د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﭘﺎڼﻪ
 1386ﻛﺎل

دﻳﻮﻳﺪ ﻣﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ او ادم ﭘﻴﻦ

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻛﭽﻮ ﭘﻴﮋﻧﺪل:
دﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ ﺷﻮاﻫﺪ
ﻟﻨډﻳﺰ
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺎﺗﻮ او وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻛﭽﻮ ﻟﻮړﻳﺪل او ټﻴټﻴﺪل
ﻫﻐﻪ ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﭘﻮرې اړه ﻟﺮى ﭼﯥ ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺷﻮي ﻧﺪي .د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ

ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
ﻛﺮ ﻛﯥ ﭘﺮﻳﻮﺗﻨﻪ ډﻳﺮۍ ﻣﻬﺎل د وﻻﻳﺘﻰ او ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ژﻣﻨﻮ او
.1

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻛﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﭘﻮرى ﻣﻨﺴﻮﺑﻴږى ،ﭘﺪاﺳﻰ ﺣﺎﻟﻜﯥ ﭼﯥ ددى اﺻﻠﻲ ﻻﻣﻞ او
د ﻛﺮ د ﻛﭽﻮ ﻟﻮړﻳﺪﻧﻪ ،د وﻻﻳﺘﻲ اﺧﺘﻼف
اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﺗﺮ ﺷﺎ ﻣﻮﺟﻮد دي ،ددى ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ څﻮ دﻏﻪ
ﺗﻤﺎﻳﻞ
ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻟګﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ .ﻫﻐﻪ ادﻋﺎوى ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﺳﻴﻤﻮ د ﻛﻤښﺖ

.2

د څﻠﻮرو وﻻﻳﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﻧﻜﻞ

.3

د ﻫﻔﻪ ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﭘﻪ ﻟﻮر ﭼﯥ د ﺷﻮاﻫﺪو ﺳﺮه

ﺑﺮﻳﺎ ﭘﻪ ډاګﻮى ،د  1386ﻛﺎل ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﭘﺎﺗﻰ راﻏﻠﻲ څﻮ ﻫﻐﻪ رول
ﺗﻪ ځﻮاب وواﻳﻲ ﭼﯥ ﻛﻮرﻧﻴﻮ د ﻛﻮرﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎد د ودى ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﺮ ځﺎى

ﻳﻮځﺎى وي
ﺗﺮﺳﺮه ﻛﺎوه.

.4

د ﭘﺎﻟﻴﺴۍ اﻏﻴﺰې

.5

ﻣﺦ ﭘﺮ وړاﻧﺪى ﻻرې
د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل – ﺷﺮﻗﻰ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ،اوﺳﻨۍ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺮﻳﻮﺗﻨﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ
ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﺗﺮ ﻛﺮ ﻻﻧﺪى دي څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﭽﯥ ټﻴټﻴﺪل ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ

دﻳﻮد ﻣﻨﺴﻔﻴﻠﺪ د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﻪ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﻛﯥ د
ﺑﺮئ وﻣﻮﻣﻲ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﻛﯥ ﭼﯥ ښﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮاﻳﻂ وﺿﻊ ﺷﻲ .ﺧﻮ دا ﻻﺳﺘﻪ
اﻧﻜﺸﺎف ﻣﺘﺨﺼﺺ دى ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د
ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭼﻴﻨﻰ دى 16 ،ﻛﺎﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮي .ﻧﻮﻣﻮړي

راوړﻧﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺑﺎزاروﻧﻮ ﺗﻪ ښﻪ ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻟﺮي ﻣﺤﺪود دي .د ﻏﻮر ﭘﻪ

 10ﻛﺎﻟﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻛﻠﻴﻮال ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋئ ﻛﯥ

وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ،ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ د ﺧﻮړو د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﺧﻄﺮ ډﻳﺮ دى ،ﻫﻐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻟﻜﻪ ﻟږ
ﻣﺤﺼﻮل ،د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ټﻴټ ﻧﺮخ او د ﻛﺎرﻛﻮﻧﻜﻮ ﺟګﻪ ﺑﺎړه د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ډﻳﺮ ﻟګښﺖ

د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ رول څﻴړﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﻛړى.
ﻻﻣﻞ ګﺮځﻴﺪﻟﻰ ﭼﯥ ﺑﺰګﺮان ﺑﻰ ﻟﻪ ﻛﻮم ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻠﻪ اړ ﺑﺎﺳﻲ څﻮ ﺧﻮرا ﻟګﻪ ﻣځﻜﻪ د
ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ ﺗﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻛړي .د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ،د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ
آدم ﭘﻴﻦ د اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن اﻳﺴﺖ
ﻛﯥ ﭼټﻜﻪ ﭘﺮﻳﻮﺗﻨﻪ د ﻓﺸﺎر څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ د ﻣﺎدﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮﻳﺪه ،ﻛﻪ څﻪ
اﻧګﻠﻴﺎ اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻣﺤﻘﻖ/څﻴړوﻧﻜﻲ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ،او
ﻫﻢ د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ټﻴټ ﻧﺮخ ﻫﻢ ښﺎﻳﻲ د ﻛﺮوﻧډه ګﺮو د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻧﻪ ﻛﺮ د ﻣﻨﻠﻮ وړ
ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﺳﻮﻳﺪن ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د زراﻋﺘﻲ ﻋﻠﻮﻣﻮ ﭘﻪ
ګﺮځﻴﺪﻟﯥ وي .ﺑﺎﻻﺧﺮه ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﺮق د ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ،د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د
څﺎﻧګﻪ ﻛﯥ د ښﻮوﻧﻜﻲ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ دﻧﺪه ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻮي.
ﻛﺮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﭼټﻜﻪ ﭘﺮﻳﻮﺗﻨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ  1384ﻛﺎل ﻛﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮه ،ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ ﺛﺎﺑﺘﻪ
ﻧﺸﻮه.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻛﭽﻮ د ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ ،د اﻓﻐﺎن ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ
ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د څﻮ – ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ رول ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻰ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .د

1

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره

ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﺳﻤﺒﻮﻟﻴﻚ/ډراﻣﺎﺗﻴﻚ ﻧﺰول د ﻗﺎﺑﻮ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د دﻏﻪ

اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ

ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻮ څﺨﻪ ﻛﺎر واﺧﻠﻲ .ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ  1384او  1386ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر او ﻧﻮرو
وﻻﻳﺎﺗﻮ ﺗﺠﺮﺑﻰ ﺑﺮڅﻴﺮه ﻛﻮي ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻛﺮ ﻛﯥ دا راز ﻛﻤﻮاﻟﯥ ﻟﻨډﻣﻬﺎل وي.

ګﻮاښ :د وﻳﺮى او ﭘﻴښﻮ اﺣﺘﻤﺎل ﭼﯥ ﻛﻮرﻧۍ اړﺑﺎﺳﻰ ﺗﺮ څﻮ
ﺑﺎﻻﺧﺮه ،ﭘﻪ ﻋﺎﻳﺪ او ﻫﻐﻪ ﺷﺘﻤﻨۍ ﻛﯥ ﻛﻤښﺖ ﻛﻮم ﭼﯥ ﻛﻮرﻧﻴﻮ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د
ﻫﻮﺳﺎﻳﻨﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛړي .ﭼﯥ دا ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ د ﻃﺒﻌﻰ ﭘﻴښﻮ،
ډراﻣﺎﺗﻴﻚ ﭘﺮﻳﻮﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛړي دي ،ﺣﺎﻻت د ﻳﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺤﺮان د ﺑﺪﻟﻮن
د ﻧﺮﺧﻮﻧﻮ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺪﻟﻮن او ﻳﺎ د ﻧﻮرو ﺧﻠﻜﻮ د ﻗﺼﺪى ﻳﺎ ﺧﭙﻞ
ﭘﻪ ﻟﻮر راﻛﺎګﻲ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ دﻳﺮئ ﻛﻮرﻧۍ دﻏﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺤﺮان ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ
ځﺎﻧﻰ ﭼﻠﻨﺪ د دﻻﻳﻠﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭘﻴښ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺗﻮﻛﻲ ،ټﻮﻟﻨﻪ او
رﻫﺒﺮان ﻣﻬﻤﻪ ﻧﺪه ﻫﺮڅﻮ ﻛﻪ د ﻗﺪرت او ﻧﻔﻮذ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﻛړي او ﻳﺎ ﺑﻬﺮﻧﻴﺎن ﻛﻮښښ
اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ ﻫﻮﺳﺎﻳﻨﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪوى.
وﻛړي ﺗﺮ څﻮ ﻫﻐﻮى ﺗﻪ دﻏﻪ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړي – ﻣﺠﺒﻮره دي ﺗﺮڅﻮ ﻧﺎﺷﻮﻧﻰ د
ﻧﺎاﻣﻨﻲ :د ﺧﻄﺮاﺗﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف د وﻗﺎﻳﯥ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ او ﻳﻮاځﯥ

ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻻډﻳﺮ ﻛﺮ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮى وﻛړي او ﻛﻪ داﺳﻰ وﻧﻜړي ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪرت

ﻓﺰﻳﻜﻲ ﻧﺎاﻣﻨۍ ﺗﻪ ﻣﺤﺪود وي .د ﺑﺸﺮي ﻧﺎاﻣﻨۍ او ﻣﻌﻴﺸﺖ

ﻳﺎ ژوﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛړي.

ﭘﻪ ﻟړ ﻛﯥ ډﻳﺮ ﻣﻬﺎل د ﻟﻴﺪو وړ ده.
ﭘﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،ﻛﻪ ﭼﻴﺮى دﻏﻪ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ډراﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﻤﻮاﻟﯥ ﭘﻪ ﻟﻨډه ﻣﻮده ﻛﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ ﻧﻮ
ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ :ﻫﺮﻫﻐﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﻟﻮرى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮى

ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ د ﻏﻮره ځﻮاﻛﻤﻨﻮ ﻟﭙﺎره د ﺑﺮﻳﺎ ﺣﺎﻟﺖ وي .د ﻳﻮ وﻻﻳﺖ ﻳﺎ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﻧﻮي .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ دا د ﻗﻮاﻋﺪو د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪى ،ﭘﻪ

ﻣﺸﺮي د ﺣﺎﻛﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ﭼﯥ ډﻳﺮى ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﻏﻮرځﻴږي ﻳﺎ د ﺑﺤﺚ

داﺳﻰ ﺣﺎﻟﻜﯥ ﭼﯥ د ﻛﻨﺘﺮول ﻟﭙﺎره ډﻳﺮ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻰ وﺳﺎﻳﻞ

ﻻﻧﺪى ﻧﻪ ﻧﻴﻮل ﻛﯧږي ،ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻛﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺟﺎﻳﺰه ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي.

ﻫﻢ ﺷﺘﻪ.

ﺳﻴﺎﺳﻲ رﻫﺒﺮان اﻣﻜﺎن ﻟﺮي د اړوﻧﺪ ﻣﻠﻲ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻟﻮﺑﻐﺎړو ﻫڅﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي ،او ﻛﻪ
ﭼﻴﺮى د اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ﭘﻪ ﻧږدى راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﯥ وي ،دوى ﺣﺘﻰ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ

ﻫﻮﺳﺎﻳﻨﻪ :داﺳﻰ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﯥ د ﻛﻮرﻧۍ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ او د ﻣﺎدي،

ﺧﭙﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺎﻳﺰه د وﻻﻳﺖ ﻳﺎ وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﺧﻠﻜﻮ څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي .ﻛﻪ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ

ټﻮﻟﻨﻴﺰ او اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ اړﺗﻴﺎوو ﻛﭽﻪ ﭘﻮره ﻛړاى ﺷﻲ.

ﭘﺮﻟﭙﺴﻰ ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻞ ﺷﻲ ﻳﺎ زﻳﺎﺗﻰ وﻣﻮﻣﻲ ،دﻏﻪ ﻗﺪرت ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺧﺖ ﻛﯥ د اړﺗﻴﺎ وړ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﻧﻪ راوﺳﺘﻠﻮ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ډﻳﺮئ ﻛﻠﻴﻮال ﻧﻔﻮس ﭼﯥ د ﺧﻄﺮ او ﻧﺎاﻣﻨۍ د ﺳﺨﺘﻮ

ﻛﯥ ګﺮم ﺑﻮﻟﻲ.

ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻻﻧﺪى ژوﻧﺪ ﻛﻮى ،ﺧﭙﻞ ﻫﻮﺳﺎﻳﻨﻪ او ﺗﺤﻔﻆ ﭘﻪ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ
ډول ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮي .ﻛﻮﻛﻨﺎر – ﻳﻮ ﻣﺤﺼﻮل د ﻟږ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل

ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪى ﻛﺎر ﻛﻮي ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭘﻪ ﻟﻨډ ﻣﻬﺎل ﻛﯥ د

ﻟﭙﺎره ﺳﺘﺮ ﺧﻄﺮ ،ﻳﻮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم راﻣﻨځﺘﻪ ﻛړې دى ﭼﯥ ډﻳﺮئ

ﭘﻮره اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻻره اﭼﻮﻧﻪ ﻗﺎدر ﺷﻮي ﻧﺪي ﺗﺮ څﻮ د ﻋﻮاﻳﺪو او د ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ د

ﻛﻮرﻧۍ ﭘﻪ دى ﻗﺎدر ﺷﻮي څﻮ ﺧﭙﻞ ﺗﺤﻔﻆ او ﻫﻮﺳﺎﻳﻨﯥ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﻲ

ﻻﺳﺮﺳۍ ﻫﻐﻪ ﻛﻤﻮاﻟﯥ ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻛﺮ ﻛﯥ د ﻛﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راځﻲ ﭘﻮره

وﻣﻮﻣﻲ .ﻫﺮڅﻮﻛﻪ دﻏﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ رژﻳﻢ ﻏﺮﻳﺐ ﻛﺮوﻧډه ګﺮ د

ﻛړاى ﺷﻲ .د ﻋﻮاﻳﺪو او ﻋﺎﻣﻪ ښﻴګڼﻮ د ودى ﻣﻴﺎﻧځګړﺗﻮب ﻛﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ،ﻧﻪ د ﻛﺎل

وﻛﯧﻞ  -ﻣﻮﻛﻞ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻪ ژوره اړﻳﻜﻪ ﻛﯥ ﺑﻨﺪ ﺳﺎﺗﻲ ﻛﻮم ﭼﯥ د

د ﻛﺮﻫﻨﻰ ﻳﻮ ﻣﻮﺳﻢ ﺗﻪ.

ﻣﺮاﺗﺒﻮ د ﺳﻠﺴﻠﻮ او ﻧﺎﻣﺴﺎوي ﻗﺪرت ﭘﻪ واﺳﻄﻪ څﺮګﻨﺪﻳږي .ﻏﻮره
ځﻮاﻛﻤﻦ د دوﻟﺖ دﻧﻨﻪ او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﻛﯥ د ﺗﺤﻔﻆ او ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ

د ﻣﻮﺛﺮه اﻗﺘﺼﺎدى ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻧﺸﺘﻮن ﭼﯥ د ﻋﻮاﻳﺪو او وﺳﺎﻳﻠﻮ د ﻛﻤښﺖ ځﺎى وﻧﻴﺴﻲ او

ﺳﺮه د وﻻﻳﺖ او وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﺗﺠﺎرت د ﻳﻮى

د ﺧﻠﻜﻮ اﻣﻨﻴﺖ او ﻫﻮﺳﺎﻳﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛړي ،ﻛﻠﻴﻮال ﻧﻔﻮس ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻻره ﻏﻮره ﻛړې څﻮ د

ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ وﺳﻴﻠﻰ ﭘﻪ څﻴﺮ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮي.

ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزو ﭘﻪ ﺧﻼف ﺧﭙﻞ اﻧﺰﺟﺎر څﺮګﻨﺪ ﻛړي .د دﻏﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځﻜﯥ
ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﻟﺪى ﻛﺒﻠﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯥ ﻣﻮﻣﻲ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮى ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ړوﻣﺒﯧﺘﻮب ﻟﻜﻪ اﻣﻨﻴﺖ،

دﻏﻪ ﻏﻮره ځﻮاﻛﻤﻦ د ﻓﺸﺎر ،د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﺗﻮﻧﻜﻮ او

ﻛﺎر ﻣﻮﻣﻨﺪﻧﻪ او د اداري ﻓﺴﺎد ﻟﻤﻨځﻪ وړﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻧﻜﻴږي او داﭼﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ او

ﺳﻮداګﺮو ﺳﺮه د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ او د راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ژﻣﻨﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ

ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻏﺮب ﻟﻮﻣړﻧۍ ﺳﺘﻮﻧځﯥ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﻟګښﺖ دى د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ د

اﺳﺘﻔﺎدى ﺳﺮه ﭘﻪ دى ﺗﻮاﻧﻴﺪﻟﻲ ﺗﺮ څﻮ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ د ﻟﻨډ ﻣﻬﺎل

ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ و وﻳﺠﺎړوﻟﻮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ړوﻣﺒﻴﺘﻮب ورﻛﻮي او ددې ﺳﺮه د ﻫﻐﻮى ﻫﻮﺳﺎﻳﻨﻪ او د

ﻟﭙﺎره ټﻴټﯥ ﻛﭽﻰ ﺗﻪ راوړي .د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻨﯥ وﻻﻳﺖ دى

ﻋﻮاﻳﺪو ﺗﺤﻔﻆ زﻳﺎﻧﻤﻨﻮي.
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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻛﭽﻮ ﭘﻴﮋﻧﺪل :دﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ ﺷﻮاﻫﺪ

ﻫﻐﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﭼﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻴﻮال دى ﺗﺮڅﻮ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﺗﺤﺮﻳﻢ د ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ

د ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﺗﺠﺎوﻳﺰ

ﻛﻠﻴﻮال ﻧﻔﻮس ﻛﻤﺰورى ﻛړي ،ﻛﻠﻴﻮال ﻧﻔﻮس ﻻډﻳﺮ ﺑﻴﺰاره ﻛﻮي .ډﻳﺮئ ﻛﺮوﻧډه ګﺮ ﭘﺪى اﻧﺪ
دى ﭼﯥ ﻛﻮم ﻛﺴﺎن ﭼﯥ ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻪ ﭘﻠﻲ ﻛﻮي او ددوى ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړي ،ﻫﻐﻮى

• د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﻛﻮښښﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻐﻪ

ﺧﭙﻠﻪ د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﯥ ښﻜﯧﻞ دي ﭼﯥ دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﺿﺎع ﻛړﻛﯧﭽﻨﻪ ﻛړى ده،
ﭘﻪ ﻫﻤﺪى ډول ،د څﺮګﻨﺪه ﺑډى اﺧﺴﺘﻨﻰ درك او ﻫﻐﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو رﻳښﻪ اﻳﺴﺘﻨﻪ

زﻣﻴﻨﻪ ﭼﯥ د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﻛړه وړه ﭘﻪ ډاګﻪ ﻛﻮي ،ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮﺧﻪ
ﻳﻮاځﯥ زﻳﺎﻧﺮﺳﻴﺪوﻧﻜﻲ ﺧﻠﻚ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﻛﻮي او د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﯥ د ﻗﺪرت او
وګﺮځﻮي .ﻫﻐﻪ ﻣﻴټﻮدوﻧﻪ ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو رﻳښﻪ
ﻧﻔﻮذ ﭘﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﻛﯥ دي ﻧﺎګڼﻠﻲ اﻧګﻴﺮي .دﻏﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪو ځﻴﻨﻰ ﻛﻠﻴﻮال ﻧﻔﻮس دى ﺗﻪ اړ ﻛړي
اﻳﺴﺘﻨﻰ ﺗﻪ ړوﻣﺒﯧﺘﻮب ورﻛﻮي ﻳﺎ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﺪې ﭼﯥ ﻛﻮﻣﻪ
ﺗﺮڅﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﻧﻮرو د ﻣﻼﺗړ څﺨﻪ ﻻس واﺧﻠﻲ او ﭘﻪ څﺮګﻨﺪه ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
زﻣﻴﻨﻪ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ وﻟﺮي د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ د ﻛړو وړو د
وﻛړي .د ﺑﻴﻠګﻰ ﭘﻪ ډول ،د ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﻧښﻰ داﺳﻰ ﺑﺮڅﻴﺮه ﻛﯧږي ﭼﯥ
ﺑﺪﻟﻮن ﻟﭙﺎره ﻛﻮښښ وﻛړي ،ﻧﺎﺷﻮﻧﻰ ده ﭼﯥ ﻣﺜﺒﺘﻰ
د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ﭘﺮځﺎى ﻳﯥ ﻫڅﻪ ﻛﻮي ﺗﺮڅﻮ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗړ وﻛړي.
ﭘﺎﻳﻠﻰ وﻟﺮي او ښﺎﻳﻲ ﺑﻴﺴﻮده ﻫﻢ اوﺳﻲ.
• ﻣﺨﻜﯥ ﻟﺪى ﭼﯥ د ﻛﺮ ﭘﻪ ﻃﺮﺣﻪ ﻛﯥ ﻛﻮم ﺑﺪﻟﻮن راﺷﻲ او

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻛﻠﻴﻮ ﻛﯥ د ﻻډﻳﺮى ﻧﺎاﻣﻨۍ ﻣﺨﻨﻴﻮﻧﻪ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻛﺮ ﻛﯥ د ﻛﻤښﺖ دﻗﻴﻖ

ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ‘‘ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮل‘‘ ﻟﻘﺐ ورﻛﻮل

ﺗﻮازن ،اﻣﻨﻴﺘﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ،وﻟﺴﭙﺎﻟﻨﯥ او اﻗﺘﺼﺎدي ودى ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .ﺗﺮﻫﺮڅﻪ ﻣﻬﻤﻪ دا

ﺷﻰ ،دا ﺿﺮوري ده څﻮ ﻏﻮره ﺑﺪﻟﻮن ﭘﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﯥ

ﭼﯥ ،د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﻛﻮښښﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ د “ آﺑﺎد او ﭘﺎﻳﺪاره اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن” د

ﭼﯥ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻛړه وړه ټﺎﻛﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ او وﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻲ.

اوږد – ﻣﻬﺎﻟﻪ اﻫﺪاﻓﻮ ﺑﻨﺴټ ﻟﻤﻨځﻪ ﻳﻮﻳﺴﻲ.

• د ﻫﻐﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻮ د ﭘﻴﮋﻧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﻮم ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د
ﻛﺮ د ﺗﻐﻴﺮ او ﺑﺪﻟﻮن ﺗﺮﺷﺎ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ،د ﻣﺪﻧﻲ ﭘﻮﻫﻨﻰ
دﻗﻴﻖ او څﺮګﻨﺪ ﻛﻮښښ ﭘﺮاﺧﻮﻟﻰ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .دا ﻳﻮ
ﻗﻮي څﻮ – ﻣﺨﻴځ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ د اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
ﺧﻄﺮ او ﻫﻐﻰ ﺗﻪ د ځﻮاب وﻳﻨﻰ څﺮﻧګﻮاﻟﻲ ﺗﻪ ﺑﺪﻟﻮن
ورﻛﻮي.
• د ﻣﻴﺎﻧځګﺮﺗﻴﺎ ﺗﺮﻛﯧﺐ ﭼﯥ د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﺗﻪ د
ﻣﺸﺨﺺ ځﻮاب ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻃﺮﺣﻪ ﻛﯧږي ،ﻫﻐﻪ
ﺗﺸﻜﯧﻼﺗﻲ او ﺑﻨﻴﺎدي دﻻﻳﻞ ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﺗﺮ
ﺷﺎه وﺟﻮد ﻟﺮي ،ﻧﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛﻮي .ډﻳﺮ ﺑﻨﻴﺎدي ﺗﻐﻴﺮاﺗﻮ
ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ده ﺗﺮڅﻮ د ﻋﺎﻣﻪ ښﻴګڼﻮ د ﺧﻄﺮ او ﻧﺎاﻣﻨۍ د
زﻣﻴﻨﻰ ﻛﻤﻮل ﻛﻮم ﭼﯥ د ﻓﺰﻳﻜﻲ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺑﻨﺴټ د
زﻳﺮﻣﯥ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻳګﻲ ،د ﻏﺮﺑﺖ ﺗﺸﻜﯧﻼﺗﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻟﻜﻪ ﭘﻪ ﻛﺮﻫﻨﻪ او ﻛﻠﻴﻮال ﺑﻰ ﻣځﻜﯥ ﺳﻜﺘﻮر
ﻛﯥ د ﻏﺮﻳﺒﻰ ﻃﺒﻘﯥ د ﻣﻨﻔﻌﺖ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛړي ،او
• د ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﭼﺎرو ﺧﭙﺮوﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻐﻪ ﻛﻠﻴﻮاﻟﻰ ﻛﻮرﻧۍ
ښﻪ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﻛړي ﭼﯥ اوﺑﻪ ﻟﺮوﻧﻜﻮ ﻣځﻜﻮ ﺗﻪ ﻣﺤﺪود
ﻻﺳﺮﺳﻲ او ﻟږ زراﻋﺘﻲ او ﻏﻴﺮزراﻋﺘﻲ ﻋﻮاﻳﺪ ﻟﺮي.

3

د  1386ﻛﺎل د ﻛﺮﻫﻨﻰ ﻣﻮﺳﻢ ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﻛﯥ ،د ﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ د

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره

 .1د ﻛﺮ د ﻛﭽﻮ ﻟﻮړﻳﺪﻧﻪ،د وﻻﻳﺘﻲ اﺧﺘﻼف ﺗﻤﺎﻳﻞ
د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ او ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ او د

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د  1386ﻛﺎل د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﺳﺮوى ﺛﺎﺑﺘﻮي ﭼﯥ ﺑﻨﻴﺎدي ﻛﯧﻔﻲ

ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې وزارت ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د  1386ﻛﺎل د

ﺗﻮﭘﻴﺮوﻧﻪ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ټﻴټﻮاﻟﻰ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل او ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﻛﯥ ﺟګﻮاﻟﻲ ﺗﻪ

ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﺳﺮوى رﭘﻮټ داﺳﻰ وړاﻧﺪى ﻛﻮي ﭼﯥ ،د  1386ﻛﺎل د

ځﻮاب واﻳﻲ ،دا ﭘﻪ څﺮګﻨﺪ ډول د ‘‘ﺣﺮص او ﻓﺴﺎد‘‘ ﭘﻪ ﻟړ ﻛﯥ ﺑﻴﻼﺑﻴﻞ ﺗﻤﺎﻳﻞ

ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻣﻮﺳﻢ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ  193000ﻫﻜﺘﺎر ﻣځﻜﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ

د ﺑﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﺧﻮﻧﺪي ﺧﻮ ډﻳﺮﻏﺮﻳﺐ ﺷﻤﺎﻟﻲ او ﻣﺮﻛﺰي

ﭘﻪ ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮل ﺷﻮى ده .دا رﻗﻢ  17ﻓﻴﺼﺪه زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ ﭘﻪ  165000ﻫﻜﺘﺎر

وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻮي .دﻏﻪ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ټﻴټﻰ ﻛﭽﻰ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﯥ
1

ﻛﺮل ﺷﻮى ﻣځﻜﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ  1385ﻛﺎل ﻛﯥ ښﻜﺎره ﻛﻮي ﭼﯥ ﻗﺎﺑﻮ د  1384ﻛﺎل

‘‘رﻫﺒﺮي ،اﻧګﻴﺰو او اﻣﻨﻴﺖ‘‘ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴږي .آﻳﺎ دا د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻛﭽﻮ د

څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻛﺮ ﺳﻴﻤﻪ دوه ﺑﺮاﺑﺮه ښﻜﺎره ﻛﻮي ،ﭘﺪاﺳﻰ ﺣﺎﻟﻜﯥ ﭼﯥ ﻫﻴﻠﻪ

ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻟﭙﺎره د وﻻﻳﺎﺗﻮ او ﺳﻴﻤﻮ ﺗﺮﻣﻴﻨځ ﻳﻮه ﻛﺎﻓﻲ ﺷﺮﺣﻪ ده؟ ﻛﻪ ده،

ﻛﯧﺪه ﺗﺮڅﻮ  140000ﻫﻜﺘﺎره ﻣځﻜﻪ ﭘﻪ ټﻮل ﻫﻴﻮاد ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﻛﻨﺎرو وﻛﺮل ﺷﻲ.

ﻧﻮ آﻳﺎ د اﻧﻔﺮادي ﺑﺰګﺮاﻧﻮ د ﻛړو وړو ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻮن ټﻴﻨګﺎر ﺷﻮې دې ﭼﯥ د ﺧﻄﺮ د

د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﻠﻤﻨﺪ،

اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎﺗﻮاﻟﯥ او د رﻳښﻪ اﻳﺴﺘﻨﻰ د ﻗﺒﻠﻮﻧﻰ د ﺗﺤﻤﻴﻞ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺷﻲ

ﻛﻨﺪﻫﺎر ،ارزګﺎن ،داﻳﻜﻨﺪي او ذاﺑﻞ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ښﻜﺎره ﻛﻮي .دﻏﻪ ﭘﻨځﻪ

– ﻛﻮم ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﺮاﺧﻪ زﻣﻴﻨﻰ څﺨﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮى ﻛړه وړه ﺗﺮ اﻏﻴﺰى ﻻﻧﺪى

وﻻﻳﺎت ﭘﻪ  1386ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﻪ ﻳﻮاځﯥ ﺗﻮګﻪ  69ﻓﻴﺼﺪه ټﻮل ﻛﺮ ﺗﻪ ځﻮاب

راوړي ﺑﻰ ﭘﺮواﻳﻲ ده؟

ورﻛﻮي ﭼﯥ دا ﻛﺮ د  1385ﻛﺎل ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  61ﻓﻴﺼﺪه زﻳﺎت دى .ﻫﺮڅﻮﻛﻪ د
ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺧﻮا ﺟﺮﻳﺎن ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪه

د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﻛﭽﻰ ﭼﯥ د ډول ډول ﻣﻐﻠﻖ او ﺧﭙﻞ ﻣﻨځﻲ دﻻﻳﻠﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس

ﺗﻮګﻪ د ﻧﺎاﻣﻨۍ ودې ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻮى ،دا د ﭘﺎﻣﻮړ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ ﭘﻪ ﻧﻨګﺮﻫﺎر

ﭼﯥ اﻛﺜﺮاً ﻧﺎګڼﻠﯥ اﻧګﻴﺮل ﻛﯧږي ،ﭘﻮرﺗﻪ او ﻛښﺘﻪ ﻛﯧږي .ﭘﺮ ځﺎى ﻳﯥ ،ﭘﻪ

وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﭘﺲ ﻟﻪ دوه ﻛﺎﻟﻪ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﭘﺮﻟﭙﺴﻰ ټﻴټﻰ ﻛﭽﯥ څﺨﻪ

ﻛﻮﻣﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻛﭽﻮ ﻛﻤﻮاﻟﯥ ﻛﺎل ﭘﻪ ﻛﺎل ﺑﺮى

وروﺳﺘﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮى ﭼﯥ د ﺳﺘﺮﻛﺮﻛﻴﭻ ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ.

