
نظر اجمالی 
این سند توضیحی، به وسیله وزارت های زراعت، آبیاری و مالداری؛ و احیاء و انکشاف دهات به بررسی 
افغانستان می پردازد. تحقیق حاضر بین سالهای  انکشاف زراعت و دهات در  پالیسی سازی در سکتور 
فقیر کشور  اکثر جمعیت  اینکه  بخاطر  آن،  و محتوای  پالیسی سازی  است.  انجام شده  و 1386   1385
اقتصادی  درساحات روستایی زنده گی می کنند و به سکتور زراعت به عنوان محرک و یا موتور رشد 

نگریسته می شود، دراین سکتور از توجه فراوانی برخوردار می باشد.

علل فراوانی که باید به شیوه تدوین پالیسی توجه صورت بگیرد، وجود دارند. عمومًا چنین فکر می شود 
که پالیسی خوب، به پالیسی اطلاق میشود که معقول و منطقی بوده و بوسیله شواهد علمی حمایت گردد، 
هرچند، پالیسی خوب نه تنها باید منطقی ومعقول باشد، بلکه باید از حمایت سیاسی هم برخوردار باشد. 
این روند نیازمند پروسهء پالیسی سازی به طرز سنجیده شده و شامل ساختن نظریات متناقض میباشد. 
این تحقیق علمی درجستجوی این است که آیا چنین شرایطی در سکتور انکشاف دهات در نظر گرفته 
شده است، و آیا تاکنون در پروسه پالسی سازی انکشاف سکتور دهات در افغانستان چنین تلاش بعمل 
آمده است تا پالیسیی تنظیم گردد که علاوه بر مستدل و از لحاظ فنی قوی بودن، از حمایت سیاسی هم 

برخوردار باشد؟

پالیسی، همیشه به منظور ساده ساختن و یا آسانتر کردن امور تهیه میگردد. روند تطبیق پالیسی در دنیای 
واقعی بسیار مغلق و پیچیده است؛ پس موضوع کلیدی در پالیسی سازی تقلیل پیچیده گی در روند کاری 
و ارائهء راه حل ها در آن میباشد. این روند ساده سازی، منجر به برداشتها وحکایتهای متنوع وگوناگون 
از پالیسی گردیده است. براساس بازبینی انجام یافته روی چگونگی پروسه های پالیسی سازی و محتوای 
پالیسی در انکشاف دهات افغانستان، سه شیوه یا نحوهء پالیسی سازی که بر آجندای پالیسی سازی تاثیر 
گذار بوده اند، شناسایی گردیدند. فهم چگونگی از نحوه ساخت، محتوا و دفاع کردن از هر یک از این 
شیوه های مختلف پالیسی سازی، بر محور آگهی از چگونگی پروسه پالیسی سازی استوار است. اگرچه 
هر کدام این روشها نتایج متفاوتی در مورد اینکه مشکل پالیسی چیست و چطور قابل حل است، ارائه 
اند؛ هر سه شیوهء پالیسی سازی درافغانستان، حکایت کننده موضوع مشترک، و یا میتوان گفت  کرده 
غیر واقعی از وضعیت روستاهای افغانستان اند که انعکاس دهنده کوتاهی، و عدم فهم درست و دقیق از 
مناطق روستایی و ماهیت فقر در روستا های کشور می باشد. هرسه شیوه، نقاط ضعف و قوت تخنیکی 
با درجه های مختلف حمایت سیاسی دارند که بوسیله دیدگاه های مختلف درمورد اینکه افغانستان بعد 

ازجنگ چطور باید باشد، پشتیبانی می شوند.

