس د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ

ﭘﻪ داﺳﯥ ﻳﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻛﯥ ﻗﺮار وﻧﻠﺮي ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ اړﻳﻜﻮ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﻪ ډاګﻪ

ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﻣﺎﻟﻴﯥ ﭘﻪ وزارت ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ﺑﻬﻴﺮ ﻣﻼﺗړ زﻳﺎت

ﻛړي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺟګړو ﭘﻪ ﻟړ ﻛﯥ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﯦﯥ

ﺷﻮى دى .اﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮرو اړوﻧﺪو وزارﺗﻮﻧﻮ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او

دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪۍ ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻴﻮﻟﯥ .واﻗﻌﻲ ﺧﻄﺮ ﺧﻮ دا دى ﭼﯥ ﻛﻪ د ﺧﺮاب

ارزوﻧﯥ د ادارې د څﻴړوﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮې ﻣﺮﻛﯥ دا را ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮوﻧﻜﻲ وﻣﻨﻞ ﺷﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل ﺑﻪ ښﺎﻳﻲ

ﻛﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو وزارﺗﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ﺑﻬﻴﺮ د ﻣﻼﺗړ ﻛﭽﻪ

د اﺷﺨﺎﺻﻮ ﭼﯥ ﻏﻮاړى ﻟﻪ دﻏﻰ ﭘﺮوﺳﻰ څﺨﻪ ګټﻰ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړى ،ﻫﻐﯥ

ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي .د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ﻟړۍ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻓﻖ د

ﻟړۍ ﺗﻪ د ﭘﺎى ټﻜﻰ ﻛﻴږدي ﭼﯥ د ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﻳﺎ ﻧﻮرو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ

راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻳﻮازﻳﻨۍ ﻻر د ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ راﺿﻲ ﻛﻮل دي ﭼﯥ د دې

ﻻرې د دوﻟﺖ د ﺳﺒﺴﺎﻳډﻳﻮ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﻛﯥ دي.

ﺑﻬﻴﺮ ﭘﻪ ګټﻮ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻫﻐﯥ ﭘﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮۍ ﻛﯥ ﻻس
ﻟﺮي .ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ﭼﯥ ﻓﻜﺮ ﻛﻮي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺨﻮا ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻴږي،

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

ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه او ﺷﻔﺎﻓﻪ ﺗﻮګﻪ ددې ﺑﻬﻴﺮ د ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺪو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ښﺎﻳﻲ
ﻳﻮ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﻛﯥ ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ،واﺷﻨټﻦ ډي ﺳﻲ:ﻧړﻳﻮال

ﭼﯥ ژﻣﻦ ﻧﻪ وي.

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

17

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارزوﻧﻰ اداره

ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا او ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻈﺮ

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

د ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻣﻮﺧﻪ د دوﻟﺖ رﻫﺒﺮان او ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺎﻧګﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﺎﻣﻮ وګړو د درك ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ ﺗﻮګﻪ داﺳﯥ وﻳﻞ
اﭼﻮوﻧﻜﻲ وي ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﺎم وګړي ﭘﻪ رښﺘﻴﺎ ﻫﻢ د
ﻛﻴږي ﭼﯥ د ﺑﻴﺎرﻏﺎوﻧﯥ ﻟړۍ د ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ او ﺑﻴﺎرﻏﺎوﻧﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺑﻬﻴﺮ څﺨﻪ ﺑﯥ ﺧﺒﺮه ﭘﺎﺗﯥ دي .ﭘﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﻛﯥ دې
ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺪازه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻧﻪ ﻛﻮي .د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﻛﺎﺑﻞ اوﻧﻴﺰې د
ﭘﺮوﺳﯥ څﻪ ﻧﺎ څﻪ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﺎم ځﺎن ﺗﻪ اړوﻟﻰ .د  2006ﻛﺎل د ﻓﺒﺮوري ﭘﻪ
2006م ﻛﺎل د ﺟﻮن ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﻳﻮې ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﯥ داﺳﯥ اﺳﺘﺪﻻل ﻛړى ﭼﯥ:
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