وﻣﻮﻣﻲ ،دﻏﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻪ د وﻻﻳﺘﻲ او ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ او د ﻣﺨﺪره
ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ رول ﺗﻪ او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋئ ژﻣﻨﻮ

ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻟﻮري ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو زﻳﺎﺗﻮاﻟﯥ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ،ﺷﻤﺎﻟﻐﺮﺑﻲ او ﻣﺮﻛﺰي

ﺗﻪ ﭘﻪ آﺳﺎﻧﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴږي .دا ﭼﯥ څﻨګﻪ او ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ اﻧﺪازه ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو

وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻛﻤﻮاﻟﻲ ﺳﺮه ﭘﻪ څﺮګﻨﺪ ډول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﯧږي .د

ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭘﺨﻮا د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﺮځﺎى د ﻛﻮرﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻪ وده

ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﻳﺖ ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﭘﻪ ﻟړ ﻛﯥ اوږد ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﺮي او د 1380

ﻛﯥ ﭘﻜﺎر وړل ،ﻟګﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻛﯧږي .او د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ څﺨﻪ د ﺑﻬﺮوﺗﻨﯥ د

ﻛﺎل څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﺳﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪوﻧﻜﯥ ﺷﻮ ،د  1385او  1386ﻛﻠﻮﻧﻮ

اﺳﺘﺤﻜﺎم اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻪ ﺧﻮرا ﻟګﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻛﯧږي .ﻳﺎ ﺧﻮ دﻏﻪ ﺑﻬﺮوﺗﻨﻪ ﺗﺤﻤﻴﻠﻴږي

ﭘﻪ ﻣﻨځﻜﯥ  72ﻓﻴﺼﺪه ﻛﻤﻮاﻟﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ وﻣﻮﻧﺪ .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ

او ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ وي ،او ﻳﺎ ﺧﻮ د ﻧﺎاﻣﻨۍ د ﻛﻤﻮﻟﻮ ﭘﺨﺎﻃﺮ ﭼﯥ د وګړو ﻛړه وړه

ﻛﯥ د ﭘﺎﻣﻮړ ﻛﻤﻮاﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ  1385ﻛﯥ د ﻗﺎﺑﻮ  7232ﻫﻜﺘﺎر ﻛﺮل ﺷﻮى ﻣځﻜﯥ

ټﺎﻛﻲ ،د اوږد  -ﻣﻬﺎل ﻟﭙﺎره د ﻣﻨﻠﻮ وړ ده.

څﺨﻪ ﺻﻔﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺗﻪ ﭘﻪ  1386ﻛﺎل ﻛﯥ ورﺳﻴﺪ .ددى ﺑﻰ ﺳﺎري ﻛﻤﻮاﻟﻲ ﭘﻪ
ﻫﻜﻠﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي .د دا راز اﻧﺰوا او د ﻫﻐﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ دوام د ﻻﺳﺘﻪ

دﻏﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ رﭘﻮټ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻛﭽﻮ اوږد – ﻣﻬﺎﻟﻪ ﺗﻐﻴﺮات ﭘﻪ څﻠﻮرو

راوړﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻣﻴټﻮدﻧﻮﻧﻪ د ﺧﺎص آزﻣﺎﻳښﺖ ﻻﻧﺪى ﭘﻪ ﻛﺎر وړل ﻛﯧږي .د

وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﺳﺮﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ارزوي .دﻏﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د

ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻛﭽﻮ ټﻴټﻴﺪل ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻐﺮﺑﻲ او ﻣﺮﻛﺰي وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﭘﺎم

څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ ادارې ﻟﺨﻮا د ﻏﻮر ،ﻧﻨګﺮﻫﺎر او ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ

ځﺎن ﺗﻪ راګﺮځﻮﻟﻰ دى ،او ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ او د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ اورګﺎﻧﻮﻧﻪ

ﻻره اﭼﻮل ﺷﻮي دى او د ﺳﺎﺣﻮي ﻛﺎر څﻴړﻧﻪ ﭼﯥ د ډواړو د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د

ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮﺧﺖ دي ،ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻟﺮي ﭼﯥ څﻪ ﺑﺎﻳﺪ

څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره او د آﻏﺎﺧﺎن اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﺷﺒﻜﯥ ﭘﻮاﺳﻄﻪ د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﭘﻪ

وﻛړي څﻮ دا د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﻛﭽﻰ ټﻴټﻰ وﺳﺎﺗﻲ.

وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻻره اﭼﻮل ﺷﻮى دى ،ﭘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ژور ﻃﻮل اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺎﻧﺪى
اﻧځﻮروي .دﻏﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ رﭘﻮټ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻛﻤﻮاﻟﻲ او
زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ او ﭘﻪ ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪى د ﻫﻐﯥ د اﻏﻴﺰو ﭘﺎﻳﻠﻰ څﻪ
دي ،ارزوي .ﺳﺮﺑﻴﺮه ﭘﺮدى ،دا ﭼﯥ دﻏﻪ ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻪ د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د
ﻣﺒﺎرزې اوﺳﻨﯥ او راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﻣﺸﻖ څﻪ ﺑﺮڅﻴﺮه ﻛﻮي ،د ﻏﻮر ﻻﻧﺪى ﻧﻴﺴﻲ.

 .1د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ او ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ  UNODCاو د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې وزارت  ،MCNﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د1386
ﻛﺎل د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﺳﺮوى :اﺟﺮاﻳﻮي ﻟﻨډﻳﺰ )1386ﻛﺎل( ،پ5 ،4 .

4

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻛﭽﻮ ﭘﻴﮋﻧﺪل :دﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ ﺷﻮاﻫﺪ

 . 2د څﻠﻮرو وﻻﻳﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﻧﻜﻞ
ﺷﻜﻞ :ﭘﻪ  1386 – 1374ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺑﻠﺦ ،ﻏﻮر او ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﻛﭽﯥ
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Year
ﺳﺎل
ﻛﺎل
ﭼﻴﻨﻪ  :د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ او ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ/د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ وزارت 1386 ،ﻛﺎل

ﭘﺎﺳﻨﻲ ارﻗﺎم د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻛﭽﻮ ﺗﻐﻴﺮات د  1374څﺨﻪ ﺗﺮ1386

ﻛﺮ ﺑﺮى وﻣﻮﻣﻲ او د زراﻋﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﻟړۍ د ﻟﻴﻤﻮ او زﻳﺘﻮن د وﻧﻮ ﭘﻪ ګډون د

ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮده ﻛﯥ ﭘﻪ څﻠﻮرو څﻴړل ﺷﻮﻳﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻮي .ﭘﻪ

دﻏﻪ وﻻﻳﺖ د ﻣﻴﻨځﻨﻲ ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ډﻧډوﻛﻲ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮګﻪ ﻛﺮل ﻛﯧږي .دﻏﻪ

ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ د  1380ﻛﺎل څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻛﺮ ﺗﻐﻴﺮات ﭘﻪ داﺧﻞ د دﻏﻪ

ﺳﻴﻤﯥ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻛﺮﻫﻨﻰ د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ او د ﺟﻼل آﺑﺎد ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﯥ د

وﻻﻳﺎﺗﻮ او ددى څﻠﻮرو وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځﻜﯥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ څﻪ روښﺎﻧﻪ ﻛﻮي؟

ﻛﺎرﻛﻮﻧﻜﻮ د ﺑﺎزار د ﻧﮋدﻳﻮاﻟﻲ څﺨﻪ ﻫﻢ ګټﻪ اﺧﻠﻲ .ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﻲ

دﻏﻪ ﺳﻴﻤﯥ د ﻣﻮﺳﻤﻲ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﻧﻬﺮوﻧﻮ ﻳﺎ د ﻣ ﮑﯥ ﻻﻧﺪﯼ د اوﺑﻮ رﺳﻮﻧﯽ
2

ﻧﻨګﺮﻫﺎر :اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺤﺮان

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻜﻪ ﻛﺎرﻳﺰوﻧﻮ 3ﺑﺎﻧﺪى ﻣﺘﻜﻲ دي د اوﺑﻮ ﻟګﻮاﻟﻰ ډﻳﺮ ﻋﺎم او ﻛﺮﻫﻨﻪ ډﻳﺮه

د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﻳﺖ د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺳﺮه ﭘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﺮﺣﺪ ﻛﯥ ﻣﻴﺸﺖ دى .دﻏﻪ

ﻣﺤﺪوده وي .د  1369ﻛﺎل ﭘﻪ ﭘﺎى او د 1379ﻛﺎل ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﻛﯥ وﭼﻜﺎﻟﻲ ﭘﺪﻏﻪ

وﻻﻳﺖ د ﻟﻐﻤﺎن او ﻛﻨړ وﻻﻳﺖ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻟﻮر ،ﻛﺎﺑﻞ او ﻟﻮګﺮ ﺳﺮه ﭘﻪ

ﺳﻴﻤﻮ ﺑﺎﻧﺪى ﭘﻪ څﺮګﻨﺪ ډول اﻏﻴﺰه ﻟﺮﻟﻪ .دا ﻫﻐﻪ ځﺎى دى ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﻲ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو

ﻏﺮﺑﻲ ﻟﻮر او ﭘﻜﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻟﻮر ﻛﯥ ﺧﭙﻠﻮي ﻛﻮي .ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﻳﻮ د

ﻛﺮ ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ د وﻻﻳﺖ دﻧﻨﻪ ډﻳﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﻮى وو ،او ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﻲ د ﻫﻐﻪ ځﺎى

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ګڼ ﻧﻔﻮﺳﻪ وﻻﻳﺎﺗﻮ څﺨﻪ دى ﭼﯥ ﻗﺎﺑﻮ  1.8ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻧﻔﻮس

ﺧﻠﻚ ډﻳﺮ زراﻋﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﭘﻮرى ﺗړﻟﻲ دي ﺗﺮ څﻮ ﺧﭙﻞ ﻟﻮﻣړﻧۍ اﺳﺎﺳﻲ

ﻟﺮي .دﻏﻪ وﻻﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻮد اﻗﻠﻴﻢ د ﻣﻌﺘﺪل ژﻣﻲ ﺳﺮه )د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ(

اړﺗﻴﺎوى ﻻﺳﺘﻪ راوړي.

او ﺗﻮد دوﺑﯥ ﻟﺮي .د ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﭼﻲ د ﻛﺎﺑﻞ او ﻛﻨړ د
ﺳﻴﻨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ اوﺑﻮل ﻛﯧږي ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ ﭼﻲ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو دوه ګﻮﻧﻰ

د  1384او  1385ﻛﻠﻮﻧﻮ د ﻛﺮ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ ﻛﯥ د 96
ﻓﻴﺼﺪه ﻛﻤښﺖ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ،د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﻳﺖ د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ د ﻛﻨﺘﺮول د

 .2د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﻛﺎر ﭘﻪ اﺳﺎس ﭼﯥ ﭘﻪ  1386ﻛﺎل ﻛﯥ د ﻣﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﭘﻪ ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﻳﺖ

 .3ﻛﺎرﻳﺰ ﻋﺒﺎرت دى ﻟﻪ ﻫﻐﻪ د ﻣځﻜﯥ ﻻﻧﺪې ﺳﻮروﻧګ څﺨﻪ ﭼﯥ د اوﺑﻮ د ﻣﻨﺒﻊ څﺨﻪ ﭼﻴﻨﻪ اﺧﻠﻲ او

ﻛﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮ )د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﻛﺎر رﭘﻮټ ﭘﻪ ﻧږدى راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻛﯥ ﺧﭙﺮﻳږي(.

ﺑﺎﻻﺧﺮه د ﻣځﻜﯥ ﺳﻄﺤﯥ ﺗﻪ رﺳﻴږي.

5

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره

ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﺳﺘﺎﻳﻞ ﺷﻮ .دﻏﻪ ډراﻣﺎﺗﻴﻚ

ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻛﺮﺑﺎﻧﺪى د ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻮ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮ .د ﻛﺮ

ﻛﻤښﺖ د ﺟﺒﺮ ،ﻓﺸﺎر او د اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﻣﺮﻛﺐ/ﻋﻨﺎﺻﺮو

ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﯥ ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ډﻳﺮو وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻛﯥ ډﻳﺮئ ﻛﻮﻛﻨﺎر د ﻏﻨﻤﻮ ﺳﺮه

ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻟﺲ ﻣﺸﺮ ښﺎﻏﻠﻰ ﻛﺮزى ﭼﻲ د ټﺎﻛﻨﯥ

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛړل ،ﭼﻲ د ﻛﻮرﻧﻲ ﻋﻮاﻳﺪو د ﻛﻤﻮاﻟﻲ ﻻﻣﻞ ﭘﺪاﺳﻰ ﺣﺎﻟﻜﯥ وګﺮځﻴﺪ

څﺨﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ  1383ﻛﺎل ﻛﯥ د اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﻨګﺮﻫﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﻣﻼﺗړ ﺷﻮى ؤو،

ﭼﻲ د زراﻋﺘﻲ او ﻏﻴﺮزراﻋﺘﻲ ﻛﺎروﻧﻮ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻛﻤښﺖ ﻟﻪ

او د ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﭘﺨﻮاﻧﻰ واﻟﻲ ﺣﺎﺟﻲ دﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﻳﺖ د ﺧﻠﻜﻮ

اﻣﻠﻪ ﻛﻢ ﺷﻮي وو .ﭘﺪﻏﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻟږه اﻧﺪازه د ﻣځﻜﯥ ﻛﺮ او د ګڼ ﻧﻔﻮس

د ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﭘﺎم وړ ﺷﺘﻤﻨۍ ﺗﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ورﻛړه ﺗﺮڅﻮ ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻮ ﺗﻪ

ﺗﺮاﻛﻢ ددى ﻻﻣﻞ ګﺮځﻴﺪﻟﻰ ﺗﺮڅﻮ ﻟږ ﺑﺰګﺮان د ﻏﻨﻤﻮ ﻟﻪ درﻛﻪ ﭘﺮﭘښﻮ ودرﻳږي،

ﻏﺎړه ﻛﯧﺪي او د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﺟﻬﺎد ﻣﻼﺗړ وﻛړي .ددﻏﻪ

ﻫﻐﻮى ﭘﻪ څﺮګﻨﺪ ډول اړ دي څﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﭘﻠﻮري ﻳﺎ ﻛﺎر وﻛړي ﺗﺮڅﻮ

ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻮ د ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ دﻧﺪه وﻟﺴﻮاﻻﻧﻮ او اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ 4ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل

ﺧﭙﻞ د اړﺗﻴﺎ وړ ﻟﻮﻣړﻧﻴۍ اړﺗﻴﺎوې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي.

ﺷﻮى وه.
ﺷﻮاﻫﺪ ،د ﺟﻼل آﺑﺎد د ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻛﯥ د ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺗﻮ د ﭘﻴﺪاوار ﻳﻮ
ﭘﻪ  1385ﻛﺎل ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﻛﭽﯥ ﭘﺮﻟﭙﺴﻰ ټﻴټﯥ ﭘﺎﺗﻰ ﺷﻮى .ﻛﻪ څﻪ

ﻟﻮړ ﻛﻤﻴﺖ څﺮګﻨﺪوي .ﻫﺮڅﻮﻛﻪ ،دا راز ﻣﺨﻜښﻰ ﭘﻪ دﻏﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻛﯥ

ﻫﻢ د اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺸﺎر ﻋﻼﻣﻰ ﻻﭘﺨﻮا ﻣﻮﺟﻮدى وى ،او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻨﻮ ﻛﯥ

ﻣﺎرﻛﯧﺖ ﺗﻪ د ﻣﺤﺪودو ﻻﺳﺮﺳﻴﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ او د ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ د ﻟﻴګﻠﻮ د ﺳﺘﻮﻧځﻮ

ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﻲ ﻛﻮرﻧۍ د ژوﻧﺪون ﻟﭙﺎره ﻟږ وﺳﺎﻳﻞ ﻟﺮل ،د ﻣﻌﻴﺸﺖ ﭘﺨﺎﻃﺮ

ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﺷﻮﻧﻰ ﻧﻪ وه .د ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻮ د ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ ،د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ او

ﺷﺪﻳﺪاً د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻪ اړ ؤو او ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﻲ ﺳﺘﺮ

د ﻣﺤﺪودو زراﻋﺘﻲ او ﻏﻴﺮزراﻋﺘﻲ ﻋﻮاﻳﺪو ﻻﺳﺮﺳﻲ ډﻳﺮى ﻛﻮرﻧۍ دى ﺗﻪ اړ

ﻗﻮﻣﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن 5ﺷﺘﻮن درﻟﻮد ،د دوﻟﺘﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره دا ﺧﻮرا ګﺮاﻧﻪ وه

ﺑﺎﺳﻞ څﻮ ﺧﭙﻞ اوږد – ﻣﻬﺎﻟﻪ ﺷﺘﻤﻨۍ وﭘﻠﻮري او د ﻗﺮﺿﻮﻧﻮ د اﻧﺒﺎرﻳﺪو ﺳﺮه ﻣﺦ

ﺗﺮڅﻮ دﻏﻪ ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﻛړي .د  1386ﻛﺎل د ﻛﺮ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﯥ ﻛﻮﻛﻨﺎر د

ﺷﻲ .ﭘﺪى اﺳﺎس ،ﭘﻪ  1386ﻛﺎل ﻛﯥ ﻛﻮرﻧﻴﻮ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﻟﺮي ﭘﺮﺗﻮ

ﻧﻨګﺮﻫﺎر ډﻳﺮو ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ د ﻗﺎﺑﻮ  18739ﻫﻜﺘﺎره ﻛﺮل ﺷﻮى ﻣځﻜﯥ څﺨﻪ

وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻛﯥ د ﭘﻮروﻧﻮ د ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺗﺎدﻳﯥ او د ﻋﻮاﻳﺪو او ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﺗﻠﻠﻴﻮ ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ د

ﭼﻲ  285ﻓﻴﺼﺪه ډﻳﺮواﻟﻰ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ اﻧﺪازه ﻣځﻜﻪ ﻛﯥ ﭼﻲ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ

ﺟﺒﺮان ﻟﭙﺎره د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻣﺤﺪودى ﻻرى ﭼﺎرى ﻟﺮﻟﯥ.

ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ  12ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﺗﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﻮى وه ﭼﻲ ﭘﺲ د  1384ﻛﺎل څﺨﻪ
ﻗﺎﺑﻮ  1650ﻓﻴﺼﺪه زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ ﺗﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ وګﺮځﻴﺪه .د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﻳﺖ د

د ﺣﻴﺮاﻧﺘﻴﺎ وړ ﻧﺪه ﭼﯥ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺤﺮان د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛړﻛﯧﭻ د ودى ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ

ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻛﺮ ﻛﯥ ددى زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﺳﺮه د ﻛﺮ د ﺳﻴﻤﯥ دوﻳﻢ ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎ ﻻﺳﺘﻪ

ﻛړى ده .د ﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ ﺷﻮاﻫﺪ د ﺧﻠﻜﻮ زﻳﺎﺗﻴﺪوﻧﻜﻲ ﻧﻴﻮﻛﯥ ﻧﺴﺒﺖ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو

راوړ ،ﻛﻮم ﺷﻜﻞ ﭼﻲ ﭘﻪ 1370ﻣﻪ ﻟﺴﻴﺰه ﻛﯥ ﻳﯥ ﻏﻮره ﻛړى ؤو.

ﭘﻪ ﻛﺮ ﺑﺎﻧﺪى د ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻮ ﭘﻴﻞ او ﺳﻮګ ﭘﻪ ډاګﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﻳﻮ د دﻏﻮ
وﻻﻳﺎﺗﻮ څﺨﻪ دى ،ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ ټﻮل ﺗﺤﻤﻴﻠﻴږى .د  1386ﻛﺎل د ﻛﺮ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ

ﻧﻦ ورځ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د ﻛﺮ درﺟﻪ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﺗﻔﻜﯧﻚ

ﻛﯥ د ﺷﻴﻨﻮاري ،ﺧﻮګﻴﺎڼﻲ او ﻣﻮﻣﻨﺪرى ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ څﺮګﻨﺪ

ﺗﻔﺎوت ﻟﺮي .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﭼﻲ د  1384ﻛﺎل ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﯥ ﻟﻨډه ځﻨډوﻧﻪ

ﻛړ څﻮ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ټﻴټﻰ ﻛﭽﻰ د درﻳﻢ ﻛﺎل ﻟﭙﺎره وګﺎﻟﻲ او د اﻳﺘﻼف

او د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﻳﻮه ﺑﻴﺮﺗﻪ ګړځﻴﺪﻧﻪ ﭘﻪ  1385ﻛﺎل ﻛﯥ د 70 – 40

ﭼﻤﺘﻮاﻟﻰ ﻳﯥ اﺳﺎﻧﻪ وﻣﻮﻧﺪ .د ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ډﻳﺮئ رﻳښﻪ اﻳﺴﺘﻨﻪ د  1386ﻛﺎل د ﻛﺮ

ﻓﻴﺼﺪه اوﺑﻪ ﻟﺮوﻧﻜﻮ ﻣځﻜﻮ ﻟﻴﺪﻟﻲ وه ،ﭘﻪ  1386ﻛﺎل ﻛﯥ دا ﺧﻮرا ګﺮاﻧﻪ وه

د ﻣﻮﺳﻢ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﭘړاو ﻛﯥ د ﻫﺪف ﻣﻮﺧﻪ ګﺮځﻴﺪه ﭼﯥ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪ ډول د

ﭼﻲ ﺑﻰ ﻟﻪ ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﺑﻞ څﻪ وﻟﻴﺪل ﺷﻲ .د ﺑﻴﻠګﻰ ﭘﻪ ډول ،ﭘﻪ 1386م ﻛﺎل

ﻻﺳﺮﺳۍ وړ ډﻳﺮى ﺳﻴﻤﯥ ﻛﻮم ﭼﯥ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﻳﺖ د ﻛﺎﻧﺎل ﭘﻮاﺳﻄﻪ اوﺑﻮل

ﻛﯥ د ﺧﻮګﻴﺎڼﻴﻮ ،ﭘﺎﺳﻨﻲ ﺷﻴﻨﻮار او ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ اﭼﻴﻦ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ

ﻛﯧﺪى – داﺳﻰ څﺮګﻨﺪﻳﺪه ﭼﯥ دا رﻳښﻪ اﻳﺴﺘﻨﻪ ښﺎﻳﻲ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او وﻛﯧﻼﻧﻮ

ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ د  95 – 90ﻓﻴﺼﺪو ډﻳﺮه اوﺑﻪ ﻟﺮوﻧﻜﯥ ﻣځﻜﻪ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ ﺗﻪ

ﺳﺮه د ﺧﺒﺮواﺗﺮو ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﻮي وي .دﻏﻪ ﻛړﻛﻴﭻ او د ﺧﻠﻜﻮ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﭘﻪ

اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮى وه .ﻳﻮاځﯥ درى ﻫﻐﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭼﻲ د ﺟﻼل آﺑﺎد ﭘﻪ

 1386ﻛﺎل ﻛﯥ د ﻧﺎاراﻣۍ ﭘﻪ ډﻳﺮﻳﺪو ﭘﻴﻞ وﻛړ .ﭘﺪاﺳﻰ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ

ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﯥ ﻣﻴﺸﺖ وى ،د ﻛﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﭽﻰ ﻳﯥ درﻟﻮدى.

ډﻳﺮې ﻟﺮي ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ – ﻟﻜﻪ د ﭘﭽﻴﺮواګﺎم ،اﭼﻴﻦ او ﻧﺎزﻳﺎن وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ – ﭼﯥ
ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﺪي ،ﭘﻪ  1386ﻛﺎل ﻛﯥ ﻻﻧﺪى ﭘﺮﺗﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﻟﻜﻪ ﺑټﻴﻜﻮټ او

د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻧﻮي ﻃﻐﻴﺎن دﻻﻳﻞ ﭘﻪ ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪه

ﺷﻴﻨﻮار ﻛﯥ ﭼﯥ د اﺣﺘﺠﺎج ﺧﻮرا ﻟﻨډ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﺮي ،ﻧﺎاراﻣﻲ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﭙﺴﻰ ﺗﻮګﻪ

ﺗﻮګﻪ د اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺤﺮان د ودى ﺳﺮه ﺗړون ﻟﺮي ﭼﻲ د  1384او 1385

زﻳﺎﺗﻰ وﻣﻮﻧﺪ.

 4د ﻻزﻳﺎت ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﭙﺎره دﻳﻮﻳﺪ ﻣﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ ،ﭘﺮﻳﺎ ﻳﺎ ﻏﺮﺑﺖ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﻛړئ؟ :د  1384ﻛﺎل
د ﻛﺮ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﯥ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻛﺮ ﺑﻨﺪﻳﺰ او د ﻛﻠﻴﻮال ﻣﻌﻴﺸﺖ ﭘﻪ
ﺳټﺮاﺗﻴﮋۍ ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻐﯥ اﻏﻴﺰې ،ﻛﺎﺑﻞ 1384 ،GTZ ،ﻛﺎل.