)Productionist( است که در  یا  تولید کننده یی  یا  تولیدی  پالیسی سازی: شیوهء  برای  اولین شیوه 
وزارت زراعت، آبیاری ومالداری دیده می شود. این روش بر از بین بردن و ویرانی تولیدات زراعتی بعد 
ازسال 1357 تاکید می نموده و متعاقبًا خواستار بازسازی مجدد آن می گردیده است. منشاء اصلی برداشت 

توضیحی نشریات  سلسله 
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حامیان این شیوه این است که درگذشته سکتور زراعت از اهمیت اقتصادی 
فراوانی برخوردار بوده است و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نقش مهمی 
دراین زمینه ایفا کرده است. پس باید در جستجوی راه هایی برای احیای 
آن بود. بنابرین، این شیوه معتقد است که با انکشاف سکتور دهات، دولت 

از جایگاه قدرتمندی برخوردار خواهد شد.

یا  توسعوی  یا  دهنده  توسعه  شیوهء  سازی:  پالیسی  برای  دوم  شیوهء 
اجماع  موافق  مختلف،  سطوح  در  که  است   "Developmentalist"
تمویل کننده گان مالی در زمینه اهمیت اداره سالم، توسعه تحت رهبری 
سکتور خصوصی، رشد )اقتصادی( و تمرکز بر کاهش فقر می باشد. شیوه 
فوق الذکر، مشکل اساسی را در فقدان منفعت، ارائه خدمات عامه، و مساعد 
نبودن محیط برای خارج شدن مردم فقیر از چنگال فقر می داند و راه حل 
پیشنهادی آن این است که باید محیطی ایجاد شود که اداره سالم را ترویج 
سرکها،  ساخت  مانند  عمومی  های  نیازمندی  در  گذاری  سرمایه  نموده، 
گذاری  و سرمایه  ها  برنامه  بتواند  و  نموده  را حمایت  ها  زیربنا  و  مکاتب 
هایی را تشویق کند که به نفع مردم فقیر بوده و منجر به رفاه مردم ساکن 
در ساحات روستایی می گردند. دراین شیوه، تمرکز بیشتری روی فراهم 
نمودن فرصتها برای فقرا شده تا آنها را توانمند ساخته و آنها قادر شوند 
تا به طور مستقل عمل نموده و آیندهء خودشان را  رقم بزنند، اما در این 
و بی عدالتی  به ساختار های غیر رسمی قدرت  بسیار کمی  توجه  روش، 
اجتماعی شده است که مانعی سر راه فرصتهای مناسب برای مردم فقیر 
می باشد. این طرز نگاه به مساله توسعه، بوسیلهء اکثر تمویل کننده گانی 
آبیاری و مالداری کار می نمایند و همچنین وزارت  با وزارت زراعت،  که 
انکشاف دهات، حمایت می گردد. در این شیوه نقش میانه رو و  احیاء و 

محدودی برای دولت درنظر گرفته شده است.

شیوه سوم برای پالیسی سازی: شیوهء "بازار- محور" است که روی نقش 
و  محدود  های  مسئولیت  و  چرخیده،  توسعوی  امور  در  خصوصی  سکتور 
اندکی را روی شانه های دولت میگذارد. در این روش سعی می شود تا با 
از مداخلات غیر ضروری  آزاد مقابله شده و دولت  بازار  نظریه عدم وجود 
این  خواهان  هوا  بدینسو  ازسال1382  شود.  داشته  باز  اقتصادی  امور  در 
یک  به  قوی  آزاد  بازار  یک  داشتن  از  را  خودشان  تمرکز  ظاهراً  مفکوره، 
افغانستان  در  زراعت  سکتور  سازی  تجاری  و  المللی  بین  زراعت  تجارت 

تغییر داده اند.

همانطوری که خاطرنشان گردید وزارت احیاء و انکشاف دهات به صورت 
مصرانه از شیوهء "توسعه دهنده" حمایت می نماید، درحالی که در وزارت 
حمایت می  "تولیدی"  از شیوه  آبیاری و مالداری بین کسانی که  زراعت، 
از  افغان و یک گروپ  یا  ملی  کارمندان  غالبًا  دارد،  نظریه وجود  دو  کنند 
دهنده"  "توسعه  شیوهء  به  تر  نزدیک  مشاورانشان،  و  گان  کننده  تمویل 
هستند و یکی از تمویل کننده گان مالی که آجندای "بازار محور" را تعقیب 

می نماید، به طور خاص از شیوهء "بازار- محور" حمایت نموده است.