"د وﻳﺎﻟﻮ او ﻛﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻮ د ﭘﺎﻛﻮﻟﻮ او د ﻳﻮ ﺳړك ﻳﺎ ښﻮوﻧځﻲ د

ﭘﻮﻫﻨځﻲ د رﺋﻴﺲ ﭘﻪ ګډون د ﻳﻮ ډﻟﻪ ﻛﺎرﭘﻮه اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﭘﻮښﺘﻠﻲ

ﺑﻴﺎرﻏﺎوﻟﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ ﻛﻮﭼﻨۍ ﭘﺮوژې د ﺧﻠﻜﻮ د رﺿﺎﻳﺖ د ﻻﺳﺘﻪ

دي .ځﻴﻨﯥ ﻟﻪ دې ﻛﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ څﺨﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻛړى ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د

راوړﻟﻮ ﺳﺒﺐ ﻧﺸﻲ ﻛﻴﺪاى .ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ

اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه د آزاد ﺑﺎزار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻪ

ﭘﺮوژو او د ﻫﻴﻮاد د زﻳﺮﺑﻨﺎوو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﭘﺎﻧګﻪ واﭼﻮي.

دى او ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل "د ﻛﻮرﻧۍ د ګﺎڼﯥ د ﺧﺮڅﻼو" ﻣﻌﻨﻰ ورﻛﻮي.

ﺧﻠﻚ د ﻛﺎﻧﻮﻧﻮ ﻛﻴﻨﺪﻟﻮ ،د ﺳﺘﺮو ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻮ ﺟﻮړﻳﺪو او ﻧﻮرو

ددې ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﻧﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ
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زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﭘﺮوژو ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورﻛﻮي".

ﻣﺨﺘﻠﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺮټﻮﻟﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎري ﭼﻮﻛﺎټ دى .د
دا ډول ﻫﻴﻠﯥ د دې څﺮګﻨﺪووﻧﻜﯥ دي ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﻪ د ﺧﺼﻮﺻﻲ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻧﻚ د ﭘﺨﻮاﻧﻲ رﺋﻴﺲ ښﺎﻏﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﻴﻮم ﻋﺎرف ﭘﻪ
ﻛﻮﻟﻮ د ﺑﻬﻴﺮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺧﻮﺷﺒﻴﻦ ﻧﻪ وي ځﻜﻪ ﭼﯥ ﻛﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭘﻠﻮه دا ﻛﺎر د
څﻴﺮ ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو وﻳﻞ ﭼﯥ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ﭘﺮوګﺮام ﻟﻪ
ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻮ او ﻧﻮرو ﺷﺮﻛﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﻻزﻳﺎﺗﯥ ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻻﻣﻞ
ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ څﺨﻪ دﻣﺨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﻳﻂ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛړي او دا ﯦﯥ ﭘﻮښﺘﻞ
ګﺮځﻲ ،ﻟﻪ ﺑﻞ ﭘﻠﻮه ﺑﻪ د دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻳﻮﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺷﻤﻴﺮ ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻲ ﻟﻪ
ﭼﯥ" :د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ﭘﻼن ګټﻪ ﺑﻪ څﻪ وي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ
ﺧﭙﻠﻮ دﻧﺪو ګﻮښﻲ ﺷﻲ .ﭘﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﻤﻴﺮ ﻋﺎﻣﻪ ﺳﺎﺣﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ د
ﻫﻴڅﻮك ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭘﺎﻧګﻪ واﭼﻮي؟" ﻳﻮ ﺑﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻮه ﺣﺎﺟﻲ ﺣﻔﻴﻆ
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ رﺳﻤﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد دي ،د ﻫﻐﻮ
اﷲ ﺧﺎن اﻧﺪﯦښﻨﻪ درﻟﻮده ﭼﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل ﺑﻪ ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﻛﯥ
ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻮ د ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻟﻪ اﻧﺪازې زﻳﺎﺗﻪ ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮده ده
ﻳﻮازې د څﻮ ﺗﻨﻮ ﻣﺤﺪودو ﻧﻔﻮذ ﻟﺮوﻧﻜﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګټﻪ وي .ځﻴﻨﻮ
ﭼﯥ د ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړو ﺗﺼﺪﻳﻮ ﻛﯥ
ﻛﺴﺎﻧﻮ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ﺑﻬﻴﺮ ﻣﻼﺗړ ﻛﺎوه ﺧﻮ ددې وړاﻧﺪﻳﺰ ﯦﯥ ﻛﺎوه
ﺧﭙﻞ ﻛﺎر ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﻛړي ،او د ﻫﻐﻮ ﭘﺎﻧګﻮ اﭼﻮوﻧﻮ د اﻧﺪازې ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ
ﭼﯥ ﻳﻮازې ﻫﻐﻪ ﺗﺼﺪۍ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻜټﻮر ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻫﻢ ﻟﻪ اﻧﺪازې زﻳﺎﺗﻪ ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮده ده ﭼﯥ دا ﺑﻬﻴﺮ ﺑﻪ ﯦﯥ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮه
ﺗﺎوان ﻛﯥ دي .ﺑﺎﻵﺧﺮه د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻳﻮﺗﻦ اﺳﺘﺎد اﺳﺘﺪﻻل وﻛړ ﭼﯥ
راوړي.
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

اﺟﻨﺎﺳﻮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ښﻪ ﻛړي.

ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﺎرو ﻛﯥ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﻛﻤﻴټﻪ ،ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن ،د ﻛﻠﻴﻮ ،ﻛﺮﻧﯥ او څﺎروﻳﻮ ﭼﺎرې ﭘﻪ داﺳﯥ ﻳﻮ ﭘړاو ﻛﯥ ﻗﺮار
ﻟﺮي ﭼﯥ د ازﻣﻮﻳﻨﯥ ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻞ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ټﺎﻛﻲ .ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا ﺑﻪ د

ﻟﻪ دې ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ ځﻴﻨﯥ ﻳﯥ د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ
وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﺮور ﻛړي )د ﻫﻐﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻫﻜﻠﻪ ﻟﻪ اوﺳﻨﻲ ﻧړﻳﻮال ﺗﻮاﻓﻖ او ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﺎرو ﻛﯥ د دوﻟﺖ ﻟﻪ د
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﺑﺎﻧﺪې اﻏﻴﺰه ﻟﺮي( او ﭘﻪ 2004م ﻛﺎل ﻛﯥ د
ﭘﺎم وړ دﺧﺎﻟﺖ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن وﻧﻠﺮي .ﻳﻘﻴﻨﺎً ﻫﻴڅ ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺗﺼﺪﻳﻮ څﺨﻪ د
دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﻳﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻐﻪ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮور ﻛړي ﭼﯥ د دوﻟﺘﻲ
ﻛﻮرﻧۍ د ګﺎڼﻮ ارزښﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ
ﺗﺼﺪﻳﻮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻴﺪو ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﻛﻮي .د ﺗﻴﻮري ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا
ﭘﻪ ﻟﺴټ ﻛﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﺷﻮي دي .اﻣﺎ ﭘﻪ ﻳﻮ آزاد او ډﻳﻤﻮﻛﺮاټﻴﻚ ﻫﻴﻮاد
د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻫﺮه ﻗﻀﻴﻪ ﭘﻪ ﺟﻼ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮﺑﺤﺚ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮﻻى ﺷﻲ .دا
ﻛﯥ د اﻗﺘﺼﺎدي ﻛړﻧﻼرو او د ﻧﻮﻣﻮړې ﻛړﻧﻼرې د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﻪ ده ﭼﯥ ﻣﻠﻲ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻫﻜﻠﻪ د ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ او ﻣﻠﻲ ﻣﺘﻔﻜﺮﻳﻨﻮ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ.
ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ څﻪ ډول رول وﻟﻮﺑﻮي.