رﻳښﻪ اﻳﺴﺘﻨﻪ وروﺳﺘﻪ د  1386ﻛﺎل ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﯥ د ﭘﺮاخ ﻓﺴﺎد ﻧﻴﻮﻛﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ
ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺷﻴﻨﻮارو ،ﺑټﻴﻜﻮټ ،ﻣﻮﻣﻨﺪره او ﺧﻮګﻴﺎڼﻴﻮ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻛﯥ
ﺗړاو ﻻره .ﻫﻐﻪ ادﻋﺎوى ﻋﺎﻣﻰ وى ﭼﯥ ﺑﺰګﺮان ﻛﻮﻻى ﺷﻲ د وﻟﺴﻮاﻟۍ

 5دﻳﻮﻳﺪ ﻣﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ ،د اوﺑﻮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ،ﻣﺎﻟﺪاري او د ﻛﻮﻛﻨﺎرو اﻗﺘﺼﺎد :د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ د
ﻧﻨګﺮﻫﺎر او ﻏﻮر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ،ﻛﺎﺑﻞ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره ،د  1385ﻛﺎل
د دﺳﻤﺒﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ.
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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻛﭽﻮ ﭘﻴﮋﻧﺪل :دﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ ﺷﻮاﻫﺪ

ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺗﻪ د  3500 – 3000ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﻠﺪارو/ﺟﺮﻳﺐ 6ﭘﻪ ﺗﺎدﻳﯥ ﺳﺮه

ﺑﻠﺦ :د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ ﺑﺮﻳﺎﻟۍ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ؟

ﺧﭙﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت د وﻳﺠﺎړﻳﺪو څﺨﻪ وژﻏﻮري .د ډﻳﺮو ﻛﺮوﻧډه ګړو ﻟﭙﺎره
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ ﺷﻮاﻫﺪ د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ د ﻛﻤښﺖ
دا ﺧﻮرا ډﻳﺮه ګﺮاﻧﻪ وه څﻮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻳﯥ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ او وﻻﻳﺘﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ

اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮه ﻛﻮم ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  1386ﻛﺎل د ﺳﺮوى ﭘﻪ رﭘﻮټ ﻛﯥ وﻳﻞ ﺷﻮي

ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮى ﭘﻪ آﻧﺪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﻓﺴﺎد او د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﭼﺎق
دي ،ﺳﻴﺎﻟﻲ وﻧﻜړي ،د ﻫﻐﻪ ادﻋﺎوو ﻣﻼﺗړ ﻧﻜﻮي ﻛﻮم ﭼﯥ د دى د ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﺗﺮﺷﺎ
ﻛﯥ ښﻜﯧﻞ دي ،ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮړل ﺷﻲ.
ﻣﻮﺟﻮدى دي .ډﻳﺮ ﺧﻠﻚ د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ددې ﺑﻰ ﺳﺎري
ﻟﻮﻳﺪﻧﯥ ﺑﺮﻳﺎ ﭼﯥ – ﭘﻪ  1385ﻛﺎل ﻛﯥ د ﻗﺎﺑﻮ  7232ﻫﻜﺘﺎره ﻣځﻜﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ 1386

د  1386ﻛﺎل د ﻛﺮ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﯥ ،د ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﺣﺎﻻت ﺗﺮ ﭘﺨﻮا

ﻛﺎل ﻛﯥ ﺻﻔﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺗﻪ وه ،د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﻨﻰ د ﻛﻤﭙﺎﻳﻦ ﭼﯥ د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ

ډﻳﺮ ﻛړﻛﯧﭽﻦ ﺑﺮﻳښﻴﺪه .ﭘﻪ  1386ﻛﺎل ﻛﯥ د ﭘﻴﺎزو ډﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ او د ﺣﺎﺻﻞ

ﺳﺮه ﻣﻞ ؤو ﻣﻨﺴﻮﺑﻮي .د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﻛﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ ،ﭘﻪ

څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻫﻐﻰ د ﻧﺮﺧﻮﻧﻮ ﭘﺮﻟﭙﺴﻰ ﻟﻮﻳﺪﻧﻪ د ﺟﻼل آﺑﺎد ﺷﺎوﺧﻮا
ﻫﺮﺣﺎل ،د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻛﺮ ﻛﯥ د ﻛﻤښﺖ دﻻﻳﻞ ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻗﺪرت د
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻛﯥ د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ او د ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺗﻮ ﺳﻮداګﺮو د ﭘﺎﻣﻮړ زﻳﺎن ﻻﻣﻞ
ﺟﻮرښﺖ ،ﻧﮋاد او ﺳﻤﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ روښﺎﻧﻪ ﺗﻮګﻪ څﺮګﻨﺪ ﺷﻲ .دا د ﻳﻮ ﭘﻴﭽﻠﻰ
وګﺮځﻴﺪه ،دا ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻚ دي ﭼﯥ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻛﻮﻛﻨﺎر ﻳﯥ د ﻧﻮرو ﺳﻮداګﺮﻳﺰو
زﻣﻴﻨﯥ ﻏﻮره رول ﭼﯥ د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ د ﻛﻨﺘﺮول او د ﻗﺎﭼﺎق د ﻣﻘﺮراﺗﻮ د
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ او د ښﺎري ﻣﺰدورۍ ﺳﺮه ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛړي ؤو .ﭘﻪ  1386ﻛﺎل ﻛﯥ

ﻣﻼﺗړﻛﻮﻧﻜﻮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ رﺳﻤﻲ او ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ

ﭘﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ د ﻛﻤﭙﻮﻧﻮ ﺗړﻧﻪ ،دﻏﻪ ﺳﻴﻤﯥ ﻳﯥ د
ﭘﻮرى ﺗړاو ﻟﺮي ﺗﺮﺳﺮه ﻛﯧږي.
راﺳﺘﻨﻴﺪوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﻛﯥ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﺳﺮه او د ﻫﻐﻪ وﺳﻴﻠﻰ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ
ﺳﺮه ﭼﯥ ﻛﻮرﻧۍ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻣﻮﺳﻤﻲ ﻛﺎر )د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ(
د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻟﻮري ﻛﯥ د ﺗﺮﻛﻤﻦ ﭘﻪ دښﺘﻪ ﻣﻴﺸﺖ دى ،او د
ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﺳﻤﺒﺎﻟﻮﻟﯥ ،ﻻ ﻣﺘﺎﺛﺮه ﻛړي .د ﻛﺎرﻛﻮﻧﻜﻮ د ﻛﺎر د ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ د
ﻛﺮﻫﻨﯥ ﻃﺒﻌﻲ ﻣﻨﻈﺮه ﻳﯥ د اوﺑﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻏﻮره ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﺑﺎﻧﺪى ﭼﯥ د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ د
ﻛﻤﻮاﻟﻲ ،د ګڼ ﻧﻔﻮس د ﺗﺮاﻛﻢ او د ﭘﻴﺎزو د ټﻴټ ﻧﺮﺧﻮﻧﻮ ﺗﺮﻛﯧﺐ ،ﭘﻪ
ﺳﻴﻨﺪ څﺨﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ﻧﻴﺴﻲ ،ﺗﺴﻠﻂ ﻟﺮي .د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ د ﭘﻴﮋﻧﺪ ﻣﺮﻛﺰ ددى وﻻﻳﺖ
 1386ﻛﺎل د ﻛﺮ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻛﭽﻮ د ﭘﻮرﺗﻪ ﺗﻠﻠﻮ اﻣﻜﺎن

ﺗﺎرﻳﺦ او د اﺳﺘﻮګﻨﻰ ﭘﻴﭽﻠﻰ ﻃﺮﺣﻪ او د 19ﻣﯥ زﻳږدﻳﺰې ﭘﻴړۍ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د

ډﻳﺮوي ﺣﺘﻰ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د وﻻﻳﺖ د ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺮه ﻧږدى ﻣﻴﺸﺖ ﻫﻢ
اوﺑﻮﻟﻮ ﺗﺸﻜﯧﻼﺗﻲ او زراﻋﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ﭘﺮﻟﭙﺴﻰ ﭘﺮﻣﺨﺘګ دې.
دي.
ﭘﺪى وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د اﺳﺘﻮګﻨﻰ د ودې او ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻟړۍ ﺗﺮ ﻧﻦ ورځ ﭘﻮرى دوام ﻟﺮي .ﺗﺮ
 1329ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرى د ﻧﻔﻮﺳﻮ ﻛﻤﻮاﻟﯥ د ﻣځﻜﻮ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯥ ،د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د
د ﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ ﺷﻮاﻫﺪ داﺳﻰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ
ﺧﻠﻜﻮ د ﻣځﻜﯥ او ﭼﻴﻨﻮ ﻣﺒﺎرزه د ﻛړﻛﯧﭻ ﻟﭙﺎره ﻛﻮﻣﻪ ﻣﺴﻠﻪ ﻳﺎ دﻟﻴﻞ ﻧﻪ ؤو .د
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻛﯥ د راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻛﺮ د ﻣﻮﺳﻢ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ ،ﺧﻠﻚ د ﺧﭙﻠﻮ
ﺟﻨﻮب ﻟﻮري څﺨﻪ د ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ ﻟړۍ ﭘﻪ ﭼټﻜﻪ ﺗﻮګﻪ دوام درﻟﻮد ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﺸﺘﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻳﺎﻏﻴﺘﻮب ﭘﻪ ﺗﻤﻪ دي.
ﺧﻠﻜﻮ ﺑﺎﻧﺪى ﭘﻪ څﺮګﻨﺪه ﺗﻮګﻪ د ﭼﻴﻨﻮﺗﺮڅﻴﺮﻣﻪ د اﺳﺘﻮګﻨﯥ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﺧﭙﻞ
ﭘﻪ ﻏﻮره وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻛﯥ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﺷﺘﻮن ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺴﻠﻂ ټﻴﻨګ ﻛړي .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ اوس ﻣﻬﺎل د اوﺑﻮﻟﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن ﻟﻜﻪ اﻧﻮاراﻟﺤﻖ ﻣﺠﺎﻫﺪ او ﺣﺎﺟﻰ زﻣﺎن ﺳﺮه ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﻛړې
د اوﺑﻮ د ﺣﺪه ډﻳﺮې ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ او د اوﺑﻮ د وﻳﺶ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﻛړﻧﻼرو د ﻣﺎﺗﻴﺪو ﻟﻪ
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دې ،ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ د دوﻟﺖ ﭘﺮ ﺿﺪ د ښﻜﺎره ﻳﺎﻏﻴﺘﻮب د رول ﭘﻪ

ﻛﺒﻠﻪ د ﺳﻘﻮط ټﻜﻲ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﻰ.
څﻴﺮ ﻟﻴﺪل ﻛﯧږي .اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ د ﻧﺎڅﺎﭘﻪ
ﭼﺎودﻧﻮ ،ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻪ دوﻟﺘﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ د ﺑﺮﻳﺪ او د ﺟﺮﻣﻲ ﭘﻴښﻮ د ﻛړﻧﻼرو

د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ څﻠﻮر ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﭘړاووﻧﻪ ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ د څﺮګﻨﺪه
ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻴﺪو ﺳﺮه ﭼﯥ ﺣﺘﻰ د وﻻﻳﺖ د ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺎوﺧﻮا وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ – ﻟﻜﻪ
ﻓﻀﺎﻳﻲ او ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ اﺑﻌﺎدو ﭘﻮاﺳﻄﻪ وﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻲ .د ﻟﻮﻣړي ﭘړاو ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
ﺳﺮﺧﺮود ،ﭘﭽﻴﺮواګﺎم ،اﭼﻴﻦ او ﺧﻮګﻴﺎڼﻴﻮ ﻛﯥ د ﺧﺮاﺑﻴﺪو ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ

د  1373ﻛﺎل څﺨﻪ ﻣﺨﻜﯥ د ډﻳﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ او ﻣﺤﺪود ﻛﺮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ څﺮګﻨﺪ ﺷﻮي ؤو.

دى .د ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﻳﻮواﻟﯥ او د دى ﭘټ ﻗﻮت

دوﻳﻢ ﭘړاو د  1371ﻛﺎل څﺨﻪ ﺗﺮ  1380ﻛﺎل ﭘﻮرې دوام وﻛړ او د ﭼټﻚ ﺧﻮ

ﭼﯥ ﻛﻪ ﭼﻴﺮى ﭘﺮ دوى ﻓﺸﺎر ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﻲ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎګڼﻠﻰ وګڼﻞ ﺷﻲ او ﭘﻪ
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰه ﻛﺮ ﺳﺮه د ﭼﻴﻨﻮﺗﺮڅﻴﺮﻣﻪ ﭘﻪ ﻣﻌﻴﻨﻮ ځﺎﻳﻨﻮ ﻛﯥ څﺮګﻨﺪ ﺷﻮي ؤو .درﻳﻢ
ټﻮل ﻻﺳﻲ ﺗﻮګﻪ ورﺗﻪ ﻏﺒﺮګ ځﻮاب ورﻛړل ﺷﻲ ،ﺗﺎرﻳﺦ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ د

ﭘړاو د  1380ﻛﺎل څﺨﻪ ﻣﺨﻜښﻲ وﻛړه او ښﺎﻳﻲ ﻫﻢ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺮ ﭘﻪ څﻴﺮ ﭼﯥ د

ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛړﻛﯧﭻ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ د ﺳﺘﺮ اﺣﺘﺠﺎج ﻻﻣﻞ
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وګﺮځﻲ.

اوﺑﻮ د ﭘﻴﺪاﻳښﺖ د څﺮګﻨﺪه ځﺎﻳځﺎﻳﻲ ﻃﺮﺣﻰ ﺳﺮه ټﺎﻛﻞ ﻛﯧﺪه ،ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛړاى
ﺷﻲ .دﻏﻪ ﭘړاو د  1385ﻛﺎل د ﻣﻨﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﯥ د ﻳﻮ ﻧﺎڅﺎﭘﻲ ودرﻳﺪو ﭼﯥ د

 6ﭘﻨځﻪ ﺟﺮﻳﺒﻪ ﻳﻮ ﻫﻜﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻠﻮي.
 7د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﭘﻪ  1307ﻛﺎل ﻛﯥ د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﭘﺎﭼﺎﻫۍ ﺳﻘﻮط ﭘﻪ ﺟﻼل آﺑﺎد

ګﻮښﻪ ﺷﻮ .ﻟﻮوﻳﺲ دﻳﻮﭘﺮى ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﻛړئ  ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻛﺴﻔﻮرډ ،اﻧګﻠﺴﺘﺎن :د اﻛﺴﻔﻮرډ

ﻛﯥ د ﺷﻴﻨﻮارو ﭘښﺘﻨﻮ ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﺑﻠﻮا ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴږي .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻳﺮﻏﻞ

ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻣﻄﺒﻌﻪ1359 ،م ﻛﺎل452 ،ﻣﻪ ﭘﺎڼﻪ.

وﻛړ ،د ﭘﺎﭼﺎ ډﻳﺮو ډﻟﻮ ټﭙﻠﻮ ﺗﻴښﺘﻪ وﻛړه او د ﺗﺎﺟﻚ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن وﻓﺎداره ډﻟﯥ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ
داﺧﻞ ﺷﻮى او ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﭼﺎﻫۍ وګﻤﺎره .اﻣﺎن اﷲ ﭘﻪ  1308ﻛﺎل ﻛﯥ د ﺧﭙﻠﯥ دﻧﺪې څﺨﻪ
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ادم ﭘﻴﻦ ،د اوﺑﻮﻟﻮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ،ﻣﺎﻟﺪاري او د ﻛﻮﻛﻨﺎرو اﻗﺘﺼﺎد :د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ ﭘﻪ ﻛﻨﺪز او ﺑﻠﺦ

ﻛﯥ ،ﻛﺎﺑﻞ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره 1385 ،ﻛﺎل.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره

ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ګټﻮر ﺑﻨﺪﻳﺰ ﻳﯥ ﻫﻢ د ځﺎن ﺳﺮه درﻟﻮد ،ﻻﻣﻞ وګﺮځﻴﺪ ،ﭼﯥ د

ﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ ﺗﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ورﻛړي .څﻨګﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺳﻮال ﺗﻪ ﭼﯥ د

څﻠﻮرم ﭘړاو ﭘﻴﻞ ﻳﯥ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛړ .ددﻏﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﭘړاووﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځﻜﯥ

ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﻣﻬﺎﻟﻮﻳﺶ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛﻮي – ﭼﯥ وﻟﯥ ﭘﻪ  07 – 2006زﻳږدﻳﺰ ﻛﻠﻮﻧﻮ

ﺗﺤﻮﻻت ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻪ اﻧﺪازه د ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﻗﺪرت ﺟﻮرښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ – ﭼﯥ

ﻛﯥ واﻗﻊ ﻛﯧﺪه او ﺗﺮ ﻫﻐﻰ دﻣﺨﻪ ﻧﻜﯧﺪه – ځﻮاب ﻳﯥ ښﺎﻳﻲ د ﻛﺮ ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﯥ د

ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺷﻜﻞ ټﺎﻛﻞ ﻛﯧﺪه ،ﭘﻪ ﻧﮋادي ډول ﭼﯥ د څﺮګﻨﺪه ځﺎﻳځﺎﻳﯥ

ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﻮړښﺖ ،د وﺳﺎﻳﻠﻮ د ادارى ﺳﺘﺮټﻴﮋي ،او ﭘﻪ ﻣﻤﻜﻦ ډول د ﺳﻴﺎﺳﻲ

اﺑﻌﺎدو ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻴﺸﺖ ﻛﯧﺪه )د ﭼﻴﻨﻰ ﺗﺮڅﻴﺮﻣﻪ ﻳﺎ د ﭼﻴﻨﻰ ﻻﻧﺪى( ،او د

ﺣﻴﺜﻴﺖ د ﺗﺸﻜﯧﻞ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻮن ﻛﯥ ﻳﻮ اﺟﺮأت وي.

اﻧﻔﺮادي ځﻮاﻛﻤﻨﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮه ﻳﻮځﺎى ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺎوه .د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﺑﺎزار
ﻣﻘﺮرات ،ﺗﻜﻨﺎﻟﻮژۍ او ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﻲ ټﻮل د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪو ﺳﺮه

د دﻏﻪ ﺗﺤﺮﻳﻜﻮﻧﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ څﻪ دي؟ ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ د ﻟﻮړو اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻪ

د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﺑڼﻪ ورﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﻐﻴﺮ ﻛﯥ ﻛړﻛﯧﭽﻦ روﻟﻮﻧﻪ ﻟﻮﺑﻮﻟﻲ دي.

ﻻﺳﺘﻪ ﻛړي او ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻨﺘﺮوﻟﻮي – ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ﭼﯥ د ﭼﻴﻨﻮ څﻴﺮﻣﻰ ﺗﻪ ﻣځﻜﯥ ﻟﺮي
او د دوه ځﻠﻲ ﻛﺮ ﻟﭙﺎره ﻛﺎﻓﻲ اوﺑﻪ ﻟﺮي او د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻠﻮه ﻏښﺘﻠﻲ ﻫﻢ دي – دا راز

د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو اﻗﺘﺼﺎدي ګټﻰ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول – د

ﻛﺴﺎﻧﻮﺗﻪ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ټﺎﻛﻨﻪ ډﻳﺮ ﻋﻮاﻳﺪ وړاﻧﺪې ﻛﻮي .دﻏﻪ ﻛﻮرﻧۍ د وﺗﻨﯥ د

زراﻋﺘﻲ ﻣځﻜﻮ د ﻛﺎرﻛﻮﻧﻜﻮ د ﻋﻮاﻳﺪو ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﻛﯥ ـ او ﻫﻢ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ

ﭘﺎﻣﻮړ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋئ ﻟﺮي ،ﻫﻐﻮى د ﺧﭙﻠﻮ ښﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮﻟﻮ ﺳﺮه او ﺑﺎزار

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ډول – د ﻣځﻜﯥ د ډﻳﺮ ﻋﻮاﻳﺪ ﭼﯥ د ډﻳﺮو ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻮ د ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ

ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳۍ ﺳﺮه د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻟﭙﺎره ښﻪ ﻻرى ﭼﺎرى ﻟﺮي .دﻏﻪ ډول ﺳﺘﺮټﻴﮋي د

ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ ،د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻰ وړ ګﺮځﻴﺪﻟﯥ دي .ﻫﻐﻪ ګټﻪ ﭼﯥ د ﻣځﻜﻮ د

ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ د ﺑﺪﻟﻮن )د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د ګﻴﺎ ﭘﻪ ﻛﺮ ﻛﯥ د ډﻳﺮواﻟﻲ ﺷﻮاﻫﺪ

څښﺘﻨﻮ او ﻛﺎرﻛﻮﻧﻜﻮ ﭘﻮرى اړه ﻟﺮي د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼﯥ د ﺳﺘﺮ

وﺟﻮد ﻟﺮي( د ځﺎن ﺳﺮه ﻟﺮي ﻳﺎ ﻏﻴﺮزراﻋﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺗﻴﺮو ﭘﻨځﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ د

اﻫﻤﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻲ دي ،ﭘﻪ ﻫﺮﺣﺎل د ﻣځﻜﻮ د ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګټﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴږي .ﻫﻐﻪ

ګﺘﻰ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺑﻴﻠﻪ ﺑڼﻪ ورﻛﻮي .ﻫﺮڅﻮﻛﻪ ډﻳﺮى ﻛﻮرﻧۍ د ﻛﻤﻮ ﻣځﻜﯥ ﻟﺮوﻧﻜﻮ او د

دراﻣﺪ ﭼﯥ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺗﻪ د ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﻟﻪ درﻛﻪ ﻻﺳﺘﻪ

ﭼﻴﻨﻮ څﻴﺮﻣﻮ ﺗﻪ ﻣﻴﺸﺖ ﺑﻰ ﻣځﻜﻪ ﻛﺎرﻛﻮﻧﻜﻲ او ډﻳﺮۍ ﻛﻮرﻧۍ ﭼﯥ د ﭼﻴﻨﻮ

ورځﻲ ،ﺧﻮرا ډﻳﺮ وي.

ﻻﻧﺪى څﻴﺮﻣﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻠﻮه ﻏښﺘﻠﻲ ﻧﺪي ﭘﺪى ﻣﻘﺎم ﻛﯥ ﻧﺪي  ،او
ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻣځﻜﻪ ﻟﺮوﻧﻜﻮ او ﺑﻰ ﻣځﻜﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ ﭼﯥ اوﺑﻮ ﺗﻪ ﻣﺤﺪود

د دى وﻻﻳﺖ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ رڼﺎ ﻛﯥ ،د  1386ﻛﺎل د ﻛﺮ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﯥ د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ

ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻟﺮي .ددى ډول ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﻮم ﻋﺎﻳﺪ ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻣﻨﺒﻊ څﺨﻪ

وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﻛﻮم ﻋﻮاﻣﻞ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﭼټﻜﻪ ﭘﺮﻳﻮﺗﻨﻪ ﭘﻪ ډاګﻪ ﻛﻮي؟ د

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﯧږي ټﺎﻛﻨﻪ ﻧﺪه ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻮه اړﺗﻴﺎ او د ﻫﻮﺳﺎﻳﻨﻰ ﻟﭙﺎره ﻳﻮه وﺳﻴﻠﻪ ده او د

ﻛﻮﻛﻨﺎرو ټﻴټ ﻧﺮخ ښﺎﻳﯥ ددى ﻣﺤﺼﻮل ﺗړﻟﻰ ﻣﻮﺛﺮﻳﺖ ﻛﻢ ﻛړى وي ،ﺧﻮ د

ﻛﻮﻛﻨﺎرو د اﻗﺘﺼﺎد څﺨﻪ وﺗﻨﻪ ﻫﻢ ټﺎﻛﻨﻪ ﻧﺪه ﺑﻠﻜﻪ د ﻳﻮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﻮي ﻋﻤﻞ زﻏﻤﻞ

ﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺮخ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻪ اﻧﺪازه د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻛﻤښﺖ د

دي ﭼﯥ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﻫﻮﺳﺎﻳﻨﻪ د ﭘﺎﻣﻮړ ﻣﻨﻔﻲ اﻏﻴﺰې ﻟﺮي .ددﻏﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻴﮋﻧﺪل

ټﺎﻛﻮﻧﻜﻲ ﭘﺤﻴﺚ ﻧﻪ ﺗﺎﻳﯧﺪوي .ﻛﻪ ﭼﻴﺮى دا ﻳﻮ ﻓﺮﺿﻴﻪ وي ،ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ د ﻫﻐﻪ

او ددﻏﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﺛﺮه ﺗﻮګﻪ د ځﻮاب وﻳﻠﻮ ﻟﭙﺎره ،ﻳﻮ ﻛﻮښښ ﭼﯥ د

ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځﻜﯥ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد وي ﭼﯥ د ډﻳﺮو اوﺑﻮ ﻟﺮوﻧﻜﯥ دي ﭼﻴﺮﺗﻪ

ﻏﻴﺮﻣﺴﺎواﺗﻮ د ﺟﻮړښﺖ ﻋﺎﻣﻞ او ﭘﺎﻳﻠﻰ ﺗﺮ څﻴړﻧﻰ ﻻﻧﺪى وﻧﻴﺴﻲ ﻛﻮم ﭼﯥ د

ﭼﯥ د ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﺛﺮه ټﺎﻛﻨﻪ وﺟﻮد ﻟﺮي او د ﭼﻴﻨﻰ ﻻﻧﺪى د ﻟږو اوﺑﻮ

ﻫﻐﻮى ژوﻧﺪ ﺗﻪ ﺑڼﻪ ورﻛﻮي  ،ﺑﻨﺴټ دى.

ﻟﺮوﻧﻜﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ د ﺑﻞ ﻣﺤﺼﻮل ټﺎﻛﻨﻪ ﻣﺤﺪوده وي او د
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ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ ډﻳﺮئ وﺧﺖ ﻳﻮاځﯧﻨۍ ﻻر د ﻛﺮ ﻟﭙﺎره وي .ﭘﺪاﺳﻰ ﺣﺎﻟﻜﯥ ﭼﯥ

ﻏﻮر :د ﺧﻮړو ﻛﻤښﺖ ﺗﻪ ﻳﻮ ځﻮاب

د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ټﻴټ ﻧﺮخ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻛﻤﻴﺪو ﻻﻣﻞ ﻧﺸﻮ ،دا ښﺎﻳﯥ د

د ﻏﻮر وﻻﻳﺖ ﺧﭙﻞ د ﻟﺮى ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻏﺮﻧﻴﺰ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻨﺪارى ﺗﻪ وړاﻧﺪى ﻛﻮي .د

ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻛﺮ د ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻮ ﻣﻨﻞ وي.

ﻣﺤﻠﻲ اوﺑﻮ د ﭼﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﯥ اﺳﺘﻮګﻨﻪ د  -ﻟږ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮه ډﻳﺮ ﺷﻮ ﭘﻪ ﺷﻮ
او ﻓﺮﺻﺖ ﻟټﻮوﻧﻜﯥ ده ﻧﺴﺒﺖ دى ﺗﻪ ﭼﯥ د ﭼﻴﻨﻮ د څﻴﺮﻣﻮ ﭘﻪ ﻟﻮر ﻣﺘﺮاﻛﻢ اوﺳﻲ.

د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ځﻴﻨﻰ ﺧﻠﻚ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻛﺮ ﻛﯥ ﻛﻤﻮاﻟﯥ ﻫﻐﻪ

د دﻏﻪ وﻻﻳﺖ زراﻋﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻪ اﻧﺪازه د ﻟﻠﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ د ﻓﺰﻳﻜﻲ

ﻛﻤﭙﺎﻳﻦ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻮي ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻧﻪ ﻛﺮ د ﻣﺪﻧﻲ ﭘﻮﻫﻮﻧﯥ د

ﻻﺳﺮﺳۍ او ګټﻮرو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﻣﻮﺳﻤﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻮ ﻣﻌﻴﻨﻮل

ﻛﭽﻰ ﭘﻮرﺗﻪ وړل ؤو .ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ دا راز ﻛﻤﭙﺎﻳﻦ وﺟﻮد درﻟﻮد ،ﺧﻮ ﭘﻪ

دي .ﭘﻪ ﻟﻮړه ارﺗﻔﺎع ﻛﯥ ډﻳﺮۍ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮدروﻳﻪ ﻧﺒﺎﺗﺎت دي ،او د اوﺑﻮ

اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﻛﻮښښﻮﻧﻮ ﻳﺎ د رﻳښﻪ اﻳﺴﺘﻨﻰ ﻣﻮﺛﻖ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻧﺪى ﻳﯥ ﺗﺎﻛﯧﺪ ﻧﻪ

ﻟﺮوﻧﻜﻮ ﻣځﻜﻮ څﺮګﻨﺪه وﻳﺸﻨﻪ د ﻏﻨﻤﻮ او ګﻴﺎ ﺗﺮﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛﻮي څﻮ د

ﻛﺎوه .ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻠﻮه ،دﻏﻪ ﻛﻤﭙﺎﻳﻦ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻮاﺳﻄﻪ د ﻋﻮاﻳﺪو د ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﻛﻮرﻧﻴﻮ او ﻛﻮرﻧﻲ څﺎروﻳﻮ د ﺑﻘﺎ ﻟﭙﺎره د ژﻣﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﯥ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړاى ﺷﻲ .د

اړﺗﻴﺎ ټﻴټﻪ ﻧﻜړه او ﻧﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ د ﻛﺮ ﺧﻄﺮ ﭘﻮرﺗﻪ ﻳﻮوړ .د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د

اوړي د ﻣﻮﺳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺗﻴﻠﻮ او ګﻴﺎ زﻳﺮﻣﻪ ﻛﻮل دي ﭼﯥ د دوه څﺨﻪ ﺗﺮ

ﻛﻤﻮاﻟﻲ ﻟﭙﺎره ډﻳﺮه اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﭼﯥ ،د  1380 – 1379ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ

درﻳﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻣﺤﻨﺖ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .د ژﻣﻲ د ﻧږدى ﻛﯧﺪو ﺳﺮه د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ

څﻴﺮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺑﻨﺪﻳﺰ ﺳﺮه ،ﻛﻮم ﻛﺴﺎن ﭼﯥ ﻓﻌﻶ ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻪ ﭘﻠﻲ او

ﭘﺮﻳﻜړه او د ﻫﻐﻰ د اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﻳﺎ ﺳﺘﻮﻧځﯥ د ژﻣﻲ د ﻣﻮﺳﻢ ﭘﻪ ﻣﻮده ﻛﯥ د ﺧﻮړو

ﺗﺤﻤﻴﻠﻮي ﻳﯥ د ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ دي ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ ﻳﯥ د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ
وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﺗﺮ  1384ﻛﺎل ﭘﻮرى ﻛﻨﺘﺮوﻻوه .څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻗﺎﭼﺎق د

 9د ﺳﺎﺣﻮي ﻛﺎر ﭘﻪ اﺳﺎس ﭼﯥ د ﻣﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﭘﻪ  1386ﻛﺎل ﻛﯥ د ﻏﻮر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﺗﺮﺳﺮه

وﻻﻳﺎت ﺗﺮﻣﻨځ ﺧﭙﻠﻤﻨځﻲ اړﻳﻜﻪ ﻟﺮي ،ﻟﻪ دى ﭘﻠﻮه ﻫﻐﻮى اﻏﻴﺰﻣﻦ ﻗﻮت
ﺷﻮ )رﭘﻮټ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ ادارې ﻟﺨﻮا ﺧﭙﺮﻳږي(
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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻛﭽﻮ ﭘﻴﮋﻧﺪل :دﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ ﺷﻮاﻫﺪ

د ﺗﺤﻔﻆ د ﭘﺎﺗﻰ راﺗﻠﻮ د ﺧﻄﺮ ﭘﻪ اړه ﺑﺤﺮاﻧﻲ رول ﻟﻮﺑﻮي .دا ټﻮل اﺑﻌﺎد

د  1386ﻛﺎل د ﻛﺮ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﯥ ،د ﻏﻮر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ د

ددى ﻻﻣﻞ ګﺮځﻴﺪﻟﻲ څﻮ د ﻏﻮر وﻻﻳﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻮ د ﻏﺮﻳﺒﻮ وﻻﻳﺎﺗﻮ

ﻛﻢ ﺣﺎﺻﻞ او د ﻳﻮ ﻛﯧﻠﻮ ګﺮام ﻓﻰ ﺟﺮﻳﺐ ﺳﺮه ﻧﺎﻛﺎم ﺷﻮ .ﺑﺰګﺮان ﻳﻮاځﯥ د دوه ځﻠﻰ

څﺨﻪ اوﺳﻲ ،دا ﻳﻮ ﺣﻘﻴﻘﺖ دى ﭼﯥ ﭘﻪ  1384ﻛﺎل ﻛﯥ د ﻣﻠﻲ ﺧﻄﺮ او

ﻧﻴﺸﺘﺮ وﻫﻠﻮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻴﺪل ﻛﯧﺪه ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻛﻮﻛﻨﺎر – د درى ﻳﺎ څﻠﻮر ځﻠﻮ

زﻳﺎﻧﺮﺳﻴﺪﻧﯥ د اټﻜﻞ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د دﻓﺘﺮ ) (NRVAﭘﻮاﺳﻄﻪ راوړل

ﻋﺎدي ﻧﻴﺸﺘﺮ وﻫﻠﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻏﻮﻧډ ﻛړي – رﭘﻮت ورﻛﻮل ﻛﯧږي ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو

ﺷﻮى دى.