صورت  به  مختلف  های  روش  این  که  گرفت  صورت  فراوانی  تلاشهای 
مشترک به عنوان استراتیژی سکتور انکشاف دهات افغانستان در استراتیژی 
انکشاف ملی افغانستان شامل شوند، ولی این تلاش ها به طرز چشمگیری 

دهات  انکشاف  سازی  پالیسی  پروسه  که  آنچه  شدند.  مواجه  شکست  با 
افغانستان انعکاس می دهد، رقابتهای بین این نظریات و حامیان آن بوده 
رقابت  باشد.  نمی  زمینه  این  در  تکمیلی  بالقوه  بدیل های  و درجستجوی 
بین شیوه های مختلف، تاثیرات منفی ازخود بجای گذاشته است تاجایی 
که حامیان هر روش در زمینه پالیسی سازی اصلًا تمایل به قبول نمودن 
نظریات جانب مقابل خودشان را ندارند. در نهایت هیچ گونه فرصتی پیش 
نیامد تا ضعفهای ساختاری هر یک از این شیوه ها بررسی شده و گزینه 
های بهتری جستجو شود و یا اینکه یک استراتیژی جامع در زمینه انکشاف 
دهات تنظیم گردد. در نتیجه وقتی که پالیسی استراتیژی سکتور انکشاف 
دهات افغانسان ساخته شده بود، از نظر فنی و علمی قوی نبود و از حمایت 

وسیع سیاسی نیز برخوردار نبود.

برای  سازی  پالیسی  پروسه  نواقص  که  است  این  است،  نظر  مد  آنچه 
انکشاف دهات افغانستان برجسته شود. این تحقیق می کوشد تا با توجه به 
وابستگی شدید دولت افغانستان به کمک های خارجی، محدودیت ظرفیت 
کننده  تمویل  های  برنامه  تمامی  در  نماید.  نشاندهی  نیز  را  آن  رهبری 
بودجه  و  دولت  کنترول  از  خارج  و  خودسرانه1  تمویل  از طریق  آنها  گان، 
دولتی، پالیسی رهبری ملی را تضعیف می کنند. تمویل کننده گان درچنین 
شرایطی به صورت گزینشی برنامه هایی را در ولایات مشخص  تمویل می 
نمایند. البته کاملًا روشن است که چنین رفتار هایی ازسوی تمویل کننده 
الزامات  دیگر  سوی  از  و  باشند  نمی  مساعد  ظرفیتها  انکشاف  برای  گان 
موثریت کمکها  درباره  پاریس  اعلامیه  در  را که  متوازن  انکشاف  بر  مبنی 

مقرر شده اند، نیز مد نظر نمی گیرند. 

اولین درسی را که می توان از پروسه پالیسی سازی برای انکشاف دهات 
باره  در  را  گفتگو  فضای  و  اهمیت  باید  که  است  این  آموخت  افغانستان 
با  هرصورت  به  ولی  شناخت.  رسمیت  به  پالیسی،  هر  انتخاب  و  گزینش 
توجه به فقدان تاریخ پالیسی سازی، تعارض در اهداف پالیسی و اختلافات 
برای  خوب  پالیسی  یک  ساختن  سیاسی،  آینده  بودن  معلوم  نا  و  سیاسی 
فرصت  تواند  می  که  هایی  راه  از  یکی  است.  دشوار  و  سخت  افغانستان 
اثر  مناسب برای گفتگو و بحث برای پالیسی را ایجاد کند، این است که 
گذاری مراجع تمویل کننده در قبال تصمیم گیری چگونگی پالیسی ها باید  
باید  به جای متخصصین سکتوری،  این است که  راه دیگر  محدود گردد. 
تحلیلگران مستقل پالیسی را استخدام نمود و این افراد کسانی هستند که 
پالیسی  مورد  در  گان  کننده  تمویل  نظریات مشخص  به  وابستگی خاص 
ندارند؛ آنها به وزارت خانه ها کمک خواهند نمود و در گفتگو ها و بحث ها 
به عنوان یک داور و میانجی عمل می نمایند تا پالیسی قدرتمندی ساخته 
شود که ازحمایت سیاسی نیز برخوردار باشد. استفاده از تحلیلگران مستقل 
پالیسی باعث خواهد شد که دولت افغانستان نسبت به پالیسی های ساخته 