37د اﻳﺮان د اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﻏږ ،ﻣﺸﻬﺪ ،دري 30:13 ،ﺟﻲ ام ټﻲ ،د 2006م ﻛﺎل
"36د ﺑﺎزار د اﻗﺘﺼﺎد د ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﻴﻼﺑﻴﻞ ﻧﻈﺮوﻧﻪ

د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ 6ﻣﻪ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﭘﻪ څﺎرﻧﻴﺰ راﭘﻮر ﻛﯥ د

ﻟﺮي" ،د ﭘﮋواك ﺧﺒﺮي آژاﻧﺲ اﻧټﺮﻧټ ﭘﺎڼﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ ،د 2006م ﻛﺎل د ﻓﺒﺮورۍ 3ﻣﻪ.

2006م ﻛﺎل د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ 7ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ ذﻛﺮ ﺷﻮي دي.
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ﭘﻪ ګﺎدۍ ﭘﺴﯥ آس ﺗړل؟ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻛﻮل او اﻗﺘﺼﺎدى ﺳﻤﻮن

 .5ﻻر ښﻮوﻧﻜﻲ

د ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻤﻮن او ﻧﻮﻳﻮ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ

او ﺣﺴﺎب ورﻛﻮل ﺑﻪ ﻟﻪ ګﻮاښ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻲ .داﭼﯥ د ﻏﻮري ﺳﻤﻨټﻮ

ﺳټﺮاټﻴﮋﻳﻜﻪ ﺗﻮګﻪ ﻓﻜﺮ وﺷﻲ .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ د

د ﺗﺼﺪۍ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ﭘﻪ ﻋﻮض د ﻛﺎﻧﻮ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ

ﺷﺮاﻳﻄﻮ د ﻣﺴﺎﻋﺪوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻛړﻧﻼرې ﺑﻪ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ

د وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي ،دا څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ اړوﻧﺪ وزارﺗﻮﻧﻪ د

ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ﻟړۍ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ډﻳﺮ زﻳﺎت اﻫﻤﻴﺖ

ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ﭘﻪ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻟﻪ ټﺎﻛﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮه ژﻣﻦ ﻧﻪ دي.

ﻟﺮوﻧﻜﻲ وي .د ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ د ﭘﺎﻧګﻰ اﭼﻮﻧﻰ د اړوﻟﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻴﻜﻨﻪ

ګڼ ﺷﻤﻴﺮ ﺗﺼﺪۍ ﭼﯥ ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﺴټ ﻛﯥ

او ځﻤﻜﻮ ﺗﻪ د ﻻس رﺳۍ او زﻳﺮﺑﻨﺎوو د ﺷﺨړو د ﺣﻞ او ﻓﺼﻞ د ﻗﺎﻧﻮن

ﺷﺎﻣﻠﯥ ﺷﻮي دي ،ښﺎﻳﻲ د ﻫﻐﻮى د اﻗﺘﺼﺎدي ارزښﺖ د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ

ﭘﻪ څﻴﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورﻛړل ﺷﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د

ﻟﭙﺎره ﻻزﻳﺎﺗﻮ ﭘﻠټﻨﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ وﻟﺮي .ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ څﺨﻪ دﻣﺨﻪ د

اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره ورﺗﻪ ﻓﻮراً اړﺗﻴﺎ ده او د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ

ځﻴﻨﻮ ﺗﺼﺪﻳﻮ د ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻮي ﻛﻮل ﺑﻪ ښﺎﻳﻲ ﻳﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎر وي.

څﻴﺮ ﻛړﻧﻼرو ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ور ﻧﻪ ﻛړل ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﺟﻮړوﻧﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د
ﺳﻜټﻮر د ودې ﻟﭙﺎره ﺑﻨﺴټﻴﺰ ارزښﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﺣﺪاﻗﻞ دا ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻛﺎرﻣﻮﻧﺪﻧﯥ او ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ د ﻣﻤﻜﻨﻪ ﻛﭽﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ رښﺘﻴﻨﻲ او
ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﺳﺮه څﻨګ ﭘﻪ څﻨګ داﺳﯥ ﭘﻠﻲ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻫﻤﻐږي
ﺻﺎدق وي .د دې اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل ﺑﻪ د ﻛﺎرﻣﻮﻧﺪﻧﯥ او
وﻟﺮي.
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺳﺘﺮ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛړي .د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ
ﻼ دا ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺪ
ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻛﭽﻮ ﻛﯥ اړﺗﻴﺎ ده .اﺻ ً