ﻏﻮزې ﻧﻮر د ﺷﻴﺮه ورﻛﻮﻟﻮ وړ ﻧﻮې .ډﻳﺮئ ددى ﻛﻮرﻧﻴﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻴﺴﻮ ﺑﺎﻧﺪى
ﭼﯥ ﭘﻪ اﻳﺮان ﻛﯥ د ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻛﺎرګﺮو څﺨﻪ ﻻﺳﺘﻪ راﺗﻠﻠﻰ ﻣﺘﻜﻲ وى ،او د اﻳﺮان

د  1386ﻛﺎل د ﻛﻮﻛﻨﺎرو اټﻜﻞ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ رﭘﻮټ ورﻛﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ

څﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻛﺎرګﺮاﻧﻮ د اﻳﺴﺘﻠﻮ ﺳﺮه ﻻډﻳﺮ د ﻋﻮاﻳﺪو د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﺳﺮه ﻣﺦ

 1385ﻛﺎل ﻛﯥ د ﻏﻮر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ د  4679ﻫﻜﺘﺎر

ﻛﯧږي او ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ﭼﯥ ﻛﻮښښ ﻛﻮي څﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﺮﺣﺪاﺗﻮ څﺨﻪ اﻳﺮان

ﻣځﻜﯥ څﺨﻪ  1503ﻫﻜﺘﺎر ﻣځﻜﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ  1386ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﺮﻳﻮﺗﻪ .د ﺳﻴﻤﯥ

ﺗﻪ واوړي ،د ډﻳﺮو ﺳﺘﻮﻧځﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﻛﯧږي .د  1386ﻛﺎل د دوﺑﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﯥ د

څﺨﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې

ﻏﻮر ﭘﻪ ډﻳﺮو درو ﻛﯥ ﺑﺎراﻧﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪود ؤو ﭼﯥ ﺑﺰګﺮان ﻳﯥ د ﻏﻨﻤﻮ د ﻟږ ﺣﺎﺻﻞ

ﭘﻪ ﻟړ ﻛﯥ ډﻳﺮ ﻟږ ﻛﻮښښ ﻛړى څﻮ ددى وﻻﻳﺖ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻛﺮ ﻛﯥ

اټﻜﻞ ﺗﻪ راﻛﺎږي .د ﻏﻨﻤﻮ ﻛﻤﻮاﻟﯥ ﺑﺎﻳﺪ د څﺎروﻳﻮ ﭘﻪ ﭘﻠﻮرﻟﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړاى ﺷﻲ ،ﺧﻮ

ﻟږواﻟﻰ راوړي .ﭘﺪى وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﭽﯥ د ټﻴټﻴﺪو ﻟﭙﺎره

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ډﻳﺮئ ﺑﺰګﺮان د ﺧﭙﻞ څﺎروﻳﻮ ﭘﻪ ﺧﺮڅﻼو ﻻس ﭘﻮرى ﻛړي ،د څﺎروﻳﻮ

ﻟﻮﻣړﻧﯥ دﻟﻴﻞ د ﺗﻴﺮو څﻮ ﻛﺎﻟﻮ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ ﻧﺎﻛﺎﻣﻴﺪل ؤو،

ﻧﺮﺧﻮﻧﻪ ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﻟﺮي ﭼﯥ ﺳﻘﻮط وﻛړي .ﻛﻪ ﭼﻴﺮى ﻫﻐﻪ ﻋﺎﻳﺪ ﭼﯥ د څﺎروﻳﻮ د

ﭘﻪ ګډون د ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﭼﯥ د ﭘﻨځﻮ ﻣﺘﻌﺪده ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د دوه ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻲ

ﺧﺮڅﻼو څﺨﻪ ﻻﺳﺘﻪ راځﻲ د ﻛﻮرﻧﻲ اړﺗﻴﺎؤو د ﺑﺮاﺑﺮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﺎﻓﻲ وي ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ

ﺟﺮﻳﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻮي .د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻧﺮخ د ﻏﻮر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ 1385

دﻏﻪ ﺑﺰګﺮان اړ دي څﻮ ﻧﻮرى ﻻرى وﭘﻠټﻲ .دا ﭘﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ډول د ﻫﻐﻪ ﭘړاو ﭘﻴﻞ دى

ﻛﺎل ﻛﯥ ﺗﺮ  3000او  3500اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﻓﻲ ﻛﯧﻠﻮګﺮام ﺗﻪ ﭘﻪ  1386ﻛﺎل ﻛﯥ

ﭼﯥ د ﻏﻮر وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻛﺮ ﻛﯥ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻪ ﻻر ﺑﺎﺳﻲ

ﭘﺮﻳﻮﺗﻮ ﺗﻪ اداﻣﻪ درﻟﻮدﻟﻪ او د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻣﺤﺪود ﺳﻮداګﺮ څﺮګﻨﺪﻳﺪل څﻮ

ﻛﻮم ﭼﯥ د 1370ﻣﻰ ﻟﺴﻴﺰى ﭘﻪ ﻣﻨځ او وروﺳﺘﻴﻮ وﭼﻜﺎﻟﻴﻮ ﻛﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮ.

د ﺟﻨﻮب څﺨﻪ د ﻏﻮر وﻻﻳﺖ ﺗﻪ ﺳﻔﺮ وﻛړي – ﭼﯥ دا اﺣﺘﻤﺎل ﻟﺮي ﭘﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ
وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﺧﻮرا ډﻳﺮ ﻛﺮ ﺳﺒﺐ وي .ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ ،د ﻏﻮر ﭘﻪ

ﺑﺰګﺮان د ﻏﻮر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﻻدﻣﺨﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﻧﺪﻳښﻨﻪ د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ د ﺑﺪﺗﺮﻳﺪو ﭘﻪ

وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د ﻫﻐﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﻣﺎﻟﺪاري او د ﻏﻨﻤﻮ د ﻛﺮ ﻟﭙﺎره ﻟﻠﻤﻲ

ﻫﻜﻠﻪ څﺮګﻨﺪوي .د ﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ ﺷﻮاﻫﺪ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ،ﺗﻴﺮﻳﻮ

ﻣځﻜﯥ ﻟﺮي ،ﭘﺲ ﻟﺪى د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ ﻳﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟۍ ﻻرﭼﺎر ﻧﺪه .د ﻛﻮرﻧﻲ

او د وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﻪ اﻳﺰې ﻏﻼ ﭘﻪ ﭘﻴښﻮ ﻛﯥ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯥ ښﺎﻳﻲ ،د ﭼﻐﭽﺮان وﻻﻳﺖ د

څﺎروﻳﻮ ﭘﻠﻮرل او د ﻫﻐﻰ ﻋﺎﻳﺪ اداﻣﻪ ﻟﺮي څﻮ د ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ

ﻣﺮﻛﺰ څﻴﺮﻣﻰ ﺗﻪ درو ﻛﯥ د وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺷﺘﻮن او د ‘‘ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ

ﺗﻮاﻧﻴﺪﻟﻲ ﺧﭙﻠﯥ رﻣﯥ وﺳﺎﺗﻲ د ﻋﺎﻳﺪ ﻳﻮه ﻣﻬﻤﻪ ﭼﻴﻨﻪ اوﺳﻲ .د  1386ﻛﺎل

اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﭘﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﻧﺪى‘‘ د ﻧﺎاراﻣۍ د اﺣﺴﺎس ﭘﻪ ډﻳﺮﻳﺪوﻛﯥ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ

د ژﻣﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﯥ د واورو درون ورښﺖ ﻻﻣﻞ ﺷﻮ څﻮ ډﻳﺮئ ﺑﺰګﺮان

راوړى .د اﻳﺮان څﺨﻪ د اﻓﻐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻛﺎرﻛﻮﻧﻜﻮ اﻳﺴﺘﻨﻪ ،د څﺎروﻳﻮ د ﻧﺮﺧﻮﻧﻮ

وﻛﻮﻻى ﺷﻲ ﻫﻢ ﺧﭙﻠﯥ ﻣځﻜﯥ اوﺑﻪ ﻛړي او ﻫﻢ د ﻟﻠﻤﻲ ﻣځﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ټﻴټﻴﺪﻧﻪ او د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﻛﺎﻣﻴﺪل د روﺣﻲ ﻓﺸﺎر ﭘﻪ درك او د ﻫﻐﻪ

ﺣﺎﺻﻞ ډاډﻣﻦ اوﺳﻲ .دﻏﻪ ﺑﺰګﺮاﻧﻮ د ﻣﺎﻟﺪارۍ ﺳﺮه ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻠﻤﻲ ﻣځﻜﯥ

ﺣﻜﻮﻣﺖ څﺨﻪ ﭼﯥ د ﻏﻮر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﺣﺎﻛﻢ دى ﺑﻴﺰارﻳﺪﻧﻪ ﻛﯥ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ

ﭘﻪ ﻏﻨﻤﻮ او د ﺧﭙﻠﻮ اوﺑﻪ ﻟﺮوﻧﻜﻮ ﻣځﻜﻮ ډﻳﺮه ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ګﻴﺎﻫﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ

راوړى.

وﻛﺮﻟﻪ .د ﻏﻨﻤﻮ د ﻛﻤﻴﺖ د زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﺗﺠﺴﺲ د ګﻴﺎ د ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺮه ﭼﯥ د
ژﻣﻲ د واورو د ښﻪ ورښﺖ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ راﻏﻰ ،ﺑﺰګﺮان ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ رﻣﻮ ﻛﯥ
د ښﻪ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮﻧﻰ ﭘﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻤﺒﺎل ﻛړل .د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻣﺤﺼﻮل د

ﺑﺪﺧﺸﺎن :د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ ﻛﻮښښﻮﻧﻪ ﻧﺎاراﻣۍ ﺗﻪ
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ﺷﺪت ورﻛﻮي
وﺳﺎﻳﻠﻮ او ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ ﻟګښﺖ او د ﺗﻴﺮو څﻮ ﻛﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ د ﻫﻐﻰ
ﺿﻌﻴﻔﻪ ﭘﺎﻳﻠﯥ ،ﭘﻪ  1386ﻛﺎل ﻛﯥ ډﻳﺮئ ﺑﺰګﺮان د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ

د ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﻳﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻮ د ﺳﺘﺮو وﻻﻳﺎﺗﻮ څﺨﻪ دى ،او د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ
ﻳﻮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﺮي .دﻏﻪ وﻻﻳﺖ د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻮر ﻛﯥ ﭘﺮوت دى،

ﭘﺮﻳښﻮدوﺗﻪ اړ ﺑﺎﺳﻞ.
ﭼﯥ ﻟﻮړ ﻏﺮوﻧﻪ او د ژورو ﺳﻴﻨﺪوﻧﻮ درې ﻟﺮي ،او د ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه د اوږدى ﻣﻮدى
ﻟﭙﺎره د ﻫﻴﻮاد د ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ څﺨﻪ ﺟﻼ ؤو .ﭘﻪ ﺗﻴﺮو زﻣﺎﻧﻮ ﻛﯥ ددﻏﻪ وﻻﻳﺖ د
ځﻴﻨﻰ ﻛﻮرﻧۍ ،ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻮرﻧۍ ﭼﯥ ﺑﻰ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﺪارۍ او د
ﻏﺮﻧﻴﺰو ﺳﻴﻤﻮ ﻧﻔﻮس ﺧﭙﻠﻪ ﻏﻠﻪ د ﻣﻮﺳﻤﻲ ﻛﺎر ﻳﺎ د څﺎروﻳﻮ ﭘﻪ ﭘﻠﻮرﻟﻮ ﺳﺮه ﻻﺳﺘﻪ
ﭘﺎﻣﻮړ ﻣﺤﺪود ﻟﻠﻤﻲ ﻣځﻜﯥ ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﻛﻮي ،د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﺳﺮه درﻳﺪﻧﻪ
راوړﻟﻪ .ﭘﻪ ﻻﻧﺪى ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ د ﻏﻠﻰ اړﺗﻴﺎوى د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﺗﻮﻟﻴﺪ او د ﻫﻐﯥ
ﻛړى .د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﻳﺎ اﻳﺮان ﺗﻪ د ﻣﻬﺎﺟﺮت څﺨﻪ ﻋﻼوه ،ﻫﻐﻮى د ﺧﭙﻠﻮ
ﺧﺮڅﻼو ،د څﺎروﻳﻮ د ﺧﺮڅﻼو ﻳﺎ د ﻻﺳﻲ ﻣﺰدورۍ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻳﺪه.
ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ اړﺗﻴﺎوو د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻧﻐﺪو ﭘﻴﺴﻮ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎره
ﻣﺤﺪودى ﻻرى ﻟﺮي .د ﻋﺎﻳﺪ د ﭼﻴﻨﯥ ﭘﻪ څﻴﺮ د ﻫﻐﻮى د اﺗﻜﺎ درﺟﻪ ﭘﻪ
 .10دﻳﻮﻳﺪ ﻣﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ ،ﺣﻜﻮﻣﺘﺪاري ،اﻣﻨﻴﺖ او اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ :د ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﻳﺖ د ﺟﺮم او

ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﺑﺎﻧﺪى ،د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﻢ ﺣﺎﺻﻞ او د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻧﺮخ د ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ
ﺑﻬﺎرك ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﭘﺮﻳﻜړه ﻛﻮﻧﻜﯥ ﻻﻣﻞ .ﻛﺎﺑﻞ :د آﻏﺎﺧﺎن اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﺷﺒﻜﻪ،

ﭘﺮﻳﻮﺗﻨﯥ ﺳﺮه ﺳﺮه د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ د ﻫﻐﻮى د ﺑﺤﺚ وړ ګﺮځﻲ.

9

 1386ﻛﺎل د ﻓﺒﺮوري ﻣﻴﺎﺷﺖ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره

د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د  1386ﻛﺎل د ﻛﺮ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﯥ د ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ

دوﻟﺘﻲ ﻣﻬﻤﻮ ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪى ﻛﻨﺘﺮول ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﻮګﻪ د وﻟﺴﻮاﻟۍ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ

ګټﻮر ﺣﺎﺻﻞ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﭘﻪ ﺧﻼف ﺗﻮﻃﻴﻪ ﻛﻮﻟﻪ .ﭘﻪ ﻣځﻜﻮ ﻛﯥ ټﻴټ

ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﻲ د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻣﺎﻟﻲ ځﻮاك د ﻛﻮﻧﺠﻲ ﭘﻪ څﻴﺮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﺪل ﻛﯧږي.

ﻧﺮﺧﻮﻧﻪ ،ﭘﻪ  1386ﻛﺎل ﻛﯥ ﻧﺎګڼﻠﯥ ﺣﺎﺻﻞ او د ﻛﺎرﻛﻮﻧﻜﻮ د ﻣﺰدورۍ ﻟﻮړ
ﻧﺮخ ﻻﻣﻞ وګﺮځﻴﺪ څﻮ ﻛﺮ ﭘﻪ  1385ﻛﺎل ﻛﯥ د ﻗﺎﺑﻮ  13056ﻫﻜﺘﺎر څﺨﻪ ﭘﻪ

د ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ رﺳﻤﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﻠﺮي ،ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻛﯥ دﺧﺎﻟﺖ د ﻳﻮ دوه

 1385ﻛﺎل ﻛﯥ  3642ﻫﻜﺘﺎر ﺗﻪ ﭘﻪ  1386ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﺮﻳﻮت 11.د ﻛﺎر

اړﺧﻴﺰ ﻋﻤﻞ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﺴﺘﻞ دي ﭼﯥ د ﻣﺎﻟﻲ ګټﻰ ﻻﺳﺘﻪ راوړل او ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰه

ﺳﺘﻮﻧځﻤﻦ ﺣﺎﻟﺖ د زﻳﺎن رﺳﻴﺪوﻧﻜﻲ ﺣﺎﻟﺖ ټﻜﻲ ﺗﻪ اداﻣﻪ ﻟﺮي ،ﻫﻐﻪ

ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د ﻫﻐﻪ ﺣﺲ ﺗﺮوﻳﺠﻮل دي ﭼﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻻى د ﻫﻐﻮ څﺨﻪ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﯥ د ﭘﺎﻣﻮړ وﺳﺎﻳﻠﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻧﻠﺮي ،ﻛﻮﻻى ﺷﻲ د ﻛﺎرد

ﺣﻔﺎﻇﺖ وﻛړي .د ﻏﻼ او ﻓﺴﺎد ﭘﻴښﻰ ﻟﻜﻪ اﺟﺒﺎر او د دوﻟﺘﻲ او ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ

ﻧﺮﺧﻮﻧﻮ د زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﻛﭽﻪ ﻛﯥ ﺧﺎﻟﺺ دراﻣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛړي ،د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د

ﻟﻮﺑﻐﺎړو ﭘﻮاﺳﻄﻪ وﻳﺮه اﭼﻮﻧﻪ ،د ﺑﻰ ﺣﺪه ﻧﺎاﻣﻨۍ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راوړى ده .ﭘﺪا

ګټﻮر ﻛﺮ د څﺎروﻳﻮ د ﻧﺮﺧﻮﻧﻮ د ودى او د ﻛﻮﻛﻨﺎرو څﺨﻪ ﻋﻼوه ﺑﻞ

ډول ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﻛﯥ د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﻛﻮښښﻮﻧﻪ اوس ﻫﻢ د ﻳﻮ

ﻣﺤﺼﻮل ،د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ټﻴټ ﻣﺼﺮف او د ﻛﺎر ښﻪ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻪ

ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻪ “د ﻗﺎﻧﻮن د ﻗﺎﻋﺪى” د ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ څﻴﺮ ﻟﻴﺪل ﻛﯧږي ﭼﯥ د

ﻛﻮرﻧﻴﻮ د ﻏړو ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﻧﻮر ﻳﯥ اړﺗﻴﺎ ﻧﻪ درﻟﻮدﻟﻪ څﻮ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ

ځﻮاﻛﻤﻨﻮ ﭘﻠﻮي ﻛﻮي او ﺑﻰ وځﻠﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻻﻧﺪى ﻛﻮي .د رﻳښﻪ اﻳﺴﺘﻨﻰ ﻛﻮښښﻮﻧﻪ

ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﻛﺎر وﻛړي ،ﻧﻨګﻮﻧﻪ ده .ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ ،ﭘﻪ  1385ﻛﺎل ﻛﯥ د 5

ﻳﻮاځﯥ د ﺷﺘﻤﻨﻮ ﻟﭙﺎره د ﻳﻮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﭘﻪ څﻴﺮ ﭼﯥ د ﻏﺮﻳﺒﻰ ﻃﺒﻘﯥ ﻣﻠﻜﯧﺖ ﺧﭙﻞ

څﺨﻪ ﺗﺮ  10ﻓﻴﺼﺪه ﻛﺮل ﺷﻮى ﻣځﻜﻪ د ﺟﺮم او ﺑﻬﺎرك وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﭘﻪ

ﻛړي او ﻫﻐﻪ واك ﺗﺮ ﻛﻨټﺮول ﻻﻧﺪى راوړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻮداګﺮۍ ﻛﯥ ډﻳﺮى ګټﻰ او د

ﻣﺮﻛﺰي ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ ﺗﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻮى وى .ﭘﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،ﭘﻪ

ﭘړاوﻧﻮ ﻟړۍ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﻛﻮي .ﻛﻠﻴﻮال ﺧﻠﻚ ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ د ﺑﻰ ﻛﺴﻪ او ﺑﻴﻮځﻠﻪ

ﻟﻮړو ﻣﺮﺗﻔﻊ – ﻏﺮﻧﻴﺰو درو ﻛﯥ ﻛﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﭘﺎﺗﻰ ﺷﻮ.

ﻟﻴﺪوﻧﻜﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ ﻳﺎ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﺴﺎد د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ ګڼﻲ ،ﭼﯥ ﭘﺪى ډول
ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ د ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ‘‘ﺳﺎﺗﻞ‘‘ ﻛﯧږى ،ﭼﯥ دا د

ﻧﺒﺎﻳﺪ ووﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ وﻻﻳﺘﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﭘﻪ ﻛﻤﻮاﻟﻲ ﻛﯥ

ﻣﻠﻲ ،وﻻﻳﺘﻲ او ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻨﺴټ ﺗﻪ زﻳﺎن رﺳﻮي .ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ دا ﺣﺎﻟﺖ

ﺑﺮﺧﻪ ﻧﺪه اﺧﻴﺴﺘﯥ .د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﻛﺎر ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ د ډﻳﺮو ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﻛﻪ

ﻣﻨﺤﻞ ﻧﺸﻲ ،اﻣﻜﺎن ﻟﺮي د ﺟﺮم ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻛﯥ ﻧﺎاراﻣﻲ ﻻﺑﺪﺗﺮه ﻛړي ﭼﯥ ﺳﻴﻤﻪ

ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮه ﭼﯥ د دوﻟﺘﻲ او ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ د

اﻳﺰ اﻗﺘﺼﺎد او د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻛﭽﻮ د ﻟﻮړواﻟﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻪ  1386ﻛﺎل ﻛﯥ ﺗﺮ

ﻣﺒﺎرزې د ﻛﻮښښﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺧﺒﺮ ؤو .د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې د

اﻏﻴﺰې ﻻﻧﺪې راوړي .ﻛﻮم وﺿﻌﻴﺖ ﭼﯥ د ﺑﻬﺎرك وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﯥ وﺟﻮد

ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻮ رﭘﻮټﻮﻧﻪ ﭼﯥ د رادﻳﻮ او ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﺧﭙﺮﻳﺪل

ﻟﺮي ﻗﺎﺑﻮ ﻛټﻤټ د ﺟﺮم د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻳﻮﺷﺎن دى .دا ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ دى ﭼﯥ

ﺷﺘﻮن ﻟﺮه ،او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻛﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﺷﻮاﻫﺪ د

ﻏﻮره ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﻨځﻜﯥ ګډ ﺷﻮﻳﺪي ﻳﺎ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪ ډول ﻟﻴﺪل ﺷﻮي

ﺑﻬﺎرك او ﺟﺮم وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﺑﺎزاروﻧﻮ ﻛﯥ ﻫﻢ وﺟﻮد درﻟﻮد .ﭘﻪ  1385ﻛﺎل

ﭼﯥ د ﻣﺮﻛﺰي دوﻟﺖ د ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ څﺨﻪ ﻣﻼﺗړ ﻛﻮي .ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮﻟﭙﺴﻰ ښﻪ

ﻛﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ د رﻳښﻪ اﻳﺴﺘﻨﯥ ﻗﻮاوى څﺮګﻨﺪﻳﺪى ،ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ دا

ﻋﻤﻞ ﻛﻮي ﻫﺮڅﻮﻛﻪ ﻛﻮم رﻛﻮد ﭼﯥ د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ داﺧﻞ او ﻫﻢ ﻧﻮرو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ

ﭘﺪاﺳﻰ ﺣﺎﻟﻜﯥ دى ﭼﯥ د ﻣﻨﻲ د ﻛﺮ ﻣﻮﺳﻢ ﭘﺪى وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻛﯥ ﭘﺎى ﺗﻪ

د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﻮاﻟﯥ ازﻣﺎﻳﻠﻲ دي ،د ﺑﻬﺎرك وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ

رﺳﻴﺪﻟﻰ ؤو .ﻫﺮڅﻮﻛﻪ ددﻏﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﺧﻠﻜﻮ ډﻳﺮ ﻣﻬﺎل د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ او ډول ډول اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺸﺎر ﺷﺪت ﻛﯥ ﻛﻤﻮاﻟﯥ راوړى دى .د ﺑﻬﺎرك

د ﻣﺒﺎرزې ﻛﻮښښﻮﻧﻪ ﻟﻴﺪﻟﻲ ﭼﯥ د ﻏﻮره ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﺗﻮﻧﻜﻮ د اﻋﻤﺎﻟﻮ

وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭼﯥ د ﻓﻴﺾ آﺑﺎد او ﻋﺸﻜﺸﻴﻢ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻣﻨځﻨﻲ ﺳﺮك ﭘﻪ اوږدو ﭘﺮﺗﻪ

ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻛﯥ د ﭘﻠﻲ ﻛﯧﺪو څﺨﻪ ﺟﻼ ﻧﻪ ؤو.

ده ،د ﻛﺎﺑﻞ ،ﻣﺰار او ﺗﺎﺟﻜﺴﺘﺎن ﺗﺮﻣﻨځ ﻣﺘﻌﺪده ﺳﻮداګﺮﻳﺰ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ﻻﺳﺮﺳﻰ ﻟﺮي .ﭘﻪ ﻣﺸﺮوع اﻗﺘﺼﺎد ﻛﯥ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻴﺮو ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ د

د ﺟﺮم او ﺑﻬﺎرك وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ څﺨﻪ ﻳﻮه ﻧږدى ﻛﺘﻨﻪ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ څﻪ ډول

ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻛﺮ ﻛﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﻛﯧﺪه ،د اﺳﻬﺎﻣﻮ ﻣﺎﻟﻴﻪ ﺗﺎدﻳﻪ ﻛﻮي .د ﻣﺸﺮوع اﻗﺘﺼﺎد

ګڼ ﺷﻤﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﻛﭽﯥ ﺗﺮ اﻏﻴﺰى ﻻﻧﺪى راوړي .د ﺟﺮم ﭘﻪ

ﭘﺮﻣﺨﺘګ  -ټﻮﻟﻨﻴﺰ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ډﻟﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﻣﻨځﻨﻲ ﺳﺮك ﭘﻪ اوږدو

وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻛﯥ ،د ﻛﻮﻛﻨﺎرو اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻐﻪ ﻣﺮﻛﺰي ټﻜﯥ دى ﭼﯥ ﺗﺮ ﺷﺎوﺧﻮا

ﻛﯥ ﻣﻴﺸﺖ دي ،د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﯥ ګټﻪ رﺳﻮي .ﻛﺮﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻪ

ﻳﯥ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن د ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻟﭙﺎره ﻣﺒﺎرزه ﻛﻮي.

ﻛﺮوﻧډه ﻛﯥ ښﻪ ﻧﺮﺧﻮﻧﻪ ﻏﻮره ﻛﻮي او راﻛړه ورﻛړه ﭘﻪ ښﻪ

ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن ښﺎﻳﻲ ﺑﺰګﺮان اړ ﺑﺎﺳﻲ څﻮ ﻛﻮﻛﻨﺎر وﻧﻜﺮي ﻳﺎ د ﺑﺰګړاﻧﻮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﻟﻤﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻲ ،ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻠﻮه ،ﻫﻐﻮى د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د
ﺗﺤﻔﻆ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻮى ﺧﭙﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﻣﻼﺗړ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮي د ﺧﭙﻞ ځﻮاك څﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎده وﻛړي .ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ

 .11د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ او ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ/د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ
ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې وزارت ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  1386ﻛﺎل د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﺳﺮوې :اﺟﺮاﻳﻮي ﻟﻨډﻳﺰ
) 1386ﻛﺎل( 5 ،ﻣﻪ ﭘﺎڼﻪ.
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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻛﭽﻮ ﭘﻴﮋﻧﺪل :دﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ ﺷﻮاﻫﺪ

ډول ﺗﺮﺳﺮه ﻛﯧږي .ﭘﻪ ﺳﻮداګﺮۍ ﻛﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘګ او د ﻛﺎر ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ

ﻧﺎاﻣﻨﻪ رژﻳﻢ ﺣﺎﻛﻢ او ﭘﻪ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻛﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻏﺎﻳﺐ ﺷﻲ ،د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ

دا ﺟﻮﺗﻮي ﭼﯥ ﻛﻮم ﻛﺴﺎن ﭼﯥ ﻣځﻜﻪ ﻧﻠﺮي او ﻳﺎ ﻟږه ﻣځﻜﻪ ﻟﺮي څﻮ ﺧﭙﻞ

ﭘﺮﺿﺪ ﻣﺒﺎرزه ﭘﻪ ځﺎﻧګړى ﺗﻮګﻪ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻣﺎﻟﻲ ځﻮاك

ﻟﻮﻣړﻧۍ اړﺗﻴﺎوى ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي ،ﻛﻮﻻى ﺷﻲ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﭘﻪ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ

ﻣﺬﺑﻮﺗﻮي .دﻏﻪ اﻧﺤﺮاف ﻛﻮﻻى ﺷﻲ ﻫﻐﻪ ﻛﻮښښﻮﻧﻮ ﺗﻪ زﻳﺎن ورﺳﻮي ﭼﯥ د

ﻛﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻛﺴﺐ ﻟﻜﻪ د ﻣځﻜﯥ اﺟﺎره ﻛﻮﻧﻜﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ وﻣﻮﻧﺪي.

ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﺗﻠﭙﺎﺗﻰ ﻛﻤﻮاﻟﯥ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛﻮي .د ﺟﺮم د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ څﻴﺮ ﺳﻴﻤﻮ
ﻛﯥ ﻳﻮ رﻳښﺘﻨﯥ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد ﻟﺮي ﭼﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ دوران د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ ﻛﺮ

د ﺑﺪﺧﺸﺎن د وﻻﻳﺖ څﺨﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ښﻜﺎره ﻛﻮي ﭼﯥ د اﻗﺘﺼﺎد د ﭘﺮﻣﺨﺘګ

ﻟﭙﺎره ﻛﻮﻻى ﺷﻲ د ﻫﻐﻪ ﻛﻮښښﻮﻧﻮ ﺑﻨﺴټ ﺗﻪ زﻳﺎن ورﺳﻮي ﭼﯥ د اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ

دﻏﻪ ﺳﻤﻮن او د اﻣﻨﻴﺖ ﻳﻮه اﻧﺪازه ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﭘﻪ ﻛﻤﻮاﻟﻲ ﻛﯥ

ﻻﺳﺘﻪ راوړوﻧﻮ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻻره اﭼﻮل ﻛﯧږي .دا ډول ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ډﻳﺮى

اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوى راوړي ﺳﺮه ﻳﻮځﺎى ﻛﻮي ،او ورﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ګټﻰ ﺣﺘﻰ د

ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻰ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي څﻮ د ﻧﺎاﻣﻨۍ رژﻳﻢ وټﻜﻮي او اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﻪ

وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﭼﺎرﭼﺎﭘﻴﺮ ﻛﯥ ﻧﻪ وﻳﺸﻞ ﻛﯧږي .د ﺟﺮم د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰ

ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﻛړي ،او د رﻳښﻪ اﻳﺴﺘﻨﯥ څﺨﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﻻس واﺧﺴﺘﻞ ﺷﻲ څﻮ

ﻛﯥ ددﻏﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﯥ ﭘﻪ ﺟﻮﺗﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺗﺎﻳﻴﺪوي ﭼﯥ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ

ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ څﺨﻪ وﺗﻞ د ﺑﺰګړاﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮه ﺑﺮﻳﺎﻟۍ ﻻره ﻧﻪ وي.