شده، احساس از خود بودن و مالکیت بیشتری نماید.

درس دومی که می توان ازمطالعه پروسه پالیسی سازی برای انکشاف دهات 
افغانستان آموخت، نقش افراد و شخصیت ها در پروسه پالیسی سازی است؛ 

1 . برنامه ها و پروگرامهایی وجود دارند که تمویل کننده گان آنها را نه از طریق مکانیزمهای 
دولت افغانستان بلکه به صورت مستقیم تمویل می نمایند و متعاقبًا خارج از کنترول بودجه دولت 

می باشد.
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این نقشها می توانند در پهلوی اینکه سازنده باشند، اثر تخریبی نیز داشته 
باشند. افرادی که در جستجوی تاثیر گذاری در پروسه پالیسی سازی اند، باید 
برای تعقیب آجندای خودشان از رویه ی استراتیژیکی و سیاسی استفاده نمایند

این سند توضیحی  بخشی از مجموعه مقالات ادارهء واحد تحقیق و ارزیابی 
که  است2  افغانستان  در  سازی  پالیسی  های   پروسه  زمینه   در  افغاستان 
مربوط به پروسه های پالیسی سازی برای سکتور انکشاف زراعت و دهات 
افغانستان میگردد. پروسه پالیسی سازی سکتور انکشاف دهات افغانستان،  
جمعیت  اکثر  اینکه  اول  است.  برخوردار  ی  ویژه  اهمیت  از  ذیل  علل  به 
اینکه عمدتًا  زند ه گی می کنند. دوم  افغانستان درساحات روستایی  فقیر 
آینده  اقتصادی در  برای سکتور زراعت، نقش حائز اهمیت در زمینه رشد 
قائل می شوند. و همچنان علل زیاد دیگری نیز وجود دارند که مبتنی بر 
آنها چگونگی ساخت پالیسی ها باید مورد توجه قرار بگیرند. به این خاطر، 
گرفته  صورت  افغانستان  در  پالیسی  ساختن  برای  توجهی  قابل  تلاشهای 
برای  پالیسی خوب  این است که ساخت و تطبیق  بر  باور و عقیده  است. 
انکشاف پایدار و مساعی دولت سازی برای یک کشور بعد از جنگ، کلیدی 

و حساس می باشد.

اکثر  نظر  به  شود؟  می  ساخته  چگونه  و  چیست  خوب  پالیسی  یک  اما 
متخصصان، یک پالیسی خوب از نظر تخنیکی، پالیسیی است که منطقی 
بوده و بوسیله بررسی بیطرفانه و جامع مستندات و شواهد عینی و همچنین 
توسط دلایل و قضایای علمی تایید شود. درحالی که این موارد برای یک 
و  واقعیتها  تفسیر  و  ارایه  انتخاب،  ولی  اند،  خوب ضروری  سازی  پالیسی 
استحکام  و  قوت  بنابراین،  است.  بحث  قابل  و  گزینشی  همیشه  شواهد، 
تخنیکی غالبًا سئوال بر انگیز می باشد. افزون برآنچه ذکر گردید ساختن 
های  داده  از  استفاده  دلیل  به  همواره  افغانستان  در  خوب  پالیسی  یک  
ناقص و منابع معلوماتی متناقض تضعیف می گردد. مهم تر از همه اینکه 
هستند،  آن  به  رسیدگی  صدد  در  افغانستان  های  پالیسی  که  مشکلاتی 
پیچیده، چند جانبه و مرتبط به یکدیگر هستند؛ بنابراین همیشه درهنگام 
تعیین مشکل پالیسی و یافتن راه حل مناسب برای آن اختلافات زیادی به 

وجود می آیند.