د ﻛړﻧﻼرې ذﻛﺮ ﺷﻮې ﻣﻮﺧﻪ "د ﺧﺮڅﻼو د ﻋﻮاﻳﺪو اﻋﻈﻤﻲ ﻛﻮل ﭼﯥ د

واﺿﺢ ﻛړل ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل څﺮﻧګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﻗﺘﺼﺎدي

ﻛﺎرګﻤﺎرﻟﻮ ﻟﻪ ﺳﺎﺗﻨﯥ او د ﭘﺎﻧګﻮ اﭼﻮﻧﻮ او ټﻜﻨﺎﻟﻮژﻳﻜﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎ ﻟﻪ

ﻛړﻧﻼرې ﻟﻪ ﻣﻮﺧﻮ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﻟﺮي .دا ﻛﺎر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي

راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮﻟﻮ او ﻫڅﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﺘﻮازن وي" د دې ﻫﻴﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮي

ﻛړﻧﻼرې د څﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻤﺰوري ﻣﻨﻌﻜﺴﻮي ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﻣﻮ

ﭼﯥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮل ﺑﻪ د ډﻳﺮې زﻳﺎﺗﯥ ﭘﺎﻧګﯥ اﭼﻮﻧﯥ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د

ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﻳﻮه واﺿﺢ او ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺳټﺮاټﻴﮋي ور وښﻮدل ﺷﻲ .د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ

ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ د ټﻜﻨﺎﻟﻮژۍ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺳﺒﺐ ﺷﻲ ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ

ﺗﻮګﻪ ،د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻛړﻧﻼره ﭼﯥ د ﺑﯥ ﻛﺎرۍ ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻻﭘﺴﯥ زﻳﺎت

ددې اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ګڼ ﺷﻤﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪۍ ﺑﻪ د ﭘﺎﻧګﻮ اﭼﻮوﻧﻜﻮ

ﻛړي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻲ ﻣﻮﻗﺘﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﺳټﺮاټﻴﮋۍ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ

ﻟﭙﺎره ﻳﻮازې د ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﭘﺎم وړ وي ﻧﻪ داﭼﯥ د ﺷﺮﻛﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ

ﻣﻮﺧﯥ ﺑﺎﻧﺪې څﺮﻧګﻪ اﻏﻴﺰې ﻟﺮي ﭼﯥ ﻏﻮاړي د ﺑﯥ وزﻟﻮ ﻃﺮﻓﺪاره

ﺗﻮګﻪ.

اﻗﺘﺼﺎدې وده راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻲ؟
ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ دا ﭼﯥ د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ
د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻛﯥ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ د ﻫﻐﯥ د ﺑﺮي ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻮي.

د ﭘﺎم وړ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ او څﻴړﻧﯥ وﺷﻲ .ﭘﻪ ﺑﯥ وزﻟﻪ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ د دا ډول

ﭘﻪ دې ﻛﯥ د ﻗﺒﺎﻟﯥ ورﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د روښﺎﻧﻪ ﭘﺮوﺳﻮ ټﺎﻛﻞ او ﻫﻤﺪاﺷﺎن د

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ژورې اﻧﺪﻳښﻨﯥ ﻣﻮﺟﻮدې دي .د

ځﻤﻜﻮ د ﻣﻠﻜﻴﺘﻮﻧﻮ د ﺷﺨړو او ﻫﻐﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﺣﻞ ﻟﭙﺎره د ﻳﻮ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﻫﻴڅﻜﻠﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ

ﺟﻮړول ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺗﺼﺪۍ ﻛﯥ د ﺧﺼﻮﺻﻲ وﻧډې ﻟﺮوﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮې

ﭘﻴﺴﯥ وﻧﺸﻲ ګټﻼى ځﻜﻪ ﭼﯥ ﺑﯥ وزﻟﻪ وګړي ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻻى ﭼﯥ ددې

ﺳﺮټﻜﻮل ﻛﻴږي .ﻛﻪ ﭼﻴﺮې اړوﻧﺪ وزارﺗﻮﻧﻪ د ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره

ډول ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﻛﯥ ﭘﻴﺴﯥ ورﻛړي.