 .3د ﻫﻐﻪ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﭘﻪ ﻟﻮر ﭼﯥ ﺷﻮاﻫﺪ د ځﺎن ﺳﺮه ﻟﺮي
درى ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭼﯥ د دى ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻗﻀﻴﻮ د څﻴړﻧﯥ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﭘﻪ ﻣﺦ

ﺷﺪﻳﺪ او ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺧﻄﺮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ څﺮګﻨﺪﻳږي .ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻻى وګړي

وړل ﻛﯧږي ،ﻋﺒﺎرت دي ﻟﻪ :ﻟﻮﻣړې ،د ﺳﺘﺮى ﻧﺎاﻣﻨۍ ﺷﺮاﻳﻂ ﭼﯥ د

ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﺗﻲ او ښﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﻳﻮ دﻟﻴﻞ ﻳﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﺗﺤﻔﻆ د ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻴﻮځﻠﻪ ﻛﻮرﻧۍ ﭘﺪﻏﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ ﻫﻮﺳﺎﻳﻨﻪ ﻟټﻮي ﭼﯥ ﻳﺎ ﻳﯥ

اﻋﻤﺎﻟﻮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ اوﺳﻲ ﭼﯥ د ﺷﺨﺼﻲ ګټﻮ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﻛﯥ دي .ﭘﺪﻏﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ راﻛړه

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮي او – ﻳﺎ ﭘﻪ ﺣﺎﺻﻠﻴﺪو ﻳﯥ ﻧﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﻛﯧږي 12،دوﻳﻢ :د ﻛﻮﻛﻨﺎرو

ورﻛړه د ﻏﻮره ځﻮاﻛﻤﻨﻮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﭘﻪ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺗﻮګﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴږي ﭼﯥ دا ﺧﭙﻠﻪ د

د ﻛﺮ رول د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﯥ څﻮ ﻛﻮرﻧۍ وﻛﻮﻻى ﺷﻲ ﻛﻮﻣﻪ

ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻛﻤﺰورۍ ﻟﭙﺎره ﭼﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﺳﺘﺮﺧﻄﺮ دى .13د ډﻳﺮو ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻟﭙﺎره د اﻣﻨﻴﺖ

ﻫﻮﺳﺎﻳﻨﻪ ﭼﯥ د ﻧﺎاﻣﻨﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻻﻧﺪى ده ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي ،او درﻳﻢ :ﻫﻐﻪ

او ﻫﻮﺳﺎﻳﻨﯥ ﭘﻠټﻨﻪ ﻟﻪ ﻫﺮ ﺷﻰ څﺨﻪ ﻏﻮره ده او ﻫﻐﻮى اړ دي څﻮ دﻏﻪ ﻣﺒﺎرزه د

ﻛړﻛﯧﭽﻦ رول دى ﭼﯥ ﻏﻮره ځﻮاﻛﻤﻦ دواړه د وﻛﯧﻞ او ﻣﻮﻛﻞ ﭘﻪ څﻴﺮ د

ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﻮﺟﻮده ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي .د دﻏﻪ راز “ د
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ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﭘﻪ ‘‘دﻻﻟۍ‘‘ ﻛﯥ او د ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﻛﻨﺘﺮول ﻛﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻋﺎﻣﻠﻴﻨﻮ

اﻣﻨﻴﺖ د ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ رژﻳﻤﻮﻧﻮ” ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت د ﺧﺎن – رﻋﺘﻲ د ژورو اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ

ﺳﺮه د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻼﺗړ ﻛﻮﻧﻜﻮ ﺳﺮه د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻮي.

اړﻳﻜﻮ د ﺷﺘﻮن ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﭼﯥ د ټﻴﻨګﻮ ﻣﺮاﺗﺒﻮ د ﺳﻠﺴﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راځﻲ،

ﻣﻮﻧږ ﭘﺪﻏﻪ درﻳﻮ ﻗﻀﻴﻮ ﻛﯥ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻮو ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮ

څﺮګﻨﺪﻳږي .ﭘﺪاﺳﻰ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ دا ښﺎﻳﻲ د ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻪ ﺣﻘﻮﻗﻮ او ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ

ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﭘﻪ ﺑڼﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اوﺳﻲ ﭼﯥ د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ د ﻣﺒﺎرزې د ﺷﻮاﻫﺪو

اﻣﻨﻴﺖ ﭼﯥ ﻫﻐﻮى د ﺑﻴﻮځﻠﻪ ﻃﺒﻘﻰ ﻟﭙﺎره اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي او ﻳﻮه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ

ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﭘﺮﻣﺦ وﻳﻮړل ﺷﻲ .دا د اوﺳﻨۍ ﭘﺎﻟﻴﺴۍ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ

ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﻟﻨډ ـ ﻣﻬﺎﻟﻪ اﻣﻨﻴﺖ د اوږد – ﻣﻬﺎﻟﻪ ﺗړاو او زﻳﺎﻧﺮﺳﻴﺪﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﺗﺒﺎدﻟﻪ

ﻣﻘﺎﺑﻞ اودرﻳږي ﭼﯥ ډﻳﺮﻣﻬﺎل د ﻫﻐﻪ ﺷﻮاﻫﺪو ﭘﻪ ﻟټﻪ ﻛﯥ وي ﭼﯥ ﻓﺮﺿﻴﺎت

ﻛﯧږي ،ﻻﻣﻞ وګړځﻮي .د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﻨځﻜﯥ ﻣﺠﻬﻮﻟﻪ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ – ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ

ډﻳﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪوي ﻧﺴﺒﺖ دى ﺗﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﺮ څﻴړﻧﯥ ﻻﻧﺪى وﻧﻴﺴﻲ ،وﻳﯥ

ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ ﺧﭙﻞ ﻣﻨﺼﺐ د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺨﺼﻲ ګټﻮ د ﭘﺮاﺧﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ

ازﻣﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻳﯥ وﭘﻮښﺘﻲ.

اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛړي ﺷﺘﻮن ﻟﺮي – او ﺧﺼﻮﺻﻲ ډﻟﯥ ﭼﯥ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻰ د رﺳﻤﻲ ﺳﺮه
ﻳﻮځﺎى ﻛﻮي ،څﻮ ﺧﻠﻜﻮ او ټﻮﻟﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ښﻪ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﺳﺮه ﺗﺮﻗﻲ

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ“د اﻣﻨﻴﺖ د ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ رژﻳﻢ”

وﻛړي او ﭘﻪ ﻣﺎرﻛﯧټ ﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ ﺷﺨﺼﻲ ګټﯥ ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﺗﻲ ،او
ﭘﺪى ډول ﺧﭙﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺮﻻﺳﻪ او ټﻴﻨګ ﻛړي او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮﻛﻠﻴﻨﻮ ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ

ﭘﻴﮋﻧﺪل
ورﻛړي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻤﺰورى دى ﻳﺎ ﺷﺘﻮن
ﻧﻠﺮي ،راﻛړه ورﻛړه ﻟږه ﺷﻮى ده ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻮﺛﺮه رﺳﻤﻲ ﻣﻘﺮرات ﻟﺮي ،ﭘﺪﻏﻪ
ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﻳﻮ داﺳﻰ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ﭼﯥ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻳﯥ د اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ

 .12د  Gough and Woodﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ‘‘ ،ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﻴﺰې ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﺗﻪ د ﻫﻮﺳﺎﻳﻨﯥ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻮي رژﻳﻢ ﻧږدﻳﻮاﻟﯥ‘‘ ،ﻧړﻳﻮال ﭘﺮﻣﺨﺘګ  ،(1385) 32د ‘‘ﻫﻮﺳﺎﻳﻨﯥ‘‘ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻌﻨﯥ د

13

ﺳﺎرا ﻟﻴﺴﺘﺮ او ادم ﭘﻴﻦ ،راﻛړه ورﻛړه ﭘﻪ ﻗﺪرت ﻛﯥ :د آزاد ﻣﺎرﻛﻴټ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ،

ﻧﻴﻜﻤﺮﻏۍ د ﭘﺮاﺧﻮ اﺑﻌﺎدو ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻪ ﭼﯥ د ﻓﻘﺮ د ﻋﻮاﻳﺪو ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻪ ﺣﺎﺻﻠﻴﺪو ﻛﯥ

ﻛﺎﺑﻞ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره 1383 ،ﻛﺎل.

ﭘﺎﺗﯥ راځﻲ.

 Gough and Wood 14ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﻛړئ!

11

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره

ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﻛﯥ ښﻜﯧﻠﻴﺪل او د ﺧﻄﺮ څﺨﻪ د وﺗﻠﻮ د وﺳﻴﻠﯥ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ ،د ﻏﺮﺑﺖ
د دوام ﻟﭙﺎره او ﻓﻘﺮ ﺗﻪ د ښﻜﯧﻠﻴﺪو د داﻣﻮﻧﻮ د ﻣﻨځﺘﻪ راوړﻟﻮ اﺳﺎﺳﻲ

د دﻏﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﻛﯥ ،د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﻟﻮړې ﻛﭽﯥ د ﻫﻐﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ

دﻻﻳﻞ دي 15.د ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻮرﻧۍ اړﺑﺎﺳﻲ څﻮ د ﻫﻐﻪ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮڅﺨﻪ ﭼﯥ

ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﻛﻤﻮاﻟﯥ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ زراﻋﺘﻲ ،ﻏﻴﺮزراﻋﺘﻲ او ﺑﯥ ﻣځﻜﻪ

ﻫﻐﻮى ﺗﻪ د ﻓﻘﺮ څﺨﻪ د وﺗﻠﻮ د ﻻرو وړاﻧﺪﻳﺰ ﻛﻮي ،ﻣﺨﻨﻴﻮې وﺷﻲ .ﭘﺪى

ﻋﻮاﻳﺪو ﻛﯥ ﻣﻮﺟﻮد دي .ﻛﻮﻛﻨﺎر د ﻏﺮﻳﺒﯥ ﻃﺒﻘﯥ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﭘﻪ زړه ﭘﻮرى ﻣﺤﺼﻮل

زﻣﻴﻨﻪ ﻛﯥ د ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺖ )ﺗړﻟﯥ( او ﺑﺸﺮي

دې ،ځﻜﻪ ﭼﯥ دا ﻳﻮ ﺑﯥ ﺧﻄﺮه ﻣﺤﺼﻮل د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﻟﭙﺎره ﺳﺘﺮ ﺧﻄﺮ دى ،ﻧﻪ

ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت )ﭼﯥ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭘﻮرى ﻣﻌﻴﻦ دي( ﻻډﻳﺮ واﺿﻴﺢ ﻛﻮي ،ﭼﯥ د

ﭘﺪﻳﺨﺎﻃﺮ ﭼﯥ ﻫﻐﻮى ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﻛﻮي څﻮ ﺧﭙﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻮاﻳﺪ اﻋﻈﻤﻲ ﺣﺪ ﺗﻪ

وﭼﻜﺎﻟۍ د اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺧﻄﺮ ،د ﻧﺮﺧﻮﻧﻮ د ﺑﺪﻟﻮن ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د وﺑﺎ د ﻣﺮض ﭘﻴﻞ ﻳﺎ

ورﺳﻮي .ځﻴﻨﯥ ﻣﺤﺼﻮﻻت ـ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﺗﻮګﻪ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ د ګډ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ

د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﻣﺮګ او ﻣﻴﺮ ﻣﻨځﺘﻪ راوړي .د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘډول ،د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ

ﺳﻴﺴﺘﻢ او د ﻏﻴﺮزراﻋﺘﻲ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮرى ﻣﺮﺑﻮﻃﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﺳﺮه

وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎل د ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ رژﻳﻢ ﭘﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ

ﺳﻴﺎﻟﻲ وﻛړي ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻧﺮﺧﻮﻧﻪ ټﻴټ ﺷﻲ ،ﺧﻮ ﻫﻴڅ ﻳﻮ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺸﻲ

ﺗﺸﻜﯧﻼﺗﻲ اﺑﻌﺎد او اﺳﺘﺒﺪادي او ﺑﻰ ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻪ ځﻮاك ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻴﺰ او

ﻛﻮﻻى د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ څﻴﺮ ﻛﯧﻔﻲ ځﺎﻧګﺮﺗﻴﺎوى وړاﻧﺪى ﻛړي ،ﭼﯥ :د ﻧﺴﺒﻲ

اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﻣﺴﺎواﺗﻮ ﭘﻮرى اړه ﻟﺮي ،وﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻲ.

وﭼﻜﺎﻟﻲ ﺳﺮه ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﻛړي ،ﻳﻮ ﻧﻪ ﺧﺮاﺑﻴﺪوﻧﻜﻰ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻳﻮ ﻗﺎﺑﻮ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺷﻮى ﻣﺎرﻛﯧټ او ﺳﻮداګﺮ ﭼﯥ د راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻟﭙﺎره د وړاﻧﺪى څﺨﻪ د
ﭘﻴﺴﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ﻛﻮي ځﺎن ﺳﺮه ﻟﺮي.

د ﻏﺮﻳﺒﯥ ﻃﺒﻘﯥ ﻟﭙﺎره د ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ
ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو رول

د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﺷﺘﻮن او ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﻛﯥ ،ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﻲ د ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ
ﭘﻪ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻛﯥ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺰﻟﺰل ﭼﯥ د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻟﺨﻮا

ﻏﺮﻳﺒﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ د ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺷﺘﻮن ﻳﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻪ ده 18.ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻮى ،د ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﻳﺖ د ﺟﺮم ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو
اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﭘﺮﺗﻪ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ څﺨﻪ ﻧﻔﻮذ ﻛﻮوﻧﻜﯥ ده ،او د ﻛﻮرﻧﻲ
ﻛﺮوﻧډه ګﺮ ،ﻧﻨګﺮﻫﺎرﻳﺎن او د ﻏﻮر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮوﻧﺪه ګﺮ ﭘﻪ
ﻟګښﺖ د اړﺗﻴﺎ ﻟﻤﺨﯥ ﭼﯥ د ﭘﻮر ﭘﻪ اﺧﺴﺘﻠﻮ ﺳﺮه ﺳﻤﺒﺎﻟﻴږي څﻮ ډاډﻣﻦ ﻛړي ﭼﯥ
اﻓﻐﺎﺳﺘﺎن ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ رول ﭘﻪ ډاګﻪ ﻛﻮي .د ﺧﻮړو د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ د
ﻛﻮرﻧۍ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ ﺧﭙﻞ ﻛﻤﻮاﻟﯥ د ﺧﻮړو ﭘﻪ ﺗﺎﻣﻴﻨﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړي .اﻋﺘﺒﺎر
ﺧﻄﺮ ﭘﻪ ﻛﻤﻮﻟﻮ ﺳﺮه او ﻣځﻜﻮ او اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳﻲ ﭘﻪ ﺗﺎﻣﻴﻨﻮﻟﻮ ﺳﺮه ،د
دواړه د ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ اﻣﻨﻴﺖ د ﺷﺒﻜﯥ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﺮاخ ټﻮﻟﻨﻴﺰ او د ﻛﻮرﻧﻲ ﻟګښﺖ د
ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ ﻳﻮه ﺣﻴﺎﺗﻲ وﺳﻴﻠﻪ ده ﭼﯥ ﻏﺮﻳﺐ وګړي ﻳﯥ ﭘﺪﻏﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ
ﺗﺎﻣﻴﻨﻮﻟﻮ او د ژوﻧﺪي ﭘﺎﺗﯥ ﻛﯧﺪو د اړﺗﻴﺎوو رول ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻮي .ﻛﻮﻣﯥ
ﭘﺪى ﻗﺎدر ﻛړي څﻮ د ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎل اداره او ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﻛﻮرﻧۍ ﭼﯥ ﻛﻮﻛﻨﺎر ﻛﺮي ډﻳﺮﻣﻬﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻛﻮﻛﻨﺎر ﻧﻪ ﻛﺮي ډﻳﺮ
ﻛړي ،څﻮﺧﭙﻞ ﺣﺘﻤﻲ ﺷﺘﻮن ډاډﻣﻦ ﻛړي .ﭘﺪاﺳﻰ ﺣﺎﻟﻜﯥ ﭼﯥ ﻛﻮﻛﻨﺎر د

‘‘ د اﻋﺘﺒﺎر وړ‘‘ وي .د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘډول ،د  1385ﻛﺎل د ﻛﺮ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﯥ د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ډﻳﺮئ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ او د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ او اﻗﺘﺼﺎدي ډﻟﻮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ډﻳﺮو ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ﻛﻮﻣﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭼﯥ ﻛﻮﻛﻨﺎر ﻛﺮﻟﻲ ؤو ،ﻛﻮﻻى ﺷﻮو
ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﻛﺮل ﺷﻮي دي ،ﭼﯥ دا اﻣﻜﺎن ﻟﺮي ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ
ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﻳﻞ د ﺧﻮړو ،دارو درﻣﻞ او ﻛﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ ګډون ﭘﻪ ﻗﺮض
اوﺳﻲ ﭼﯥ اوﺑﻪ ﻟﺮوﻧﻜﻮ ﻣځﻜﻮ ﺗﻪ ﻣﺤﺪوده ﻻﺳﺮﺳﻲ وﻟﺮي ،ډﻳﺮ ګڼ ﻧﻔﻮس
او زراﻋﺘﻲ او ﻏﻴﺮزراﻋﺘﻲ ﻣﺤﺪوده ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ وﻟﺮي – 16ﻳﺎ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي ،ﭘﺪاﺳﻰ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ څﺨﻪ ډه ډه
ﻛړې وه ،ﻟﺪې ﻛﺒﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮى د ﭘﻮر د ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺗﺎدﻳﯥ ﻟﭙﺎره ﻛﻮﻣﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻪ

ﻧﺎاﻣﻨﻲ اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﯥ وي .د ﻟږې ﻣځﻜﯥ ﻟﺮل د ډﻳﺮو وګړو/ﻣځﻜﯥ )د

درﻟﻮدﻟﻪ ،ﻫﻐﻮى ﺗﻪ د ﭘﻮر ورﻛﻮﻟﻮ څﺨﻪ ډه ډه ﻛﯧﺪه 19.ﭘﺪى ﺗﺮﺗﻴﺐ ،د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ

ﺧﻠﻜﻮ ﺷﻤﻴﺮ د ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺐ ﭘﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ( ﭘﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮه ،د ﻏﻨﻤﻮ ﻛﺮ ﻛﻮﻻى
17

ﺧﻮاړه او ﺻﺤﺖ ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻪ .ﻫﻤﺪاډول د ﺳﻴﻤﯥ ﻧﻮي ﺷﻮاﻫﺪ د ﺑﺪﺧﺸﺎن د

ﺷﻲ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮاځﯥ د دوو څﺨﻪ ﺗﺮ درﻳﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻏﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﻛړي.

وﻻﻳﺖ څﺨﻪ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ رول د ﻛﻮرﻧﻲ ﻣﺼﺮف د اړﺗﻴﺎوو ﺑﺮاﺑﺮول او
20

ﺳﺮﺑﻴﺮه ﭘﺮدى ﭼﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ وړ ﻏﻴﺮزراﻋﺘﻲ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪى

ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﭘﻮر ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳۍ ﭘﻪ اړﺗﻴﺎ ﻛﯥ ﻛﻤﻮاﻟﻲ ﺗﻪ اﺷﺎره ﻛﻮي.
ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ ﻟګﻴﺪﻟﻲ ،د ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻐﻪ ﻻرى ﭼﯥ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ د
ﺧﻮړو ﺗﺤﻔﻆ د ﻧﻐﺪو ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړي ،ﻫﻢ ﻣﺤﺪودى دي .ﺳﺒﺰي

ﭘﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻛﻮﻛﻨﺎر ﻣﻮﺟﻮد دي ،ﻛﻮم ﻛﺴﺎن ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﺮي د ﺧﭙﻞ
او ﻣﻴﻮې ﻫﻢ د ﻏﻨﻤﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ د اوﺑﻮ د ﻛﻤﻮاﻟﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ زﻳﺎن رﺳﻴﺪوﻧﻜﻲ
راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ډول ﭘﻴﺸﻜﻲ ګټﯥ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯥ ﭘﻴﺪا ﻛﻮي.
دي ،او د ټﻮﻟﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ راﻛړه ورﻛړه ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮګﻪ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ
ﭘﺪاﺳﻰ ﺣﺎﻟﻜﯥ ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﻴﺸﻜﻲ ﻣﻔﺎد ﭼﯥ ‘‘ﺳﻠﻢ‘‘ ﻧﻮﻣﻴږي ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ د ﻧﻮرو
ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﭘﻮرى اړه ﻟﺮي ﭼﯥ ﻏﺮﻳﺒﻲ ﻃﺒﻘﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ د اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺧﻄﺮ ﻣﻨﺒﻊ
ﭘﺎﺗﻲ ﻛﯧږي.
 18ﺟﻮ ګﺮﻳﺲ او ادم ﭘﻴﻦ ،د ﻛﻠﻴﻮال ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺑﻴﺎ څﻴړﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ،ﻛﺎﺑﻞ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره 1383 ،ﻛﺎل .ﻓﻠﻮرﺗﺠﻰ ﻛﻠﻴﺠﻦ او ادم ﭘﻴﻦ ،د ﭘﻴﺴﻮ ﻣﻮﻧﺪﻧﻪ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
15

ﺳﺘﻴﻔﻦ دﻳﺮﻛﻮن ،زﻳﺎﻧﺮﺳﻴﺪﻧﻪ :ﻳﻮه ﻛﻮﭼﻨۍ اﻧځﻮر ﭘﻮﻫﻨﻪ ،اﻛﺴﻔﻮرډ ،اﻧګﻠﺴﺘﺎن :د

اﻛﺴﻔﻮرډ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن 1385 ،ﻛﺎل.

ﻛﻠﻴﻮ ﻛﯥ د ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ اﻋﺘﺒﺎرﺗګﻼرى ،ﻛﺎﺑﻞ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره 1386 ،ﻛﺎل.
19

ﻣﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ  1385ﻛﺎل.

 16د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ډول د  1385ﻛﺎل دﻳﻮﻳﺪ ﻣﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﻛړئ.

 20ادم ﭘﻴﻦ ،ﭘﻪ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﭘﻮر ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو وﻧډه ،ﻛﺎﺑﻞ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره،

 17ﻣﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ  1385ﻛﺎل.

ددى څﻴړﻧﯥ رﭘﻮټ ﭘﻪ  1386ﻛﺎل ﻛﯥ ﺧﭙﺮﻳږي.

12

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻛﭽﻮ ﭘﻴﮋﻧﺪل :دﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ ﺷﻮاﻫﺪ

زراﻋﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﻟﻜﻪ ﻏﻨﻢ ﻳﺎ ﺗﻮره زﻳﺮې څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ .ﻛﻮﻛﻨﺎر ﻫﻐﻪ

او ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﺗﻼﺷﻲ ﭘﻪ ﻧﻮم ﭘﻪ ﭘﺎټﻜﻮﻧﻮ ﻛﯥ وي ﺑډى ورﻛﻮي او

ﻣﺤﺼﻮل دى ﭼﯥ د ډﻳﺮو ﭘﻮر ورﻛﻮﻧﻜﻮ د ﻋﻼﻗﯥ وړ ګﺮځﻲ .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ

ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ﻧﺎاﻣﻨﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ د ﺳﻔﺮ ﻓﺰﻳﻜﻲ ﺧﻄﺮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻏﺎړه اﺧﻠﻲ .ﭘﻪ

اﻛﺜﺮه ﻛﻮرﻧۍ ﭼﯥ ﻛﻮﻛﻨﺎر ﻛﺮي ښﺎﻳﻲ ددﻏﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ څﺨﻪ ډﻳﺮه اﺳﺘﻔﺎده

دﻏﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﺳﻮداګﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻪ ﻣځﻜﻮ ﻛﯥ ﻧﻪ اﺧﻠﻲ او ﻧﺎﺷﻮﻧﻰ ده

وﻛړي .د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻛﻤﻮاﻟﯥ ډﻳﺮﻣﻬﺎل ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ څﻮ ﻫﻐﻮى ﺧﭙﻞ ﺣﺎﺻﻞ د

ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ اﻣﻜﺎن ﻟﺮي د ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺑﻨﺪﻳﺰ او ﻳﺎ ﺟګﺮى ﻟﻪ اﻣﻠﻪ

ﻟﻮ څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ ﭘﻪ ټﻴټﻪ ﺑﻴﻪ وﭘﻠﻮري .دﻏﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺟﺎزه ورﻛﻮي څﻮ د

ﻣﺘﻀﺮر ﺷﻰ د وړاﻧﺪى څﺨﻪ د ﭘﻴﺴﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ وﻛړي .د اﻣﻨﻴﺖ ﻛﻤﻮاﻟﯥ ﺳﻔﺮوﻧﻪ

ﻣﻮﺟﻮدو ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﻟﻜﻪ د ﺧﻮړو ،ﻛﺎﻟﻴﻮ او زراﻋﺘﻲ ﻟﻮازﻣﻮ ﺧﺮڅﻼو

او ﺳﻮداګﺮي ﻛﻤﻮي ،ﻫﺮڅﻮﻛﻪ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﻲ ﻣﺼﺎرف ﭘﻮرﺗﻪ ﺗﻠﻲ او د ﻓﺰﻳﻜﻲ

ﻧﺮﺧﻮﻧﻪ د ﻣﺨﻪ اټﻜﻞ ﺷﻲ .ﻣګﺮ ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ډول د ﻣﻮﺳﻢ څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ د

اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻴږي .ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ داﺳﻰ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد دي ﭼﯥ د

ﺧﺮڅﻼو ﻧﺮخ ټﻴټ وي.

ﻫﻠﻤﻨﺪ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ښﻜﺎره ﻛﻮي ﭼﯥ د ﺗﻼﺷۍ ﺷﻤﻴﺮ زﻳﺎت ﺷﻮى ،ﭼﯥ ﭘﺪﻏﻪ
ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ ،ﻣﻠﻲ اردو او ﻳﺎﻏﻴﺎن د ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ د ﺳﺮك

ﻛﻮﻛﻨﺎر ﻫﻐﻪ ﻣﺤﺼﻮل دى ﭼﯥ ﺧﻠﻚ ورﺗﻪ ډﻳﺮه اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ،د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ
ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻣځﻜﯥ ﻧﻠﺮي د ﻛښﺖ او ﻛﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪه وي،

څﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮي ﻣﺎﻟﻴﻪ اﺧﻠﻲ ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﻛړه وړه د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎ
22

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻮي.

ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ﭼﯥ د ﻣځﻜﻮ څښﺘﻦ دي څﻮ ﺧﭙﻠﯥ اړﺗﻴﺎوې د دى
ﻻرى ﺑﺮاﺑﺮى ﻛړي .دا ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎدي ډول ،د ﻛﺎرﻛﻮﻧﻜﻮ د ﻻډﻳﺮ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ددى

ﭘﺪﻏﻪ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﻛﯥ ،د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻣﺤﺼﻮل ﻟﻮړ ﻧﺮخ او ټﻴټ وزن وړاﻧﺪى ﻛﻮي،

ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻔﺎد د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ډﻳﺮې ﻣځﻜﯥ

ﻟﺪى ﻛﺒﻠﻪ ﺳﻮداګﺮ اوس ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪ ﻟﺮي څﻮ ﻣځﻜﻮ ﺗﻪ وﻻړﺷﻲ او واﻳﺨﻠﻲ .او ﻛﻪ

ﻟﺮي ،ﻧﻮرو ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د ﺷﺮاﻛﺖ ﻳﺎ د اﺟﺎرى ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ورﻛﻮل ﻛﯧږي .ﻛﻪ

ﭼﻴﺮى اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛړﻛﯧﭽﻦ ﺷﻲ ﻫﻐﻮى ﻛﻮﻻى ﺷﻲ ﻫﻐﻪ د ﻳﻮ ﻛﻮرﻧۍ

ﭼﻴﺮى دﻏﻪ ﻣځﻜﯥ د ﻧﻮرو ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ د ﻛﺮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻛﺎر وړل ﻛﯧﺪاى ﭼﯥ

ﭘﻮاﺳﻄﻪ اﻧﺘﻘﺎل ورﻛړي .د اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯥ ،ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﺲ ﭘډاګﻪ ﻛﻮي

ﺧﻠﻚ ورﺗﻪ ﻟږه اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮى ﺑﻪ ﻧﻮر د ﺷﺮاﻛﺖ ﻳﺎ اﺟﺎرى ﻟﭙﺎره ﺗﻴﺎر

ﭼﯥ ﻫﻐﻮى دى ﻧﻮر ﻣﺤﺼﻮﻻت وﻛﺮي ﺣﺘﻰ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﯥ ﻫﻢ

ﻧﻪ واى ﺑﻠﻜﻪ ﻣځﻜﻪ ﻟﺮوﻧﻜﻮ ﻛﻮﻻى ﺷﻮو ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﺧﭙﻞ ﻛﻮرﻧﻲ

ﻣﻮﺟﻮد وي .ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﻟﻜﻪ د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﻳﺎ ﻛﻨﺪﻫﺎر وﻻﻳﺖ

ﻛﺎرﻛﻮﻧﻜﻮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﻳﯥ وﻛﺮي ﻳﺎ د ﻫﻐﻪ ﻛﺎرﻛﻮﻧﻜﻮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﻳﯥ وﻛﺮي ﭼﯥ

ﭼﯥ ددى وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ د ﻧﻴﻢ څﺨﻪ ډﻳﺮى ﺳﻴﻤﯥ د ډﻳﺮو اوﺑﻮ او ښﻪ ﺧﺎورى

ﭘﻪ ﻟږه ﺑﺎړه ﻛﺎر ﻛﻮي.

اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوى ﻟﺮي ،او ډﻳﺮۍ ﺑﺰګﺮان ﭼﯥ وﻻﻳﺘﻲ ﺑﺎزاروﻧﻮ ﺗﻪ ﻧږدى ﻣﻴﺸﺖ دي د ﻛﺮ
ﭘﻪ اټﻜﻞ ﻛﯥ ﻧﺴﺒﺖ د ﻧﺎاﻣﻨۍ ﺷﺘﻮن ﺗﻪ د ﻟږ اﻫﻤﻴﺖ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﻦ دي .د

ﻫﻐﻪ ﻣځﻜﻪ ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﭼﯥ ﻏﻮاړي ﻣځﻜﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺷﺮاﻛﺖ ډول ﭘﻪ ﻛﻮﻛﻨﺎرو

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﻳﻮه ګټﻮره ﺳﺘﺮاټﻴﮋي ﺑﺎﻳﺪ د

وﻛﺮل ﺷﻲ اﻛﺜﺮاً ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ورﻛﻮي ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻛﺮ ﻛﯥ

ﻣﻌﻴﺸﺖ د ﻧﺎﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب او د اﻗﺘﺼﺎدي او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻓﺰﻳﻜﻲ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺗﺮ ﻣﻨځ

ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻟﺮي .د ﻻﻧﺪى ﺗﺪاﺑﻴﺮو ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،ﻣځﻜﻪ ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻴﻢ ﻳﺎ د

اړﻳﻜﯥ ﭘډاګﻪ او د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ وړ وګﺮځﻮي.