کارکرد  واقع  در  سازد،  می  آسان  را  قطعی  غیر  و  پیچیده  دنیای  پالیسی، 
حلهای  راه  تا  دهد  کاهش  را  قطعیت  عدم  که  است  این  پالیسی  کلیدی 
به  نسبت  ایجاد روشهای مختلف  بوسیله  راه حلها  پیشنهاد گردد.  مناسب 
راه  برای توجیه و تشریح  این روشها  پالیسی ساخته می شوند.3 هر کدام 

2  . ساحات پالیسی که بوسیله مجموعه مطالعات پالیسی سازی بخش تحقیق و ارزیابی افغانستان  

انتخاب شده است براساس ساختار و مسایل مشترک استراتیژی انکشاف ملی افغانستان می باشد. 

3 . داستان های پالیسی و یا روشها زمینه های آسان کننده ی هستند که به قصد ایجاد نظم، 

معین بودن و یکپارچگی در شرایط نا معلوم و پیچیده ساخته می شوند. به تحلیل اِمری روئی، تحت 
عنوان "تحلیل روش پالیسی" مراجعه کنید. نظریه و عمل، )دورهام و لندن: انتشارات پوهنتون دوک، 

حلهایی که پیشنهاد می کنند، ساخته شده اند.4 همانطوری که شما در ذیل 
خواهید دید سه گونه روش برای ساختن پالیسی انکشاف دهات افغانستان 
وجود داشته است. روشهای پالیسی غالبًا بوسیله نظریات عمومی، مفاهیم، 
و کلمات یا عبارات، انتخاب می گردد که این نظریات، مفاهیم، کلمات و 
یا عبارات بنام "کلمات بسیج کننده"5 نیز یاد می شوند. این گونه عبارات 
معمولًا انتزاعی بوده و دارای تفسیر های مختلف می باشند. یک مثال خوب 
از "کلمه بسیج کننده"، "روش پالیسی اداره سالم" است که از جمله مفاهیم 
توسعه وی به شمار می رود و هرکسی می تواند بدون فهم دقیق، آن را 
روشهای  تمام  کلیدی  کاربرد  است.  آزاد"  "بازار  دیگر  مثال  کند.  حمایت 
ذی  افراد  حمایت  که  است  آن  هدف  و  اند  سیاسی  صورت  به  پالیسی، 
علاقه زیادی را بدست آورد. بنابراین هرچه دامنهء روش پالیسی، عمومی 
و نا معین باشد، احتمال اینکه گروههای زیادی با نظریات مختلف آن را 
حمایت کنند، بیشتر است. پس بهتر است که ساختن یک پالیسی را اساسًا 
نه   پالیسی خوب  دانسته شد، یک  بنامیم. همانطور که  یک عمل سیاسی 
با بسیج نمودن حمایت  بلکه  باشد،  از نظر فنی و تخنیکی قوی می  تنها 
سیاسی، منافع مختلف6 شامل در آن، باعث مشروعیت بخشیدن به پالیسی 
دهات  انکشاف  سازی  پالیسی  پروسه  درمطالعه  حاضر  تحقیق  شود.  می 
در  آیا  میپرسدکه  افغانستان  دهات  انکشاف  پالیسی  روشهای  و  افغانستان 
سکتور انکشاف دهات افغانستان یک پالیسی خوب ساخته شده است؟ واگر 
را   بتواند ما  تا  یاد بگیریم  از این مثال  توانیم  نه، چرا؟ وچه چیزهایی می 
در ساختن پالیسی بهتر برای سایر سکتور ها کمک نماید؟ علل مشخصی 
قرار  توجه  مورد  باید  افغانستان  در  سازی  پالیسی  پروسه  در  که  هستند 
پالیسی متعلق به چه کسی است؟ هیچ  این  اینکه  بگیرند و در سئوال به 
معلوم  نا  اقل  حد  اهداف،  در  ثبات  سیاسی،  )تاریخ  شرطها  پیش  از  کدام 
موفق  پالیسی  یک  برای ساخت  نهادی(  وحافظه  ومحیطی  سیاسی  بودن 
در افغانستان وجود ندارد.7 بنابراین نقش عوامل خارجی در پروسه پالیسی 
اندازه ی که تمویل کننده  باید مورد توجه قرار بگیرد. پس به هر  سازی 
گان در توسعه افغانستان دخیل بوده اند، به همان اندازه تاثیرات قوی بر 
روند پالیسی سازی داشته اند. به طور عمومی، مودلهای پالیسی که بوسیله 