ټﺎﻛﻞ ﺷﻮي ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ و ﻧﻪ ﻣﻨﻲ ﻳﺎ ﯦﯥ ﭘﻠﻲ ﻧﻪ ﻛړي ،ښﺎﻳﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﻰ او ارزوﻧﻰ اداره

داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارځﻮﻧﯥ اداره ) (AREUﻳﻮه ﻣﺴﺘﻘﻠﻪ اداره ده ﭼﯥ څﻴړﻧﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﺎ ﻟﻴﺴﻲ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮي.
ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ ﻧﻮﻣﻮړى ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻪ ﻓﻌﺎ ﻟﻪ ﺗﻮﮔﻪ د څﻴړﻧﻮاو زده ﻛړي رواج ﺗﻪ وده ورﻛﻮي ﺗﺮ څﻮ د ﺗﺠﺰﻳﻲ او ﺗﺤﻠﻴﻴﻞ ﻛﻮﻟﻮ ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﻛﯥ ﭘﻴﺎوړى
ﺷﻲ او ﻫﻢ د ﺗﺠﺰﻳﻲ او ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﻓﻜﺮ ﻛﻮﻟﻮ او ﻣﺒﺎﺣﺜﻰ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻲ .د دې اداري ﺑﻨﻴﺎ دي ﻟﺮﻟﻴﺪ دادى ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړي ﻣﺮﻛﺰ د ﻛﺎر ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﺑﺎ ﻳﺪ
د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺎ ﻧﻮ ژوﻧﺪ ښﻪ ﺷﻰ.
ﻧﻮﻣﻮړي اداره ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﻛﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻧﻜﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻣﻨځ ﺗﻪ را ﻏﻠﻰ ده ﭼﯥ ﻣﺪﻳﺮه ﻫﻴﺖ ﻳﻲ ﻟﻪ ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ) ،(UNﺗﻤﻮﻳﻠﻮوﻧﻜﻮ ادارو،
ﻣﻠﻲ او ﺑﻴﻦ ا ﻟﻤﻠﻠﻲ ادارو څﺨﻪ ﻧﻤﺎ ﻳﻨﺪه ﮔۍ ﻛﻮي .د ﻧﻮﻣﻮړي ادارې اوﺳﻨﻲ ﺑﻮدﺟﻪ د ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﻫﻴﺄت ) ،(UNAMAد اروﭘﺎ ﻛﻤﻴﺴﻮن
)(EC

ﻣﻠﮕﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮد ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ ﻋﺎﻟﻰ ﻛﻤﻴﺸﻨﺮى ) ،(UNHCRﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻧﻚ ) ،(WBﻟﻮ د ﻛﺎﻧﺎ دا ،ﺳﻮﻳﺪن ،ﻧﻮروى ،ﺳﻮﻳﺘﺰرﻟﻨﺪ ،دﻧﻤﺎرك او ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ

ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ورﻛﻮل ﻛﻴږي.
د ﻻ زﻳﺎ ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او ﻳﺎ د ﺧﭙﺮوﻧﻮ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ دې ﭘﺘﻪ ﺗﻤﺎ س وﻧﻴﺴﻰ.
د څﻴړﻧﯥ او ارځﻮﻧﯥ اداره:
د ګﻞ ﻓﺮوﺷﻰ ﻛﻮڅﻪ )د 2ﻣﻰ ﻛﻮڅﻰ ګﻮښﻪ( ﻧﻮى ښﺎر ﻛﺎ ﺑﻞ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
ټﻴﻠﻴﻔﻮن+93 (0)799 608 548 :
زﻣﻮږ ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﭘﺘﻪ او ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﭘﺎڼﻪ :
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areu@areu.org.af / www.areu.org.af