ﻣﺤﺼﻮل دوه د درﻳﻮ ﺑﺮﺧﻮ څﺨﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړي ﭘﺪاﺳﻰ ﺣﺎﻟﻜﯥ ﭼﯥ ﺗﺮ 80
ﻓﻴﺼﺪه د ﻣﺤﺼﻮل ﻟګښﺖ ﭘﻪ ګډون د ﻛﺎرګﺮاﻧﻮ ﺑﺎړه د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﻟﺨﻮا

ﻟﻨډه دا ﭼﯥ ،ﻏﺮﺑﺖ او ﻛﻮﻛﻨﺎر ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎدى ډول ﻳﻮدﺑﻞ ﺳﺮه ﺗړاو ﻟﺮي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺗﺮﺳﺮه ﻛﯧږي .ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻣځﻜﯥ ﭘﻪ ﻛﺮاﻳﻪ ورﻛﻮل ﻛﯧږي ،ﻫﻐﻪ

د ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﻏﺮﻳﺒﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻟﭙﺎره د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ د ﻋﺎﻳﺪ ﭘﺨﺎﻃﺮ دى

رﺿﺎ ﻛﺎره ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻴﺢ ورﻛﻮل ﻛﯧږي ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر

ﺑﻠﻜﯥ د اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺧﻄﺮ د ادارې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ او ﻫﻐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳۍ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ دى

وي ځﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮى ډﻳﺮه ﻛﺮاﻳﻪ ﺗﺎدﻳﻪ ﻛﻮي 21.د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ د ﺷﺮاﻛﺖ ﻳﺎ

ﭼﯥ د ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻻﻧﺪى اداره ﻛﯧږى .ﭘﺪى زﻣﻴﻨﻪ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﭘﻪ

اﺟﺎرى ﭘډول ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮﺗﻪ ﭼﯥ ﻣځﻜﻪ ﻧﻠﺮي زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﻛړې څﻮ ﻫﻐﯥ ﺗﻪ

وده ﻛﯥ ‘‘ﺣﺮص‘‘ ﺗﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت د ﺑﻨﻴﺎدي دﻟﻴﻞ ﭘﻪ څﻴﺮ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ډول ﻇﺎﻫﺮ

ﻻﺳﺮﺳﻲ وﻣﻮﻣﻲ او زراﻋﺘﻲ ﻋﻮاﻳﺪ ډﻳﺮ ﻛړي .دا ﭘﺪى ﻣﻌﻨﺎ ده ﭼﯥ ﻫﻐﻮى

ﺷﻮي ﻧﺪي 23.ﻫﻐﻪ ﻧﻴﻮﻛﯥ ﭼﯥ ﺑﺰګﺮان ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﺷﺘﻤﻦ دي او د

ﻛﻮﻻى ﺷﻲ د ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﻛﺮ ﻛﯥ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﺤﻘﺎق
ډﻳﺮ ﻛړي ،ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻛﺮ ﻛﯥ د ﻫﻐﻮى د ﺷﺘﻤﻨۍ ﭘﻪ څﻴﺮ.
“ 22د ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻲ ﺧﺒﺮې اﺗﺮې د ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ ﭼﺎرواﻛﻮ ﺳﺮه 1386 ،ﻛﺎل.

د ټﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﻬﻤﻪ دا ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﻜﻲ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د

 23ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ ﻧﻮر د ﻓﻘﺮ ﺳﺮه ﻳﻮځﺎى ﻧﺪى – ﻛټﻤټ ﻣﺨﺎﻟﻒ .ﻫﻠﻤﻨﺪ ،ﻛﻨﺪﻫﺎر او

ﭘﻴﺮﻳﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣځﻜﻮ ﺗﻪ ځﻲ .ﻫﻐﻮى د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻟګښﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه اﺧﻠﻲ

درى ﻧﻮر وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﻟﻮر ﻛﯥ ﭼﯥ ﻛﻮﻛﻨﺎر ﭘﻜﯥ ﻛﺮل ﻛﻴږي ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺷﺘﻤﻦ او
ډﻳﺮ اﻳﺒﺮور دي ،ﭘﻪ ﺗﻴﺮو ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻣﻠﺖ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰه ﺳﻴﻤﯥ او د ﺷﺘﻤﻨۍ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﺒﻊ وه .ﻫﻐﻮى
اوس د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺳﻮداګﺮۍ ﺗﻪ ﺑﻴﺤﺪه ﺗﺮﺟﻴﺢ ورﻛﻮي ،ﭘﺪاﺳﻰ ﺣﺎﻟﻜﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ

 21دﻳﻮﻳﺪ ﻣﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ“ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻛﺮ ﻛﯥ د ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻧﻨګﻮﻧﯥ ﺗﻪ ځﻮاب

ﻏﺮﻳﺐ زون ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻪ ﻟګﻮل ﻛﻴږي ”.د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ او ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮﺿﺪ د

وﻳﻨﻪ”  ،ﭘﻪ دي .ﺑﺪﻧﺒﺮګ او ډﺑﻠﻴﻮ .ﺑﺎﻳﺮډ )ﻳﺪس( د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﺻﻨﻌﺖ:

ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ/د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ وزارت ،څﻠﻮرﻣﻪ ﭘﺎڼﻪ .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ “ دا

ﺟﻮړښﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،ﺗﺤﺮﻳﻜﻮﻧﻪ او د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻐﯥ اﻏﻴﺰې،

ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ ﻛﯥ  75ﻓﻴﺼﺪه د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ ﻧﻮى ﻛښﺖ دى ﻛﻮم ﭼﯥ دوه ﻛﺎﻟﻪ ﭘﺨﻮا

ﻛﺎﺑﻞ :د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ او ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ/ﻧړﻳﻮال

ﺷﺘﻮن ﻧﻪ درﻟﻮد .د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ دﻏﻪ  75ﻓﻴﺼﺪه د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ د ﻏﺮﻳﺒﻮ ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﻧﻪ

ﺑﺎﻧﻚ 1385 ،ﻛﺎل.

ﻛﺮل ﻛﻴږي ﻛﻮم ﭼﯥ د ﻣﺸﺮوع اﻗﺘﺼﺎد ﻟﭙﺎره ﻟږې ﻻرﭼﺎرى ﻟﺮي – دوه ﻛﺎﻟﻪ د ﻣﺨﻪ دﻏﻪ ﺑﺰګﺮان ﭘﻪ ﻧﻮرو

13

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره

ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮرى ﻻرى ﻫﻢ ﻟﺮي ،ﻫﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ ﺗﺼﺪﻳﻘﻮي

ﻛﯥ د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ دي ﭼﯥ دﻏﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﭘﺮﻟﭙﺴﻰ د ﻓﻲ ﻛﺲ ورځﻨﯥ داﻟﺮ 1د
27

ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ دي .ﻛﻮرﻧﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺮﻛﺰى

داﻟﺮ 0.70ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻋﺎﻳﺪ ښﻜﺎره ﻛﻮي .ﻛﻪ ﭼﻴﺮى د ﻋﻮاﻳﺪو ﻧﺎﻣﺴﺎوات د وﻻﻳﺎﺗﻮ

اﺣﺼﺎﻳﻲ د دﻓﺘﺮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﭘﻪ  1383ﻛﺎل ﻛﯥ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮي او د ﻣﻠﻲ

ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ او د څﺮګﻨﺪه ﺳﺘﻮﻧځﻮ د ﻛړﻧﻼر ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﯥ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ ﺗﺮﻗۍ
28

زﻳﺎﻧﺮﺳﻴﺪﻧﯥ او ﺧﻄﺮ د ارزوﻧﯥ دﻓﺘﺮ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ 1384ﻛﺎل ﻛﯥ راﻏﻮﻧډ ﺷﻮي

ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ د ﻋﻮاﻳﺪو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛﻮي ﻳﻮى ﺧﻮاﺗﻪ ﻛړو ،د

دي ،ﺟﻨﻮﺑﻲ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﺮﻟﭙﺴﻰ د اﻗﺘﺼﺎدي او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ

ﻛﻮرﻧﻲ ﻳﻮ ﻛﻠﻦ ﻋﻮاﻳﺪ او د ﻛﻮرﻧﻲ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻪ ﻛﻤﻴﺖ ﻟﻜﻪ د ﻏﺮﺑﺖ ﻣﻘﻴﺎس ،د

ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ټﻴټ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻛړي .د  34وﻻﻳﺎﺗﻮ د ډﻟﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ د

ﻃﺒﻌﻴﺖ ﻣﺤﺪوده ﭘﻮﻫﻪ او د ﻏﺮﺑﺖ ﻛﭽﻜﻮل ﭘﻪ څﺮګﻨﺪ ډول د ﻣﺰﻣﻨﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ

ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ ﺷﭙږم ،ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭘﻨځﻠﺴﻢ ،ارزګﺎن دوه دﻳﺮﺷﻢ ،او ذاﺑﻞ

ﻻﻧﺪى وړاﻧﺪى ﻛﻮي.

درﻳﺪﻳﺮﺷﻢ ﭘﻪ ﺻﻒ ﻛﯥ ﻗﺮار ﻟﺮي .ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﯥ دﻏﻪ ﻻﻧﺪى اووه وﻻﻳﺘﻪ ﻟﻮړ
درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻳﺪي :ﺟﻮزﺟﺎن ﻟﻮﻣړى ،ﺑﻠﺦ ﻧﻬﻢ ،ﺑﻐﻼن ﻳﻮوﻟﺴﻢ ،ﺳﻤﻨګﺎن

اﺳﺘﺎزي ،د وﻛﯧﻞ – ﻣﻮﻛﻞ اړﻳﻜﯥ او “ﻣﺨﺘﺼﺮ

24

دﻳﺎرﻟﺴﻢ ،ﺑﺎﻣﻴﺎن اﺗﻠﺴﻢ ،ﻓﺎرﻳﺎب ﭘﻨځﻮﻳﺸﺘﻢ او ﺳﺮﭘﻞ ﻳﻮدﻳﺮﺷﻢ دي.

29

ﻗﺮاردادوﻧﻪ”
دﻏﻪ د وﻻﻳﺎﺗﻮ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﻐﻪ ادﻋﺎوى ﻧﻪ ﺛﺎﺑﺘﻮي ﭼﯥ ګﻮﻳﺎ ﺑﺰګﺮان ﭘﻪ

ډﻳﺮ ﻣﺴﺎﻳﻞ دي ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻛﻮﻛﻨﺎر د ﺳﻴﻤﻮ د ډراﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﻤﻮاﻟﻲ د درﻳﻮ
ﺟﻨﻮب ﻟﻮر ﻛﯥ ﺧﻮرا ډﻳﺮ ﺷﺘﻤﻦ دي ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻐﻪ ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ
ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ اوﺳﻴږي .ﺑﺮﺳﻴﺮه ﭘﺮدى ،ﭘﻪ  1384ﻛﺎل ﻛﯥ د ﻫﻠﻤﻨﺪ وﻻﻳﺖ
د  6ﻛﻠﻦ څﺨﻪ ﺗﺮ  13ﻛﻠﻦ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ښﻮوﻧځﻴﻮ ﻟﭙﺎره د ﻧﻮم ﻟﻴﻜﻨﯥ
ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻼﻧﺲ ﻟﺮي ﭼﯥ دا ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﯥ د ﺑﻴﺴﻮادۍ د ﻳﻮى ﺳﺘﺮى درﺟﯥ

ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﻳﻮ ﻣﻮﺳﻢ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ﻣﻮﺳﻢ ﭘﻮرى زده ﻛړاى ﺷﻲ .د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙﺎره
ﭘﻪ  1379ﻛﺎل ﻛﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻓﺮﻣﺎن ؤو ،ﭼﯥ ﭘﺲ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو
ﺳﻴﻤﻪ  97ﻓﻴﺼﺪه – د  82000ﻫﻜﺘﺎره ﻣځﻜﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ  1379ﺗﺮ  8000ﻫﻜﺘﺎره

رﭘﻮټ ورﻛﻮي 25.ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﻟﻮر ﻛﯥ د ﺷﺪﻳﺪه ﺑﺤﺮان ﺳﺮه دﻏﻪ ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻪ

ﻣځﻜﯥ ﭘﻮرى ﭘﻪ  1380ﻛﺎل ﻛﯥ ﻛﻤښﺖ وﻣﻮﻧﺪ .دوﻳﻤﻪ ﭘﻴښﻪ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﭘﻪ

اﺣﺘﻤﺎل ﻟﺮي د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻏﻮﻧډوﻟﻮ څﺨﻪ دوه ﻛﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﻛﻤښﺖ

وﻻﻳﺖ ﻛﯥ وه ،ﭼﯥ د  1383او  1384ﻛﻠﻮﻧﻮ د ﻛﺮ د ﻣﻮﺳﻢ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو

ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ وي.

ﺳﻴﻤﻪ د ﻗﺎﺑﻮ  96ﻓﻴﺼﺪو څﺨﻪ ﭼﯥ د  28213ﻫﻜﺘﺎره ﻣځﻜﻪ ﺗﺸﻜﻴﻠﻮي1093 ،
ﻫﻜﺘﺎر ﻣځﻜﯥ ﺗﻪ ﭘﺮﻳﻮﺗﻪ .درﻳﻤﻪ ﭘﻴښﻪ د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ وه ﭼﯥ د  1385ﻛﺎل د

د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ او ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ

ﻛﺮ د ﻣﻮﺳﻢ ﭘﻪ ﻣﻨځﻜﯥ ﭼﯥ  7272ﻣځﻜﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻛﻨﺎرو وﻛﺮل ﺷﻮه او ﭘﻪ  1386ﻛﯥ
ﺳﻔﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺗﻪ ورﺳﻴﺪه.

او د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې وزارت ادﻋﺎ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﺰګړان ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺟﻨﻮب ﻟﻮر ﻛﯥ ﻛﻮﻛﻨﺎر ﻛﺮي ﻛﻤﺰوري ﻧﺪي ،ښﺎﻳﻲ دا د ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻧﺪﻧﻮ ﻻﻣﻞ
ددﻏﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ څﺨﻪ ﻫﺮﻳﻮ ،د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻛﺮ ﻛﯥ ﻛﻤﻮاﻟﯥ د اﺟﺒﺎر ﭘﻪ ﻣﻌﻨﯥ د ﻫﻐﻪ
وي ﭼﯥ ﭘﺪﻏﻪ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻛﯥ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ د ﻋﺎﻳﺪ د اوﺳﻂ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﭼﯥ )داﻟﺮ
 3316د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻛﺮ ﻛﯥ او داﻟﺮ 2480ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﻛﯥ( د ﻣﺨﺪره

ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﭼﯥ د ﻗﺎﭼﺎق ﻛﻨﺘﺮول ﭘﻪ ﻻس ﻟﺮي 30دى ﻧﻪ ﭘﻪ ﻓﺰﻳﻜﻲ ډول رﻳښﻪ
اﻳﺴﺘﻨﻪ او ﻳﺎ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪوﻧﻪ .دا څﺮګﻨﺪه ده ﭼﯥ وروﺳﺘﻨۍ

ﺗﻮﻛﻮ او ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د دﻓﺘﺮ ﺳﺮوى
ﻛﻮﻧﻜﻮ ﺗﻪ ډﻳﺮ رﭘﻮټ 26ورﻛړل ﺷﻮى وي ،ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ

دوه ﭘﻴښﯥ ﭼﯥ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر او ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﭘﺎﻣﻮړ

ﺷﻤﺎل ﻛﯥ )داﻟﺮ 2690د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻛﺮ ﻛﯥ او داﻟﺮ 1851ﭘﻪ ﻧﻮرو

ﻫڅﯥ ﻧﺪي ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي څﻮ اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻊ ﭘﻮرﺗﻪ ﺗګ وﻛړي او ﻛﻠﻴﻮال ﻧﻔﻮس

ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﻛﯥ( ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰي )داﻟﺮ 1897د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﭘﻪ وده ﻛﯥ او داﻟﺮ
 1487ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﻛﯥ( اټﻜﻞ ﻛﯧږي .ﻛﻪ دﻏﻪ ارﻗﺎم ﭘﻪ ﺗﺼﻮر ﻛﯥ
وﺳﺎﺗﻮ ،ﻫﻐﻪ ﺣﺮﻳﺼﯥ ﻛﻮرﻧۍ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﻟﻮر ﻛﯥ ﻛﻮﻛﻨﺎر ﻛﺮي،

 27د ﻣﻠﻲ ﺧﻄﺮ او زﻳﺎﻧﺮﺳﻴﺪﻧﯥ دﻓﺘﺮ  1384ﻛﺎل 88 ،ﻣﻪ ﭘﺎڼﻪ.
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“د ﻛﻮرﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎد د ﺣﺎﻟﺖ ﻛﭽﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺘﺮﻗﻲ ﻫﻴﻮادﻧﻮ ﻛﯥ د ﭘﺎﻣﻮړ ﺳﺘﻮﻧځﯥ ښﻜﺎره ﻛﻮي .ﻫﻐﻪ

ورځﻨﯥ داﻟﺮ 9ﻋﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﻟﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﻏﺮﻳﺒﯥ ﺧﻮ ﻧﺠﻴﺒﯥ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ

ﻟﻮﻣړﻧﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ د ﺷﺘﻤﻨۍ او د ﻛﻮرﻧﻴﻮ د ﻋﻮاﻳﺪو او د ﻟګښﺖ ﻛﭽﻪ ﭘﻪ دوه ﻣﻜﺮره ﺷﺎﺧﺼﻮﻧﻮ

داﻟﺮ 5ورځﻨﯥ ﻋﺎﻳﺪ ﻟﺮي .د ﻛﻮرﻧﻴﻮ د ﻏړﻳﻮ ﭘﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭼﯥ ﭘﻪ اوﺳﻂ ډول 9

ﻛﯥ ﭘﻜﺎر وړل ﻛﻴږي ،ډﻳﺮۍ ﻣﻬﺎل د ﻻﺳﺮﺳۍ وړ ﻳﺎ د اﻋﺘﺒﺎر وړ ﻧﻮي .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﻴﺮﺗﻪ

ﻛﺴﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻛﻮرﻧۍ ﻛﯥ د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ او  7ﻛﺴﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻛﻮرﻧۍ

ﭼﯥ د ﻧﻔﻮﺳﻮ ډﻳﺮه ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻲ زراﻋﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻛﺎر ﻛﻮي ﻳﺎ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺳﻜﺘﻮر ﭼﯥ د ﻋﻮاﻳﺪو
او ﻟګښﺖ ﻛﭽﯥ د ﻣﺎﻟﻲ ارزښﺖ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ څﺮګﻨﺪوي ،ﻛﻴﺪاى ﺷﻲ ډﻳﺮ زﻳﺎت وﺧﺖ وﻧﻴﺴﻲ او د ﺑﺎوري
ﺗﻮب ﻏﻮره ﺳﺘﻮﻧځﯥ ﭘﻴښﯥ ﻛړي ”.ﺗﺎﻧﺠﻪ ﻫﺎوﻟﻴﻨګ اﻳﺖ ال“ ،ﭘﻪ ﻣﺘﺮﻗﻲ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ

ﻛﺎروﻧﻮ ﺑﻮښﺖ وو ”.د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ د

ﭘﻪ ﻣﻨځﻜﯥ د ﻧﺎﻣﺴﺎوي ﺻﺤﺖ ﻣﻘﻴﺎﺳﻮﻧﻪ”  ،د ﺻﺤﺖ د ﻋﺪل ﻟﭙﺎره ﻧړﻳﻮال ژورﻧﺎل ) 1382ﻛﺎل( 8 ،ﻣﻪ

ﻣﺒﺎرزې ﺳﺘﺮاټﻴﮋي1386 ،م ﻛﺎل 53 ،ﭘﺎڼﻪ.

ﭘﺎڼﻪ .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ښﺎﻏﻠﯥ ﻣﻨﺘګﻮﻣﺮى اﻳﺖ ال ﺳﺮه وګﻮرئ “ ،د ژوﻧﺪ د ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ اﻧﺪازه ﻛﻮل د

 24د اﺣﺼﺎﻳﯥ ﻣﺮﻛﺰي اداره ،ټﻮﻟﻨﻴﺰ او اﻗﺘﺼﺎدي او د ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﯥ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ،ﻛﺎﺑﻞ :د

ﺑﺪﻟﻴﺪوﻧﻜﯥ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﭘﻪ واﺳﻄﻪ”  ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻴﮋﻧﻪ .(1379) 37

اﺣﺼﺎﻳﯥ ﻣﺮﻛﺰي اداره1383 ،م ﻛﺎل.
 25د ﻣﻠﻲ ﺧﻄﺮ او زﻳﺎﻧﺮﺳﻴﺪﻧﯥ دﻓﺘﺮ 1384م ﻛﺎل .ﻛﺎﺑﻞ :د ﻛﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او ﭘﺮﻣﺨﺘګ

 29اﺳﺘﺮى ﺳﻮﻫﺮك ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ډﻳﺮڅﻪ ﻟګ وګڼﻞ ﺷﻲ :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻣﺮﻛﺰى ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﻛﻮﻧﻪ ،ﻣﺎدرﻳډ :ﻓﺮاﻳﺪ1385 ،م ﻛﺎل“ .ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻗﺮارداد” د ﺧﻄﺮ د ﻛﻤﻮﻧﯥ او ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ

وزارت او د اﺣﺼﺎﻳﯥ ﻣﺮﻛﺰي اداره 1386 ،ﻛﺎل 93-89 ،ﭘﺎڼﯥ.

د ﻳﻮ ﻛﺲ د ﻣﻨﺼﺐ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻳﻮه ﺳﺘﺮاټﻴﮋي ده.

 26د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ او ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ/د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ

 30ﺟﺎن ﻛﻮﻫﻴﻠﺮ ﺳﺮه وګﻮرئ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺑﺤﺮان او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دوران او د ﻛﻮﻛﻨﺎرو اﻗﺘﺼﺎد،

ﭘﺮﺿﺪ وزارت  1386ﻛﺎل16 ،ﻣﻪ ﭘﺎڼﻪ7 .م ﺟﺪول د ﻧﻤﻮﻧﻮ او ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ د اﻧﺤﺮاف ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ

ﻛﺎﺑﻞ :ﭘﻪ ﻣﺸﺮﻗﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻣﻌﻴﺸﺖ د ﻻرﭼﺎرو ﻟﭙﺎره د  GTZﭘﺮوژه1384 ،م ﻛﺎل ،ﻫﻤﺪا راز

ﻟﺮي ﻟﺪى ﻛﺒﻠﻪ د اﺣﺼﺎﻳﯥ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻻى ورﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﻲ.

ادم ﭘﻴﻦ 1386م ﻛﺎل.
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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻛﭽﻮ ﭘﻴﮋﻧﺪل :دﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ ﺷﻮاﻫﺪ

ﺗﻪ د ښﻪ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻛﯥ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻲ څﻮ ﻫﻐﻮى د

ﭼﯥ د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻟﻤﻨځﻪ وړﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻻزﻣﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﺪﻏﻪ ﻛﺎل

ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ څﺨﻪ ﻻس واﺧﻠﻲ .ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ښﻪ ﻛﺎر ﭼﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮى دې ﭼﯥ

ﻛﯥ ﻧﺪه ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړې .د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﺑﻴﺮﺗﻪ راګﺮځﻴﺪو ګﻮاښ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻮت او
32

ﻛﻮﻻى ﺷﻮ ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ‘‘ د ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻻرﭼﺎره‘‘ ﻧﻮم ورﻛړو ،د ﭘﻮر ورﻛﻮﻟﻮ

ﺷﺪت ﻛﯥ ﭘﺎﺗﯥ دى او د ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ

ﭘﺮوژې دي ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻟﻤﻨځﻪ وړﻟﻮ ﺳﺮه ﻳﻮځﺎى ﭘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ ﭘﻪ

د ﻛﺮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﭘﺎﻣﻮړ ﺷﻮاﻫﺪ ﻫﻢ ﻟﻴﺪل ﺷﻮي دي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د

ﻻره واﭼﻮل ﺷﻮى او د ﺳﻴﻤﯥ د ځﻴﻨﻮ وګړو ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ ﭘﻮروﻧﻪ ﭘﻪ

33

ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻟﻤﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻛﯥ دا راز ګﻮاښﻮﻧﻪ ﺑﯥ ﺳﺎري ﻧﺪي.

ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړې .د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﻫﻴڅ ډول ﺷﻮاﻫﺪ وﺟﻮد
ﻧﻠﺮي څﻮ ﺟﻮﺗﻪ ﻛړي ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻟﻤﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻻروﭼﺎرو

ﭘﺪى درﻳﻮ ﭘﻴښﻮ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﭼټﻚ ﻛﻤښﺖ ﭘﺎﻳﻠﯥ څﻪ دي؟ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ

ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻛﻮښښﻮﻧﻪ ﺷﻮي وي.

ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻪ ،ﭘﻪ ﻧﺮﺧﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪى د ﻫﻐﯥ اﻏﻴﺰې او د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﻟﭙﺎره د ﻗﺮﺿﻮﻧﻮ

د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻮ ﻟﻤﺨﯥ ،د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ د ﻳﻮ ﺳﻮداګﺮﻳﺰ ﺟﻨﺲ ﺑڼﯥ ﺗﻪ

ټﺎﻛﻞ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ څﺮګﻨﺪ ﺷﻮى دي .د ﻧﺮﺧﻮﻧﻮ د ﭘﻮرﺗﻪ ﺗګ ﺳﺮه ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ د
34

اوﺧﺘﯥ ﭼﯥ ځﻮاﻛﻤﻦ ﺧﻠﻚ د ﺧﭙﻞ ځﻮاك ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﭘﺮى ازﻣﺎﻳﻲ .ﻟﻪ

ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ورﻛﻮي .د ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د

ﻳﻮﺧﻮا ،ﻫﻐﻮى د ﻣﺴﺆﻟﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮﻛﻠﻴﻨﻮ رﺿﺎﻳﺖ او

ﻛﺮ د ﻟﻮﻣړي ﻛﺎل ﺑﻨﺪﻳﺰﻧﻮ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﻛﺎرګﺮه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻧﺪى د ﻗﺤﻄۍ ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ

ﻣﻼﺗړ وﺳﺎﺗﻲ ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎﻟﻜﯥ ﭼﯥ اﺟﺒﺎري ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي.

اﻏﻴﺰى ﻟﺮﻟﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻮى ﻳﯥ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻪ اړ ﻛړل او د ﺳﻴﻤﯥ د ﺧﻠﻜﻮ اﻗﺘﺼﺎد ﻳﯥ
35

او ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻠﻮه ،ﻫﻐﻮى د وﻛﯧﻼﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﻛﻠﻴﻨﻮ ﺗﻪ ګټﻪ ﻫﻢ

ﭘﻪ ﺷﺪت ﺳﺮه ﻟﻤﻨځﻪ ﻳﻮوړ .ﭘﺪاﺳﻰ ﺣﺎﻟﻜﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﯥ ﭼﯥ ﻣﺎرﻛﯧټ ﺗﻪ ښﻪ

ورﺳﻮي ﭼﯥ دا د ﻫﻐﻮى د ﺧﺎرﺟﯥ آﻣﺮﻳﻨﻮ ﻟﺨﻮا ﻃﺮﺣﻪ ﻛﯧږي ﭼﯥ دﻏﻪ

ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻟﺮي او د ﻛﺎﻓﻲ اوﺑﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﻨﺪ دي ،د ﺳﺒﺰﻳﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﺎرﻛﯧټ

ﻣﺴﺆﻟﻴﻦ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎرﺟﻲ آﻣﺮﻳﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪى ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻧﻠﺮي .ﻟﺪى ﻛﺒﻠﻪ،

ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ د ﭘﺮاښﺘﻴﺎ ﺷﺎﻫﺪ اوو ﭼﯥ د ﻛﺎرﻛﻮﻧﻜﻮ د ﺑﺎړې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ

ﻛﻮﻛﻨﺎر ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ د ﻳﻮ ﻧﺸﻪ راوړوﻧﻜﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮﻛﻮ ﭘډول ﻗﺎﭼﺎق

ﺷﻮي دي ،او ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﯥ ﭼﯥ ﻣﺎرﻛﯧټ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻣﺤﺪوده ﻻﺳﺮﺳﻲ درﻟﻮده ،د

ﻛﯧږي ﺑﻠﻜﯥ د ﻣﻠﻲ او ﻣﺤﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﺗﻮﻧﻜﻮ ځﻮاﻛﻤﻨﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ وﺳﻴﻠﻪ ده.

ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه ﻣﺤﺪوده ﻋﻄﺎ او د ﻣځﻜﯥ ﻛﻮﭼﻨﯥ ﻣﺴﺎﺣﺖ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﺑﻴﺎ ﻛﺮ

د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ واﻟﻲ د ﻫﻐﻪ ډﻳﺮو واﻟﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺻﻒ ﻛﯥ ﻗﺮار ﻟﺮي ﭼﯥ د

ﻻﻣﻞ ګﺮځﻴﺪﻟﻲ دي .ﭘﻪ ﻧﺎﺣﻴﺮاﻧﻮﻧﻜﻲ ډول د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻟﻤﻨځﻪ وړل ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ ﺛﺎﺑﺖ

ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻟﻤﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻛﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګټﯥ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻳﻮ

ﺷﻮي ﻧﺪي او د ﻣﻌﻴﺸﺖ د ﻻرﭼﺎرو ﭘﺮوژې ﭘﻪ ډﻳﺮۍ ﻫﻐﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ

ﻛﺎل ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ ډﻳﺮې ﻫڅﯥ ﻛړي دي .ددى څﺨﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻧﻮرو واﻟﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ

ﻛﻮﻛﻨﺎر ﭘﻜﯥ ﻛﺮل ﻛﯧږي د ﻗﻨﺎﻋﺖ وړ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻧﻪ درﻟﻮدې .اوس ﻫﻢ ډﻳﺮ وﺧﺘﻲ دې

ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﻛﯥ د ﺣﺎﺟﻲ ﻗﺪﻳﺮ ﭘﻪ ګډون ﭘﻪ  1374ﻛﺎل ﻛﯥ ،ﺷﻴﺮﻣﺤﻤﺪ

څﻮ د  1386ﻛﺎل د ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ وﻣﻮﻧﺪو ،ﺧﻮ دا ﻣﻤﻜﻨﻪ

اﺧﻨﺪزاده د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ  1383ﻛﺎل ﻛﯥ او ﺣﺎﺟﻲ دﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ

ده ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د اوﺑﻮﻟﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﺮي او د

ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﻛﯥ ﭘﻪ  1384ﻛﺎل ﻛﯥ ﻫﻢ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګټﯥ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎره

اوﺑﻮ وﻳﺶ ﻛﻨﺘﺮول د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ځﻮاﻛﻤﻨﻮ ډﻟﻮ ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ دى ،ﺑﻴﺮﺗﻪ راﺗګ

ﺧﭙﻠﯥ ﻫڅﯥ ﻛړې دي .دﻏﻪ ﻫڅﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي ﭼﯥ د

وﻛړي.

ﻫﻴﻮاد اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻊ ﻻﭘﺨﻮا د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪه وه .د
ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ او ﻟﺪى ﭘﻠﻮه د واﻟﻴﺎﻧﻮ د اﺳﺘﺎزو ﻟﭙﺎره ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې 31،ﭘﻪ

د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې د وزارت ځﻮاب دا دى ﭼﯥ د ﻣﻌﻴﺸﺖ د

اوﺳﻨﻴﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ دا د ﻳﻮ واﻟﻲ ﻟﭙﺎره ډﻳﺮه ده څﻮ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﭘﻪ

ﻻرﭼﺎرو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻋﻮاﻳﺪو د ﻻﺳﻪ ﺗﻠﻠﻮ ﺗﻪ ځﻮاب ورﻛﻮﻧﻜﻲ دي.

ﻛﻤﻮاﻟﻲ ﻛﯥ ﻻډﻳﺮ زﻳﺎر اوﺑﺎﺳﻲ او دا ټﻮﻟﯥ د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ ﻫڅﯥ

دا ډول ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ د ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﯥ ﻗﺮﺿﯥ ﭘﺮوژې د ﻛﺎر ﻟﭙﺎره او

ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺒﺎرزوﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﻛړي.

ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭼﯥ د ﺳﻮداګﺮﻳﺰ زراﻋﺖ ﻛښﺖ ﺗﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪوي ،ﻣﻨﺘﺞ ﻛﯧږي
ﭼﯥ ډﻳﺮه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻳﯥ د ډﻳﺮ ارزښﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻰ او ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﺗﻪ ده.

د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﻳﺖ ﭘﻪ څﻴﺮ ﭘﻪ  1384ﻛﺎل ﻛﯥ او د ﻫﻐﯥ څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ ﻧﻮر

دا ﻳﻮه ﻻر ده ﭼﯥ د ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ د ﭘﺎﻣﻮړ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﺑﺎزار ﺗﻪ ښﻪ ﻻر ﻟﺮي

وﻻﻳﺎت ،ﭘﺪى وروﺳﺘﻴﻮ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﺑﻨﺪﻳﺰ ﺗﻘﻮﻳﺖ د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ

ګﺮځﻲ ،ﭼﯥ ﭘﺪﻏﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻋﺎﻳﺪ څﺨﻪ د وﺗﻠﻮ ﻻرې ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ

وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺘﺪارۍ ﻧښﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﯥ دا د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ

ﻣﻮﺟﻮدې دي ﭼﯥ د ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﺪل ﺷﻮي دي .ﺧﻮ دﻏﻪ

ځﻮاﻛﻤﻨﻮ ﺧﻠﻜﻮ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻼﺗړ د ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮه ﭘﺮاﺧﻪ او ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮى ﻣﺒﺎرزه ده .ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﺗﻮﻧﻜﻲ او د ﻫﻐﻮى ﻣﻼﺗړي ﭼﯥ ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻮي داﺳﻰ

 32د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﻛﺎر ﭘﻪ اﺳﺎس ﭼﯥ د ﻳﻮى اﻓﻐﺎن ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﭘﻪ 1386م ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﻪ
ﭼﻤﺘﻠﻪ ﻛﯥ ﭘﻐﺎړه اﺧﺴﺘﻞ ﺷﻮى وو ،رﭘﻮټ ورﻛړ ﭼﯥ ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ ﻻره څﻮ د 1386م ﻛﺎل د ﻛﺮ

څﺮګﻨﺪﻳږي ﭼﯥ دوى ﻫﻐﻪ واﻗﻌﻲ ﺧﻼ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻧﻜﻮي ﭼﯥ ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻔﻮس
ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ ﺗﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻣﺦ وګﺮځﻮي .د ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻲ ﺷﺨﺼﻲ اړﻳﻜﯥ او ﺧﺒﺮى اﺗﺮى،

د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻻﺳﻪ ورﻛﻮﻟﻮ څﺨﻪ رﻧځ وړي .د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ واﻟﻲ اﺷﺎره ﻛﻮي

1386م ﻛﺎل .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ رﻳﻮﺗﺮس“ ،د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻟﭙﺎره د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺑﺰګﺮاﻧﻮ ﻻرﭼﺎر ﻣﻮﻧﺪﻧﻪ” 1386 ،م ﻛﺎل.
33

د اﻳﺮﻳﻦ ورځﭙﺎڼﻪ“ ،ﭘﻪ ﻛﻮښښﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎﻛﻴﺪ څﻮ ﻛﻮﻛﻨﺎر ﻟږ ﻛړي”  1384 ،ﻛﺎل.

 34د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ د 1380م ﻛﺎل څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺗﻐﻴﺮاﺗﻮ ﻟﭙﺎره ،د
31

ﭘﻪ ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﻛﯥ د 1384م ﻛﺎل د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﻤښﺖ د ﭘړاوﻧﻮ د ﻣﺤﺎﺳﺒﯥ د ﻻډﻳﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ

ﻟﭙﺎره دﻳﻮﻳﺪ ﻣﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ ﺳﺮه وګﻮرئ.

15

1386م ﻛﺎل ادم ﭘﻴﻦ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﻛړئ.
35

دﻳﻮﻳﺪ ﻣﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ  1385ﻛﺎل.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره

ﻻر د ﻏﺮﻳﺒﯥ ﻃﺒﻘﯥ ﻋﻼﻗﻪ او اړﺗﻴﺎوې ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻏﻮرځﻮي .د ﻫﻮﺳﺎﻳﻨﯥ او

ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺗﻮ ﻻﻣﻞ ګﺮځﻴﺪﻟﻲ دي ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ ﺧﻠﻚ ﻏﻮاړي د دوﻟﺖ د ﻣﻼﺗړ څﺨﻪ

ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ اﻏﻴﺰې ﻛﻪ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻴﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﯥ ﻫﻢ اوﺳﻲ ،ﭘﻪ ﻳﻮه ﺷﭙﻪ

ﻻس واﺧﻠﻲ او ځﻴﻨﯥ ﻧﻮرى ډﻟﻰ دا ﻧﻈﺮ ردوي .ﭘﻪ اﻛﺜﺮ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د

ﻛﯥ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻻې ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ – د ﻛﻠﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﺮوژې اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ دي .د

ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﻟﻤﻨځﻪ وړل او ﻣﺸﻘﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي دي ،ﺷﻮاﻫﺪ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ

ﻣﻌﻴﺸﺖ د ﻻرﭼﺎرو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﺪى ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺷﻮي ﻧﺪي څﻮ ﻫﻐﻪ

ﺑﺰګﺮان ﭘﻪ ﻓﻌﺎل ډول ﻫڅﻪ ﻛﻮي څﻮ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ودرﻳږي او ﭘﻪ ﻋﻮض

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﺳﺮه ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ

ﻛﯥ د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﻣﻼﺗړ ﻻﺳﺘﻪ راوړي .د ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﻧﺎاﻣﻨﻲ

اړﻳﻜﯥ ﻟﺮي د ﭘﺎﻣﻮړ وګﺮځﻮي.

ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ د  1384او  1385ﻛﻠﻮﻧﻮ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻛﺮ ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻮ

ﭘﻪ ﻟﻨډﻣﻬﺎل ﻛﯥ ،دا د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﺎﻣﻤﻜﻨﻪ

ﺗﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺷﻲ او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ  1386ﻛﺎل ﻛﯥ د ﻫﻐﯥ د ﻟﻤﻨځﻪ وړﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب

ده څﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻼ ډﻛﻪ ﻛړي ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻟﻤﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
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ﺷﻲ.

ﻛﻠﻴﻮال ﺧﻠﻚ ورﺳﺮه ﻣﺦ دي .ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻣﻴﻠﻤﻪ ﺷﻮي ډول ﻫﺮوﻣﺮو راځﻲ ،دا د واﻟﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ګﺮاﻧﻪ ده څﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﻃﺎﻟﺒﺎن او د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻧﻮر ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ داﺳﻰ ﻣﺎﻟﻮﻣﻴږي ﭼﯥ ددى ﺳﻠﻮك څﺨﻪ ﻳﯥ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭼﯥ د ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻮ د راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ،ﻻﺳﺘﻪ

ﻛﺎر اﺧﺴﺘﯥ وي .د 1370ﻣﻪ ﻟﺴﻴﺰې ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻛﯥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د

راوړي .ﺷﻮاﻫﺪ ښﻜﺎره ﻛﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺒﺮى ډول د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ ﺗﻪ ﭘﺎى

ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ او ﺳﻮداګﺮۍ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﻣﻨځﺘﻪ راوړ ﺧﻮ ﻫﻐﯥ ﺗﻪ

ورﻛﻮل دواﻣﺪاره ﻧﻮي ،او د ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﺑﻴﺎ ﻛﺮ او د
دوﻟﺖ ﺿﺪ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ د اﻗﺘﺪار ﻻﻣﻞ ګﺮځﻴﺪﻟﯥ دې.

38

ﻳﯥ وده ﻧﻪ ورﻛﻮﻟﻪ .ﭘﻪ  1385او  1386ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪ ډول د
39

ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺎوه .ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎﻟﻜﯥ ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ ادﻋﺎوى واﻳﻲ ﭼﯥ دﻏﻪ
ﻫڅﻮﻧﻪ د ﻳﺎﻏﻴﺘﻮب ﻟﭙﺎره د ﻣﺎﻟﻲ زﻣﻴﻨﯥ ﺑﺮاﺑﺮول ؤو .د دوﻟﺖ ﺿﺪ ځﻮاﻛﻨﻮ ﻟﭙﺎره

د ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻔﻮس دﻏﻪ د رﺿﺎﻳﺖ او اﻋﺘﺒﺎر د ﻻﺳﻪ ورﻛﻮل د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﻗﺎﻧﻮن

ﺳﺘﺮ ﻣﻔﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻼﺗړ دى ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﭼﯥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺂ د ﻣﺨﺪره

ﻣﺎﺗﻮﻧﻜﻮ او د ﻫﻐﻮى ﭘﺎس ﻻﺳﻮ ﻣﺴﺆﻟﻴﻨﻮ ﻟﭙﺎره د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﭼټﻜﯥ

ﺗﻮﻛﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﯥ ښﻜﯧﻞ دي ﻻﺳﺘﻪ راوړي.

ﭘﺮﻳﻮﺗﻨﯥ دوﻳﻢ ﺑﺮى دى .دا د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې د ﻃﺒﻌﻴﺖ ﭘﻪ
ﺧﻼف ﻏﻮﺳﻪ او د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎد د ﻫﻐﯥ ﻧﺎوړه اﻏﻴﺰه او د ﻫﻐﻮى

ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ،ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺑﻰ ﻟﻪ ﺷﻜﻪ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ څﺨﻪ د درﺟﻪ ﺑﻨﺪۍ ﻳﻮه

ﻣﻨﻔﻲ درك د ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ د

وﺳﻴﻠﻪ او د ﺧﻠﻜﻮ د ﻣﻼﺗړ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮي .ﻫﻐﻮى ځﺎﻧﺘﻪ

ﻣﺒﺎرزې د ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ دﻧﺪه ﭘﻐﺎړه ﻟﺮي .د ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻪ

د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د رﻳښﻪ اﻳﺴﺘﻨﯥ څﺨﻪ د ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻮﻧﻜﻮ ﻣﻮﻗﻒ ورﻛړې دې ،اﻧﺪ ﻛﻪ

راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي ﭼﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﻣﻬﻤﻮ اړﺗﻴﺎوو ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻧﻜﯧږي ﻟﻜﻪ اﻣﻨﻴﺖ،

دا اﻣﺮ ﺿﺮوري وي ﻳﺎ د ﺿﺮورت ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻠﻲ ﺷﻮې 40.دا ډﻳﺮ ﻣﻤﻜﻦ ده ﭼﯥ د

ﻛﺎرﻣﻮﻧﺪﻧﻪ او د اداري ﻓﺴﺎد ﻟﻤﻨځﻪ وړل ،او دوﻟﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ د

ﻫﻐﻮى دﻏﻪ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺳﺘﺮټﻴﮋي د دوﻟﺖ د ﺗﺤﺮﻳﻜﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ

ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﺳﺘﻮﻧځﯥ ﺗﻪ د ﺧﻠﻜﻮ د ﻛﺮوﻧډو ﭘﻪ وﻳﺠﺎړوﻟﻮ ﺳﺮه ړوﻣﺒﯥ

وي څﻮ دوﻟﺖ ﻻﺳﺨﺘﻪ ﺳﺘﺮټﻴﮋي د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻟﻤﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻏﻮره ﻛړي ،ﭼﯥ

ﺗﻮب ورﻛﻮي.

ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﻜﻮ او دوﻟﺖ او د ﻫﻐﻮى ﻧړﻳﻮال ﻣﻼﺗړ ﻛﻮﻧﻜﻮ ﭘﻪ
ﻣﻨځﻜﯥ اﺧﺘﻼف راﻣﻨځﺘﻪ ﻛړي.

ﻫﻐﻪ ﺣﺲ ﭼﯥ دوﻟﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﻟﺮي څﻮ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻛﺮ د ﺑﻨﺪﻳﺰﻧﻮ د ﭘﻠﻲ
ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﺧﻠﻜﻮ ﻛﯥ ﻏﺮﺑﺖ ﻻزﻳﺎت ﻛړي ﭼﯥ دﻏﻪ
ﺣﺲ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﺧﻠﻚ ﻻډﻳﺮ ﻣﻨﺤﺮف او ﺑﻴﺰاره ﻛړي دي .ډﻳﺮۍ ﺑﺰګﺮان ﭘﺪى

ﻣﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ دﻳﻮﻳﺪ  1385ﻛﺎل .د “ﺧړ ﺳﻴﻮرى” ارزوﻧﻪ :د ﻫﻐﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻮ اټﻜﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ 1385م ﻛﺎل ﻛﯥ د

ﻋﻘﻴﺪه دي ﭼﯥ ﻛﻮم ﻛﺴﺎن ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻪ ﻏښﺘﻠﻲ ﻛﻮي او

ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ ﭘﺮﻳﻜړه ﺗﺮ اﻏﻴﺰې ﻻﻧﺪې راوړي ”.د اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ د اﻓﻐﺎن ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ اداري

د ﻫﻐﻮى ﻛښﺖ ﻟﻤﻨځﻪ وړي ﺧﭙﻠﻪ د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﯥ ﻻس ﻟﺮي

واﺣﺪ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ رﭘﻮټ.

ﭼﯥ دا ﻣﻮﺿﻮع ﻻ ﺑﺪﺗﺮه ﻛﻮي .ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﺑډى اﺧﺴﺘﻠﻮ د زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ درك

 37ﭘﻪ 1386م ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﻪ ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﻛﯥ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﻛﺎرﭼﯥ د دﻳﻮﻳﺪ ﻣﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﭘﻪ ﻻره واﭼﻮل
ﺷﻮ )ددې رﭘﻮټ ﺑﻪ ډﻳﺮ ژر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ ادارې ﻟﺨﻮا ﺧﭙﻮر ﺷﻲ(.

او ﻫﻐﻪ ﺣﺲ ﭼﯥ د ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ رﻳښﻪ اﻳﺴﺘﻨﻪ ﻳﻮاځﯥ زﻳﺎﻧﺮﺳﻴﺪوﻧﻜﻮ ﺗﻪ

 38ﭘﻪ 1370ﻣﻪ ﻟﺴﻴﺰه ﻛﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻳﻮ اﻧﺪازه اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛړ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﺳﻮداګﺮۍ

ﻣﺘﻮﺟﻪ دي او د ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺪرت ﻛﯥ دي

ﺑﺮئ وﻣﻮﻧﺪ .ﭘﻪ ﻋﻴﻦ وﺧﺖ ﻛﯥ د ﻛړﻛﻴﭽﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻴﺰې او ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ او ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺳﻜﺘﻮرﻧﻮ ﻛﯥ د

ﺳﺘﺮګﯥ ﭘټﻮل ﻛﯧږي 36.ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ،دﻏﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت د ﻧﻔﻮﺳﻮ د

ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻛﻤﻮاﻟﻲ ﻻﻣﻞ وګﺮځﻴﺪ څﻮ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﻟﭙﺎره ﻟږى ﻻرﭼﺎرى ﭘﻴﺪا ﺷﻲ .دا ﻧﺒﺎﻳﺪ
ووﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﺳﻮداګﺮۍ ﻛﯥ ښﻜﻴﻞ ﻧﻪ وو ﺧﻮ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ او
ﺳﻮداګﺮۍ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻠﻲ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﺷﺘﻮن ﻧﻪ درﻟﻮد ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻧﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ

36

وﻳﻠﻴﻢ ﺑﺎﻳﺮد او دورﻳﺲ ﺑﺪدﻳﻨﺒﺮګ )ادس( ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﺻﻨﻌﺖ:

ﺷﻲ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻮرى ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ 1379م ﻛﺎل ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﺑﻨﺪﻳﺰ وﻟګﺎوه .دﻳﻮﻳﺪ

ﺟﻮړښﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،ﺗﺤﺮﻳﻜﻮﻧﻪ او د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻐﯥ اﻏﻴﺰې،

ﻣﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ ،ﭘﻪ ﻛﺮوﻧډه ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﺳﻮداګﺮۍ ﺗﺤﺮﻳﻜﻮﻧﻪ او د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﺳﻮداګﺮۍ د ﺳﺮﻣﺎﺗﻲ

ﻛﺎﺑﻞ :د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ او ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ /ﻧړﻳﻮال

ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ،اﺳﻼم آﺑﺎد :د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ او ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ،

ﺑﺎﻧﻚ 1385 ،ﻛﺎل20 ،ﻣﻪ ﭘﺎڼﻪ .دﻳﻮﻳﺪ ﻣﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ  1386ﻛﺎل“ ،د اﻧځﻮر ﺑﻠﻪ ﺑڼﻪ”:د ﻫﻐﻪ

 1378ﻛﺎل.

ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ د ﻣﻌﻴﺸﺖ د ﺑﺪﻟﻮن ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ ﭼﯥ د1386م ﻛﺎل د ﻛﺮ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﯥ ﻳﯥ

 39دﻳﻮﻳﺪ ﻣﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ  1386ﻛﺎل.

ﻛﻮﻛﻨﺎر ﻛﺮل .ﻛﺎﺑﻞ :د اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ د اﻓﻐﺎن ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ اداري واﺣﺪ 1386 ،ﻛﺎل.

 40دﻳﻮﻳﺪ ﻣﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ  1385ﻛﺎل.
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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻛﭽﻮ ﭘﻴﮋﻧﺪل :دﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ ﺷﻮاﻫﺪ

ﻛﯧﻤﻴﺎوي دوا ﺷﻴﻨﺪﻧﻪ ،او ﺗﻔﺮﻗﻪ اﭼﻮﻧﻜﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ

ﭘﺮوﭘﺎګﻨﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪوي .ډﻳﺮۍ ټﻮﻟﻨﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب او ﺷﺮق ﻛﯥ ژوﻧﺪ ﻛﻮي
ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗړ ﻧﻜﻮي ،ﺑﻠﻜﯥ د ﺧﻠﻜﻮ د ﺗﺸﻮﻳﺶ زﻳﺎﺗﻴﺪﻧﻪ ﭘﺪى

ﻧﻦ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻫﻴڅ ﻳﻮ ﻣﻮﺿﻮع د دوا ﺷﻴﻨﺪﻧﯥ څﺨﻪ ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو
ﻛﯥ ده ﭼﯥ دوﻟﺖ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻻى اﻧﺪ د ﻫﻐﻮى ﻓﺰﻳﻜﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛړي -
د ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ د رﻳښﻪ اﻳﺴﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻜﺎر وړل ﻛﯧږي ﺗﻔﺮﻗﻪ اﭼﻮﻧﻜﯥ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﻮ ﭘﺮاﺧﺒﻨﺴټﯥ او ﺑﺮﻳﺎﻟﯥ ﻣﺮﻛﺰي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻠﺮي .ﻫﻐﻮى ﻧﻪ
ﻧﺪه .ﻛﻮﻛﻨﺎر ﭼﯥ د ﻧﺎﺗﻮ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﻟﻤﻨځﻪ وړل ﻛﯧږي ښﻜﺎره ﻛﻮي
ﻏﻮاړي “د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرات” ﺗﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ وګﺮځﻲ ﺧﻮ د ﻣﻠﻜﻲ ﺧﻠﻜﻮ
ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻠﻴﻮال ﻧﻔﻮس د دا راز ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺮه ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻮي .ﻛﻮم ﺷﻮاﻫﺪ ﭼﯥ ﭘﻪ  1385ﻛﺎل ﻛﯥ د ﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ ﻻﺳﺘﻪ

ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ،د ﻓﺴﺎد ﺑﻰ ﺳﺎرې ﻛﭽﻪ ،او د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ د ﻧﺸﺘﻮن ﺗﺸﻮﻳﺶ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ څﻮ د ﺧﻠﻜﻮ ﺣﻴﺎﺗﻲ ګټﯥ ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﺗﻲ ،دا ﻫﻐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دي ﭼﯥ

راﻏﻠﻲ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﻮم وﺧﺖ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻛﯧﻤﻴﺎوي رﻳښﻪ اﻳﺴﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ
ﺧﻠﻚ ﻳﯥ زړه ﺳﺘړي او ﻧﺎﻫﻴﻠﯥ ﻛړي دي.
ﻛﯥ او ﭘﻪ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻛﯥ د ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺤﺚ ﻛﯧﺪه ،د ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺧﻠﻜﻮ
ﻟﺨﻮا ﻧﻘﻴﺾ ځﻮاب ورﻛړل ﺷﻮ 41.د ﻛﯧﻤﻴﺎوي ﺗﻮﻛﻮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﭘﺮ ﻛﻮﻛﻨﺎرو د
ﺧﻠﻚ ﭘﻪ ډﻳﺮۍ ﺳﻴﻤﻮﻛﯥ اړ ﻛﯧږي څﻮ د ﻫﻐﻪ ﻫﻴﻠﻮ څﺨﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻲ ﭼﯥ دوﻟﺖ
دوا ﺷﻴﻨﺪﻧﯥ ﻛﻤﭙﺎﻳﻦ ﭼﯥ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د دښﻤﻨۍ د ﻳﻮ ﻋﻤﻞ ﭘﻪ څﻴﺮ د
اﻣﻨﻴﺖ ،ﺣﻜﻮﻣﺘﺪاري او اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭼﯥ د ﺧﻠﻜﻮ د ﺳﻮﻛﺎﻟۍ ﻟﭙﺎره
ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﭘﻪ ﻧښﻪ ﻛﻮي درك ﻛﯧﺪه .ﭘﻪ
ﺿﺮوري ده راوړي ،ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎﻟﻜﯥ ﭼﯥ ﭘﺪى ﻫﻢ ﭘﻮﻫﻴږي ﭼﯥ دوﻟﺖ ﻛﻤﺰورى او
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ ،ډﻳﺮ ﺧﻠﻚ ﭘﺪې ﻋﻘﻴﺪې ؤو ﭼﯥ دوا ﺷﻴﻨﺪﻧﻪ ښﺎﻳﻲ د
ﻓﺎﺳﺪ ﻫﻢ دى او ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻻى دﻏﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻛړي .ﭘﺪﻏﻪ
ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣۍ او د ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ د ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻣﺮﺿﻮﻧﻮ او ښﺎﻳﻲ ﻫﻢ د
زﻣﻴﻨﻪ ﻛﯥ ،ﻳﻮ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻤﭙﺎﻳﻦ ﭼﯥ ﻛﻴﻤﻴﺎوي دوا ﺷﻴﻨﺪﻧﻪ د ځﺎن ﺳﺮه وﻟﺮي ﺑﻰ
څﺎروﻳﻮ او ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﺮګ او ﻣﻴﺮ ﻛﯥ ﻧﺎوړه ﭘﺎﻳﻠﯥ وﻟﺮي .دا ﭼﯥ دﻏﻪ وﻳﺮه
ﺷﻚ ډﻳﺮ زﻳﺎن ﺑﻪ وﻟﺮي ﭘﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻫﻐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﭼﯥ ﺧﻠﻚ ﻧﺴﺒﺖ دوﻟﺖ ﺗﻪ ﻟﺮي
ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﻪ ﻛﻪ ﻧﻪ ،ﺣﻘﻴﻘﺖ دا دى ﭼﯥ دﻏﻪ دوا ﺷﻴﻨﺪﻧﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول
ښﺎﻳﻲ ﻟﻤﻨځﻪ وﻻړ ﺷﻲ .ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎﻟﻜﯥ ﭼﯥ د ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﻟﻤﻨځﻪ وړﻧﻪ د رﻳښﻪ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻏﻨﻤﻮ ﻛﺮ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ اﻧﺪازه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ وي،
اﻳﺴﺘﻨﯥ د ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راځﻲ ،ﺗﺎرﻳﺦ ښﻜﺎره ﻛﻮي ﭼﯥ د ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴږي ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎﻟﻜﯥ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ
ﻛﻮﻛﻨﺎر ﭘﻜﯥ ﭘﻪ ګڼ ډول ﻛﺮل ﻛﯧږي ﻣﺤﺪود دي 42،ﭼﯥ دا د ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ د

ﭘﺮﺿﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت د ﺳﻴﻤﯥ د ﺧﻠﻜﻮ ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي څﻮ ﻳﺎﻏﻴﺎن ﭘﻪ ګﻮښﻪ ﻛﯥ
وﺳﺎﺗﻲ – او دوا ﺷﻴﻨﺪﻧﻪ ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ څﻮ دﻏﻪ دوه ډﻟﯥ ﻳﻮﺑﻞ ﺳﺮه ﻻډﻳﺮې ﻧږدې

ﭘﺎﻣﻮړ ﻧﺎداﻧﻲ ښﻜﺎره ﻛﻮي ﻛﻮم ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ددى څﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻠﻲ .ﭘﻪ ﻳﻮ
ﺷﻲ.
داﺳﯥ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻣړﻳﻨﯥ او ﺷﻴﺪې ﺧﻮړوﻧﻜﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د
ﻣﺮﺿﻮﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ درﺟﻪ ﻟﻮړه ده ،ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ د ﻛﺮ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻋﺎم ده ،ﭘﻪ
دﻏﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻛﻠﻴﻮال ﻧﻔﻮس د ﭘﺎﻣﻮړ ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪې ژوﻧﺪ ﺗﻴﺮوي ،د
ﺷﻚ ځﺎى ﻧﺪى ﭼﯥ دا ډول ﭘﻴښﯥ دې د دوﻟﺖ ﺿﺪ ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ د
ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځﻜﯥ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺷﻲ او ﻛﯧﻤﻴﺎوي رﻳښﻪ اﻳﺴﺘﻨﯥ ﭘﻮرى دى وﺗړل
ﺷﻲ .د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻟﻤﻨځﻪ وړﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د دوا ﺷﻴﻨﺪﻧﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎل د دوﻟﺖ
ﺿﺪ ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺳﺘﺮ

 41دﻳﻮﻳﺪ ﻣﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ  1386ﻛﺎل 45-44 .ﻣﻪ ﭘﺎڼﻪ.
 42ﻫﺮﺑﻴﺴﺎﻳﺪز )ﻫﻐﻪ ﻛﻴﻤﻴﺎوي ﺗﻮﻛﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣځﻜﻪ ﻛﯥ اﺿﺎﻓﻲ ګﻴﺎه ﻟﻤﻨځﻪ وړي( ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴږي ﭼﯥ ډﻳﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﻣځﻜﻪ ﭘﻪ ﻏﻨﻤﻮ ﻛﺮل ﺷﻮى وي .دﻏﻪ ﻛﻴﻤﻴﺎوي ﺗﻮﻛﻲ
ددى ﻟﭙﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴږي څﻮ ﻫﻐﻪ اﺿﺎﻓﻲ ګﻴﺎه د ﻛﻨﺘﺮول ﻻﻧﺪى راوﻟﻲ ﻛﻮم ﭼﯥ د ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ
د ودى ﭘﻪ دوران ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣځﻜﻮ ﻛﯥ زرﻏﻮﻧﻴږي .ﭘﻪ ﺷﺮﻗﻲ زون ﻛﯥ ﺑﻬﺴﻮد ،ﺳﺮﺧﺮود او ﻛﺎﻣﻪ
ﭘﻪ ﻧﻨګﺮﻫﺎر وﻻﻳﺖ ﻛﯥ او ﻗﺮﻏﻪ ﻳﻰ ﭘﻪ ﻟﻐﻤﺎن ﻛﯥ ښﺎﻳﻲ ﻫﻐﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ اوﺳﻲ ﭼﯥ دا
ﻛﻴﻤﻴﺎوي ﺗﻮﻛﻲ ﭘﺮى اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮى وي .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻛﯥ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﺧﻠﻚ د ﻟګﻪ
ﻣځﻜﻪ ﻟﺮي ،ﻏﻨﻢ ﻟږ ﻛﺮل ﻛﻴږي او ﺧﻠﻚ ﻛﻮرﻧﻲ څﺎروي ﺳﺎﺗﻲ او ﻣﺎﻟﺪاري وي ،دﻏﻪ
ﻛﻴﻤﻴﺎوي ﺗﻮﻛﻲ ﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴږي ځﻜﻪ ﭼﯥ دا اﺿﺎﻓﻲ ګﻴﺎه د څﺎروﻳﻮ د ﺧﻮړو ﻟﭙﺎره
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴږي .د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﻛﺎر ﭘﻪ اﺳﺎس ﭼﯥ د دﻳﻮﻳﺪ ﻣﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﭘﻪ 1386م ﻛﺎل ﻛﯥ
ﭘﻪ ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﻛﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮ )ددى رﭘﻮټ ډﻳﺮ ژر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ ادارې ﻟﺨﻮا
ﺧﭙﺮﻳږي(.
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره

 .4د ﭘﺎﻟﻴﺴۍ اﻏﻴﺰې
دا ﻣﻬﻤﻪ ده څﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ د ﻏﺮﻳﺒﻮ

ﻛﻤﻮاﻟﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻮﻛﯥ ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰو ﺷﺎوﺧﻮا ﻧږدې ﭘﺮﺗﯥ دي ﺑﺮﻳﺎﻟﯥ

ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭘﻪ زراﻋﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﯥ ﭼﯥ ﺧﻮرا ﻟږ وﺳﺎﻳﻞ او ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﺗﻪ

ﺷﻲ  ،ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ ډﻳﺮۍ ﻛﻮرﻧۍ د زراﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ او د ﻛﺎر ﺑﺎزار ﺗﻪ

ﻣﺤﺪوده ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻟﺮي ﺑﺎﻳﺪ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﺪوﻧﻜﻲ ﻛﻤﻮاﻟﻲ ﭘﻪ

ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻟﺮي ،او ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاك وﺟﻮد ﻟﺮي .ﭘﺪﻏﻪ

ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ د اﺟﺮاﺗﻮ د رول درك وﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻲ .د ﻫﻐﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د

ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ،ﭘﻪ

ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﻳﺎ ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﻟﻮړو دروﻛﯥ ،د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ د ﭼﻴﻨﻮ ﻻﻧﺪى
ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ،ﺑﯥ ﻣځﻜﯥ ﻛﻮرﻧۍ د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ ﻳﺎ ﻏﺮﻳﺒﯥ ﻛﻮرﻧۍ ﭼﯥ د

ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻛﺮوﻧډى د ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻐﻴﺮ او ﭘﻪ ﺑﺎﻏﺪارۍ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻟﻮړه اﻧﺪازه

ﻫﻠﻤﻨﺪ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﯥ اوﺳﻴږي ،ﻫﻴڅ ﺷﯥ ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻻى د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ځﺎى

د ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻣﻜﺎن ﻣﻮﺟﻮد دې .ددﻏﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻻﻧﺪى ،د ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺗﻮ ﺳﻮداګﺮ ﻋﻼﻗﻪ

وﻧﻴﺴﻲ .ﻛﻪ ﭼﻴﺮى رﻳښﻪ اﻳﺴﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﺟﺪى ﺗﻮګﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ دا ﺑﻪ د ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ

ﻟﺮي څﻮ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ څﻴﺮ د ﭘﻴﺸﻜﻲ ﭘﻴﺴﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ وﻛړي ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻪ

ﻏﺮﻳﺒﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭼﯥ د ﻧﺎاﻣﻨۍ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ ژوﻧﺪ ﻛﻮي د ژوﻧﺪ ﭘﻪ

ﻛﺮوﻧډه ﻛﯥ واﺧﻠﻲ او ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﻲ ﻣﺼﺎرف ﻫﻢ وﻣﻨﻲ .ﭘﺪى ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ

وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪى ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺿﺮﺑﻪ وي .د ﺑﻞ ﻣﺤﺼﻮل د ﻛﺮ ټﺎﻛﻨﯥ او د

ﺑﺰګﺮاﻧﻮ د ﻛﺎر د ﺑﺎړې ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ د ﺳﻮداګﺮﻳﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ او د ﻣﺎﻟﺪارۍ د

ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ څﺨﻪ د وﺗﻨﯥ د ﺑﺮﻳﺎﻟۍ ﻻرو ﻧﺸﺘﻮن ،د ﻫﻐﻮى ﻟﭙﺎره زﻏﻢ

ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻮ ﺳﺮه ﻳﻮځﺎى ﻛړي دي ،ﭼﯥ ښﺎﻳﻲ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻣﺤﺼﻮل

ﻳﻮاځﻨۍ ﻻره ﺑﻪ وي .دا ﭘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻜﻞ ﻫﻐﻮى ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﭘﻴﮋﻧﻲ

ﻣﻌﺎدل ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړي .دا راز ﺗﻐﻴﺮات اﻣﻜﺎن ﻟﺮي د ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻟﻮﺑﻐﺎړو ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ

ﭼﯥ د ﻫﻐﻮى ﻣﻼﺗړ ﻛﻮي.

او د دوﻟﺘﻲ اﺳﺘﺎزو څﺨﻪ اﺟﺎره – ﻟټﻮﻧﻪ ﻟږه ﻛړي ﻛﻮم ﭼﯥ د ﻧﺎاﻣﻨۍ ﭘﻪ ﻛﻤﻮاﻟﻲ
ﻛﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮي.

ددى ﭘﻪ رڼﺎ ﻛﯥ ،ﻫﻐﻪ ادﻋﺎوى ﭼﯥ د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ او ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮﺿﺪ د
دا ﻫﻢ ﺟﻮﺗﻪ ده ،ﭘﻪ ﻫﺮﺣﺎل د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻛﻤﻮاﻟﻲ اﻗﺪاﻣﺎت د وﺧﺖ او
ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎره د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ او د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻت او د اﻧګﻠﺴﺘﺎن
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ د ﺗﻐﻴﺮ ﺳﺮه ﻳﻮﺷﺎن ښﺎﻳﯥ ﻧﻪ اوﺳﻲ .ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن ﭼﯥ ﻛﻮﻛﻨﺎر ﻛﺮي د ﻳﻮ
او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا د رﻳښﻪ اﻳﺴﺘﻨﯥ د ﻛﭽﻮ د زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﻪ ډﻟﻰ څﺨﻪ ﻧﺪي ،ﺧﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮى د ﻻﺳﺮﺳﻲ ﭘﻪ ﻟﺤﺎظ او د
ﻫﻜﻠﻪ دي ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دﻗﻴﻖ ډول ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ .د رﻳښﻪ اﻳﺴﺘﻨﯥ
ﭘﺮﺿﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺤﺚ – ﭘﻪ ﻟږه اﻧﺪازه ﻧﺪي ،څﻠﻪ  95ﻓﻴﺼﺪه زﻳﺮﺑﻄﻪ ﺧﻮاوى

ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮى د ﺗړاو ﻛﭽﯥ څﻮ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮﻣړﻧۍ اړﺗﻴﺎوى ﺑﺮاﺑﺮى ﻛړي،

ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﯥ ﻻس ﻟﺮي ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ  20ﻓﻴﺼﺪه د

ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي .ﭘﻪ ﻣﺴﺎوي ډول ،د اﻣﻨﻴﺖ ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ رژﻳﻢ ﻃﺒﻌﻴﺖ او اﻏﻴﺰې ﺛﺎﺑﺘﻮي
ﭼﯥ د ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺖ د ﭼﻴﻨﻮ ﺗﺮڅﻴﺮﻣﻪ او ﻻﻧﺪى ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻳﺎ د ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﻳﺖ

ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ارزښﺖ ﻣﻮﺟﻮد دې او د ﻫﻐﯥ ﭘﻨځﻪ ﻓﻴﺼﺪه ﻧﺎګڼﻠﯥ ګڼﻞ
ﻛﯧږي ،ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ  80ﻓﻴﺼﺪه ﭘﻪ ﻧﻮرو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮي دي ټﻴﻨګﺎر

د ﺑﻬﺎرك او ﺟﺮم وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺗﺮﻣﻨځ  ،ډﻳﺮ زﻳﺎت ﺑﺪﻟﻴﺪوﻧﻜﯥ دې .د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ
څﺨﻪ ﺑﻬﺮ وﺗﻞ ﭘﻪ ډﻳﺮو د ﻻﺳﺮﺳۍ وړ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ د ﻟﺮي ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺳﺮه ﭼﻴﺮﺗﻪ

وﺷﻲ ﭼﯥ ﺗﻜﺮار ﺗﻪ ﻳﯥ اړﺗﻴﺎ ﻧﻴﺸﺘﻪ .د رﻳښﻪ اﻳﺴﺘﻨﯥ د زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ اﻏﻴﺰې
ﭼﯥ د زراﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺳﺎﻳﻞ او د ﻛﺎر د ﺑﺎزار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺎﻣﻜﻤﻞ دې ،ﻃﺒﻴﻌﻰ
او د ﻫﻐﯥ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻴﻤﻴﺎوي دوا ﺷﻴﻨﺪﻧﯥ ﺗﻪ د ﻛﻠﻴﻮال ﻧﻔﻮس د
وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺤﺪود ﻟﻜﻪ ﻣځﻜﻪ او اوﺑﻪ ،د وﻳﺠﺎړ ﺷﻮﻳﻮ ﺳﺮﻛﻮﻧﻮ ﺳﺮه او د
رﺿﺎﻳﺖ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺮ ګﻮاښ دې .د ﻫﻐﻪ ادﻋﺎوو ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو
ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻟﻮړ ﻣﺼﺎرف ﭼﯥ د ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺗﻮ د ﺗﻮﻟﻴﺪ د ﺗﻐﻴﺮ څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮې ﻛﻮي،
او ﻳﺎﻏﻴﺘﻮب ﺗﺮﻣﻨځ د ﺗړاو ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﻲ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ وﻧﻴﻮل
ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي .ﻧﺎاﻣﻨﻲ او د ﺿﻌﻴﻔﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﺘﻮن د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ
ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻳﺎﻏﻴﺘﻮب د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ښﻪ ﻻر د ټﻮﻟﻨﻴﺰى او اﻗﺘﺼﺎدي “ﺑﻨﻴﺎدي
څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮې ﻛﻮي .ډﻳﺮئ وﺧﺖ ،د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﺗﻮﻧﻜﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻣﺎﻟﻲ
ګټﻮ” او د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ټﻮﻟﻨﻮ ﭘﻴﮋﻧﺪ او د ﻫﻐﻮى اﺣﺘﺮام ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .د
ګټﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﭘﻮرې د ﺗړاو ﻟﻮړې ﻛﭽﯥ ﻻﺑﺪﺗﺮوي او د ﻛﻮرﻧﻴﻮ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻳﺎﻏﻴﺘﻮب د ﻟﻤﻨځﻪ وړﻧﯥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮﺣﻪ ﺷﻲ ،ﭘﺪى ﺗﺮﺗﻴﺐ دا ﻳﺎدى
اﻗﺘﺼﺎدي ﻻرو د دواﻣﺪاره ﺑﺪﻟﻮن څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮې ﻛﻮي.
ﺷﻮې ګټﯥ ﻧﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪوي .د ﻳﺎﻏﻴﺘﻮب د ﻟﻤﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ د ﻣﺨﺪره
ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې د ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻫﻤﻐږى دې .ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ د ﻣﺨﺪره
د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو او ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﻫﻐﻪ ﻛﻮښښﻮﻧﻪ څﻮ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ ﭘﻪ ﭼټﻚ ډول
ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزو رﻳښﺘﻨﻰ ﻣﺸﻘﻮﻧﻪ اﻛﺜﺮآ ﺑﻰ ګټﻪ وي ،ﭼﯥ د ﻣﻌﻴﺸﺖ
ﻟږ ﻛړي اﻛﺜﺮاً ﭘﻪ ﺑﺪﺑﻴﻨۍ او ﻏﻮﺳﻪ څﺮګﻨﺪ ﺷﻮي ،او ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو
ﭘﻪ ﺗﺰﻟﺰل ﻛﯥ د ډﻳﺮواﻟﻲ ﻻﻣﻞ ګړځﻲ ﻧﺴﺒﺖ دى ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﻛﯥ ﻛﻤﻮاﻟﯥ
ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ د ﻳﻮ ﭘﺮاﺧﻪ ﻫڅﯥ ﭘﻪ څﻴﺮ د ﺧﭙﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻨﺘﺮول د
راوړي او ﻫﻐﻪ اﻧګﻴﺰه ﭘﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ راوړي ﭼﯥ ﻧﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﻧﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ وﻟﻴﺪل ﺷﻲ .دﻏﻪ ﻫڅﯥ ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ﻛﻮﻻى ﺷﻲ ﭘﻪ ﻣﺸﺮوع
ټﻮﻟﻨﻪ د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ټﻮﻟﻨﻮ ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ګټﻮ ﻛﯥ ﻋﻼﻗﻪ ﻟﺮي.
اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻢ د ﻣﺼﺮف وړ ﻋﻮاﻳﺪو د ﻛﻤﻮﻟﻮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ او ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ د ﺧﺮڅﻼو او
ﻛﺎرﻣﻮﻧﺪﻟﻮ د ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ او د راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻟﭙﺎره د ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰې ټﻮﻟﻨﯥ او دوﻟﺖ
د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻛﭽﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﻟﭙﺎره ځﺎى ﺷﺘﻪ ،د ﺳﻴﻤﯥ
ﺗﺮﻣﻨځ د اړﻳﻜﻮ ﺿﻌﻴﻔﻮل ﺗﺮ اﻏﻴﺰې ﻻﻧﺪې راوړي .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ دﻏﻪ
څﺨﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻨډ ﻣﻬﺎل ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻛﺮ ﻛﯥ
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ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻛﭽﻮ ﭘﻴﮋﻧﺪل :دﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ ﺷﻮاﻫﺪ

ﺷﺮاﻳﻂ د ﭘﻠﻲ ﻛﯧﺪو وړ دي ،د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻟﻤﻨځﻪ وړل ښﺎﻳﻲ ډﻳﺮ وﺧﺖ ﺗﻪ
اړﺗﻴﺎ وﻟﺮي ،ﻣﻤﻜﻦ د ﻳﻮ ﻧﺴﻞ ﭘﻪ اﻧﺪازه.

ﻫﻴڅ ﻳﻮه ﻟﻨډه ﻻر وﺟﻮد ﻧﻠﺮي ،او ﭼټﻚ ﺗﺤﻤﻴﻞ ښﺎﻳﻲ د ﻛﻠﻴﻮال ﻧﻔﻮس ﭘﻪ
رﺿﺎﻳﺖ ﻛﯥ ګﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﻲ او ښﺎﻳﻲ ﻫﻢ د ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ او ﺗﻴﺎره ﺣﻜﻮﻣﺖ د
ﻟږواﻟﻲ ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻨﺪي ﭼﯥ د ﻧﻦ ورځﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺮﻧګﻮاﻟﯥ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛﻮي،
ﻟﻤﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻲ.

 .5ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻻرې
د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ ډﻳﺮ ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻣﻬﻤﻪ وﺳﻴﻠﻪ وړاﻧﺪې ﻛﻮي ﭼﯥ

د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﭘﻪ ﻛﭽﻮ ﻛﯥ ﻳﻮځﻠﻲ ﻛﻤﻮاﻟﯥ د ﻫﻐﯥ د ﭘﺎې ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪې ﺣﺘﻰ

ﻫﻐﻮى ﻛﻮﻻى ﺷﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺧﻄﺮ او ﻧﺎاﻣﻨۍ ﻧﻔﻮذ ﻛﻮﻧﻜﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ

د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ .د ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻇﻪ ،دا ډول

ﻻﻧﺪې ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻮﺳﺎﻳﻨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي.

ﻛﻤﻮاﻟﯥ ﻟﻨډ – ﻣﻬﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﻳﺪې او ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﻫﻐﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ
ﺑﻨﺴټ ﻳﯥ ﻟﻤﻨځﻪ وړې دې ﭼﯥ د ﭘﺨﻮا څﺨﻪ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د دواﻣﺪاره

د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزو ﭘﺮﻟﭙﺴﯥ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻮل د رﻳښﻪ اﻳﺴﺘﻨﯥ وﺧﺖ

ﻟږواﻟﻲ ﻟﭙﺎره ﻻزم دې .د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ د ﻛﻨﺘﺮول ﻟﭙﺎره د اﺟﺮااﺗﻮ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻪ

او ﻫڅﯥ ﺗﻪ ړوﻣﺒﯧﺘﻮب ورﻛﻮي او ﻛﻮښښ ﻛﻮي څﻮ د اﻧﻔﺮادي ﺑﺰګﺮاﻧﻮ

ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮاځﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﭘﻪ ﻛﻤﻮاﻟﻲ ﻛﯥ وﻟﻴﺪل ﺷﻲ ،دا ﺿﺮوري ده څﻮ ﭘﻪ

ﺳﻠﻮك د ﻫﻐﻪ زﻣﻴﻨﯥ د ﺑﺪﻟﻮن څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﺪى ژﻣﻦ دې ﭼﯥ

ﻫﻐﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻛړه وړه ټﺎﻛﻲ د ﭘﺎﻣﻮړ ﺗﻐﻴﺮات راﺷﻲ ،ﻣﺨﻜﯥ

وﻟﯥ او څﺮﻧګﻪ ﺑﺰګﺮان ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻮي ﺗﻐﻴﺮ ورﻛړي ،ﭼﯥ د دې دوام ﻧﺎﺷﻮﻧﯥ او

ﻟﺪى ﭼﯥ د ﻛښﺖ ﭘﻪ ﻃﺮﺣﻪ ﻛﯥ ﻛﻮم ﺗﻐﻴﺮات راﺷﻲ او د ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ

ښﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﺑﯥ ګټﯥ اوﺳﻲ.

د“ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب” ﻧﻮم ورﻛړ ﺷﻲ.

د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د ﻛﭽﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻟﻮﻣړﻧﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻛﺜﺮاً ﺿﻌﻴﻔﻪ وي او

رﻳښﻪ اﻳﺴﺘﻨﻪ ﻛﻪ ﭘﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻚ ډول ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻲ اﻏﻴﺰه ﻟﺮي ،ﺧﻮ رﻳښﻪ

ﺿﻌﻴﻔﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ ﺑﻨﻴﺎدي ﻋﻠﺖ ﺗﺮﻣﻨځ اړﻳﻜﻪ ﻛړﻛﯧﭽﻨﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ

اﻳﺴﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ورﻛﻮل ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻛﺎر ﻧﺪې .رﻳښﻪ اﻳﺴﺘﻨﻪ ﻛﻴﺪاى ﺷﻲ ﭘﻪ

ډﻳﺮۍ وﺧﺖ د ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ټﺎﻛﻮﻧﻜﯥ وي .د ﻏﺮﺑﺖ او

ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ د څﻴړﻧﯥ وړ دي ﺗﺠﺰﻳﻮي رول وﻟﻮﺑﻮي ﭼﯥ دا ﭘﻪ ﻫﻐﻪ

ﻧﺎاﻣﻨۍ د وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﭘﺎﻟﻴﺴۍ د ﻣﻬﻤﻮ اﺳﻨﺎدو وړاﻧﺪ وﻳﻨﻪ ﻣﺤﺪوده

ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻣﺎرﻛﻴټ ﺗﻪ ښﻪ ﻻﺳﺮﺳﯥ ﻟﺮى د اﺟﺮا وړ دى .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ

او ﺳﻄﺤﻲ وي.

ﭼﯥ ﻛﻮرﻧۍ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د زرﻏﻮﻧﻴﺪو څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﻨﺪ ﻧﺪي ،ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل رﻳښﻪ
اﻳﺴﺘﻨﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻟﺮي د ډﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺤﺮان ،ﻧﺎاﻣﻨۍ او د ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻧﺪﻳﺨﻨﻮ

ډﻳﺮ ﭘﺮاﺧﻪ ﻛﻮښښﻮﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ده څﻮ د ﻫﻐﻪ ﺑﻨﻴﺎدى دﻻﻳﻠﻮ د ﭘﻴﮋﻧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره
ﻻﻣﻞ وګﺮځﻲ .ﻻﺳﻲ رﻳښﻪ اﻳﺴﺘﻨﻪ د ټﻮﻟﻮ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوو ﺳﺮه ﺳﺮه ﻳﻮاځﻴﻨۍ ﻻر
ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ ﺗﻐﻴﺮات ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛﻮي ،ﭘﻜﺎر وﻳﻮړل ﺷﻲ .دا ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﻄﺮ
ده ﭼﯥ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﻲ ،ﻛﯧﻤﻴﺎوي دوا ﺷﻴﻨﺪﻧﻪ د ﺗﻴﺮي او زور زﻳﺎﺗﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﺎ د
د څﻮ – اﺑﻌﺎدي وﺿﻌﻴﺖ د ﻗﻮي ﺗﺠﺰى ﭘﻮاﺳﻄﻪ او داﭼﯥ څﺮﻧګﻪ د ﻫﻐﯥ ﺳﺮه د
ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺮام اﻋﻼم ﭼﯥ د ﻳﺎﻏﻲ ډﻟﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﻼﺗړ ﻛﻮي ﻟﻤﻨځﻪ
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ او وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ وﺷﻲ ،ﺣﻤﺎﻳﻪ ﺷﻲ .دا ﺑﺎﻳﺪ د
وړي.
ﻛﻠﻴﻮال ﻣﻌﻴﺸﺖ د ﻣﻴﺎﻧځګړﺗﻮب ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړي څﻮ ﻫﻐﻪ ﻛﻮرﻧۍ ﭘﻪ ښﻪ
ډول ﭘﻪ ﻧښﻪ ﻛړي ﭼﯥ اوﺑﻮ ﻟﺮوﻧﻜﻮ ﻣځﻜﻮ ﺗﻪ ﻣﺤﺪوده ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻟﺮي او
د ﻣﻴﺎﻧځګړﺗﻴﺎوو ډوﻟﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﺑﺰګﺮاﻧﻮ د ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ د زﻳﺎن ﻟﭙﺎره د ﻳﻮ
ﻣﺤﺪود زراﻋﺘﻲ او ﻏﻴﺮزراﻋﺘﻲ ﻋﻮاﻳﺪ ﻟﺮي .د دﻏﻪ راز ﻳﻮ ﺗﺤﻠﻴﻞ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ،
څﺮګﻨﺪه ځﻮاب ﭘﻪ څﻴﺮ ﻃﺮﺣﻪ ﻛﯧږي ﻫﻐﻪ ﺑﻨﻴﺎدي دﻻﻳﻞ ﻧﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛﻮي ﻛﻮم
د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﺗﻤﺮﻳﻨﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ داﺳﯥ دام ﻛﯥ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻲ
ﭼﯥ ﺑﺰګﺮان اړﺑﺎﺳﻲ څﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﻗﺪم ﻛﯥ ﻛﻮﻛﻨﺎر وﻛﺮي .ﻫﻐﻮې د ﺧﻄﺮ او
ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﻧښﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻞ ﻛﻮي ﻧﺴﺒﺖ دې ﺗﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ ﻋﻮاﻣﻞ څﺮګﻨﺪ
ﻧﺎاﻣﻨۍ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﻪ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ د رﺳﻤﻲ او ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﻏﻴﺮﻣﺴﻮل
ﻛړي.
ﻗﺪرت ﻟﺮوﻧﻜﻮ او د ﻋﺎﻣﻪ ﻓﻮاﻳﺪو د ﻧﺸﺘﻮن ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راځﯥ .ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ،
د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ د ډﻳﺮو ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځﻜﯥ د ﻟږ ﺧﻄﺮ ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻪ څﻴﺮ
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره

ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﭙﺎره ﺳﺘﺮ ﺧﻄﺮ دې ،ګڼﻞ ﻛﻴږي .ددﻏﻪ درك ﺑﺪﻟﻮن ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ

ړوﻣﺒﯧﺘﻮب ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې د ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﺗﻪ ﭼﯥ

ډﻳﺮﻳﺪوﻧﻜﻲ ﺧﻄﺮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﻛﺮ ﺳﺮه د رﻳښﻪ اﻳﺴﺘﻨﯥ ﭘﻮﺳﻴﻠﻪ

ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ ﭘﺮاخ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘګ ،اﻣﻨﻴﺖ او ښﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﺪاري ده ورﻛړل

ﻳﻮځﺎى دى او ﻳﻮ اﻧﺪازه ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي ،د ډﻳﺮ اﻫﻤﻴﺖ

ﺷﻲ – دا د ﻛﻠﻴﻮال ﻧﻔﻮس ړﻣﺒﯧﺘﻮﺑﻮﻧﻪ دي .د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ ﭘﺮﺿﺪ اﻗﺪاﻣﺎت

ﻟﺮوﻧﻜﯥ دى .ډﻳﺮو ﺑﻨﻴﺎدي ﺗﻐﻴﺮاﺗﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﺷﺘﻪ څﻮ د ﺧﻄﺮ او ﻧﺎاﻣﻨۍ د

ﭼﯥ د دﻏﻪ ړوﻣﺒﻴﺘﻮﺑﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺳﺘﺮګﯥ ﭘټﻮي ﻳﺎ ﻳﯥ ﻟﻤﻨځﻪ وړي ښﻜﺎري ﭼﯥ

زﻣﻴﻨﯥ ﭘﻪ ﻛﻤﻮاﻟﻲ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻋﺎﻣﻪ ﻓﻮاﻳﺪ د ﻓﺰﻳﻜﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﭘﻪ

ډﻳﺮ ژر ﺑﻪ د ﻧﻔﻮﺳﻮ رﺿﺎﻳﺖ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛړي او د دوﻟﺖ ﭘﺮﺿﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ زﻳﺎت

ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﺳﺮه ﺗﺎﻣﻴﻨﻮي ،او د ﻓﻘﺮ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻟﻜﻪ ﭘﻪ زراﻋﺖ او

ﻛړي .د ﻓﺴﺎد ﭘﺮﺿﺪ اﻗﺪاﻣﺎت د ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ د ﻟﻤﻨځﻪ وړﻟﻮ ﭘﻪ ګډون

ﻛﻠﻴﻮال ﻏﻴﺮزراﻋﺘﻲ ﺳﻜﺘﻮر ﻛﯥ ﭼﯥ د ﻏﺮﻳﺒﯥ ﻃﺒﻘﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘګ څﺮګﻨﺪوي.

ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎټﻜﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺣﺼﻮﻟﻴږي ،دا ﻫﻐﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺎﻳﻞ دي ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﻣﻼﺗړي
زﻳﺎﺗﻮي او د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ څﺨﻪ د ﺑﻬﺮ وﺗﻠﻮ ﭘﺎﻳﺪاره ﺗﻐﻴﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻮي.

دا ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ﺧﻄﺮ دى ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻟﻴﺪل ﻛﯧږي ﭼﯥ
د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﺳﻴﻤﻮ د ﻛﻤﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰو ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﺗﻮﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﻣﻜﺎﻓﺎت

د ﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ښﻜﺎره ﻛﻮي ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو د ﻛﺮ د اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮﻣﺨﺘګ

ورﻛﻮي ،ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎﻟﻜﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ دﻏﻪ ﺧﻠﻚ د ﺧﭙﻞ ﻣﻮﻗﻒ د

ﭘﺎﻳﻠﻪ ده – ﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د دوﻟﺖ او ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ﻧﺎﻛﺎﻣۍ دﻟﻴﻞ .دوﻟﺖ

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻟﭙﺎره د ﻛﻮﻛﻨﺎرو راﻛړه ورﻛړه ﻛﻮي .د ﻛﻮﻛﻨﺎرو ﭘﻪ ﻛﺮل ﺷﻮﻳﻮ ﺳﻴﻤﻮ

او ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻫڅﻪ ﻛﻮي څﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﺑﻴﺎ ودان ﻛړي او د

ﻛﯥ د ﻛﻤﻮاﻟﻲ ﻳﻮ ښﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺸﻮ ﻛﻮﻻى ﭘﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮګﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻛړو ،ﺑﻠﻜﯥ

ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎره دواﻣﺪاره او ﭘﺎﻳﺪاره ﺑﻨﺴټﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړي ،د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ

ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ﺗﺤﻮل ﭘﻪ ﭘﺮاخ ﭘړاو ﻛﯥ د ﻳﻮ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ څﻴﺮ د ﻣﺨﺪره ﺗﻮﻛﻮ

ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزو ښﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ددې ﻫڅﻮ ﺳﺮه ﻳﻮﺷﺎن وي ﭼﯥ د ﻛﻮﻛﻨﺎرو

ﭘﺮﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ګډون وﻟﻴﺪل ﺷﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﭙﻴڅﻠﯥ او د اﻋﺘﻤﺎد وړ

د ﻛﺮ د اﻗﺘﺼﺎد دﻻﻳﻞ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛﻮي ﻧﻪ ﻋﻼﻳﻢ.

ﺣﻜﻮﻣﺘﺪاري.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره ﻳﻮه ﺧﭙﻠﻮاﻛﻪ څﻴړﻧﻴﺰه ﻣﻮﺳﺴﻪ ده ﭼﯥ د ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﺟﻮړوﻧﯥ ﺑﻬﻴﺮ ﺗﻪ آﺳﺎﻧﺘﻴﺎ او د اﺟﺮاﺋﻴﻮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻛﺎروﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻛﺎر وړ
ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ او څﻴړﻧﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮي .ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﯧړﻧﻲ او ارزوﻧﯥ اداره ﭘﻪ ځﻐﺮده ﻫﻮډ ﻛړئ دئ ﭼﯥ ﻟﻪ دې ﻻرې د څﯧړﻧﯥ ﻓﺮﻫﻨګ ﺗﻪ وده ،ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺗﺤﻠﻴﻞ او ﺷﻨﻨﯥ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ او د ﺧﺒﺮو او اﺗﺮو ﻓﻀﺎ ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﻛړي .د دﻏﻪ ادارې ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ اړﻳﻨﻪ ﻣﻮﺧﻪ دا ده ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛﯥ ښﻪ واﻟۍ راوﻟﻲ.

د زﻳﺎ ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او ﻳﺎ ﻧﺸﺮاﺗﻮ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ دې ﭘﺘﻪ اړﻳﻜﻪ وﻧﻴﺴﻰ:
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د څﻴړﻧﯥ او ارزوﻧﯥ اداره:
د ګﻞ ﻓﺮوﺷۍ ﻛﻮڅﻪ )د دوﻫﻤﯥ ﻛﻮڅﯥ څﻨډه( ،ﻧﻮى ښﺎر ،ﻛﺎ ﺑﻞ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ټﻴﻠﻴﻔﻮن+93079608548 :

ﺑﺮﻳښﻨﺎﭘﺘﻪareu@areu.org.af:
ﺑﺮﻳښﻨﺎﭘﺎڼﻪwww.areu.org.af:
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