سال 1994(، 4-2

4 . کارول لی باچی، زنان، پالیسی وسیاست: ساخت مشکل/موضوع پالیسی، لندن و دهلی: سیج 
1999( ف فصل 1.

5 . دیوید موز، “آیا یک پالیسی خوب غیر قابل تطبیق است؟ انعکاسی بر قوم شناسی پالیسی و 
عمل کمک” انکشاف و تغییر 35، شماره. 4 )1382(: 671-639.

6 . موز، 639

7 . روئی، تحلیل روش پالیسی، 35

مقدمه: چرا مطالعه پروسه های پالیسی سازی الزم است؟ ۱ .

مشخص  سیاسی  منافع  درک  و  فهم  شامل  هم  باید  ی  رویه  چنین  و 
همتایان خودش باشد و هم شناسایی راه های برای ایجاد هماهنگی بین 
بیشتر  نهایی، حمایت  پالیسی  برای  تا  باشد  داشته  بر  در  را  منافع مختلف 

سیاسی جلب گردد.
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سازمانهای دو جانبه و بین المللی استفاده می شوند، نه تنها روش به ساده 
بلکه خواستار جهانی  دارند،  را  تجویز شدهء خودشان  پالیسی های  کردن 
کردن آنها نیز می باشند؛ زیرا فرض می شود یک پالیسی تجویز شده و 
به عنوان  با موقعیت دیگر مرتبط است.8  ازیک موقعیت خاص،  بر گرفته 
مثال، عبارت "بهترین کاربرد بین المللی" است که به صورت گسترده در 
است  معتقد  که  ی  فرضیه  شود.  می  استفاده  درافغانستان  پالیسی  اسناد 
نظریه  این  باشد،  اجرا می  قابل  پالیسی در سراسر جهان  راه حلهای یک 
درحقیقت موقعیت خاص و شرایط سیاسی مربوط به محیط هر پالیسی را 
سازی  پالیسی  قبال  در  را  تکنیکی  صرفًا  برخورد  یک  و  گیرد  می  نادیده 
به کمکهای خارجی،  افغانستان  دولت  وابستگی  بخاطر  نماید.  تقویت می 
مورد  در  گیری  تصمیم  و  سازی  پالیسی  پروسه  جهت  وتعیین  درکنترل 
تحقیق  بنابراین  است.  بوده  مواجه  مشکلات  با  مالی  های  کمک  دریافت 
حاضر خواهان تاکید بر این است که چطور موانع قدرتمند کنترول دولت 
را در پالیسی سازی انکشاف دهات افغانستان محدود کرده و سبب ایجاد 
سئوالهای اساسی و بنیادی درباره مالکیت9 دولت افغانستان براین پالیسی 

شده است.

دولتهایی که در حد وسیعی وابسته به کمکهای خارجی هستند از ظرفیت 
لازم برای اجرای موثر نقش رهبری برخوردار نیستند، بخصوص وقتی که 
محدودیتهای شدیدی بر ظرفیت دولت برای حکومت کردن در افغانستان 
تمویل  یک  که  شوند  می  تر11  پیچیده  وقتی  مشکلات  این  دارد.10  وجود 
کنندهء رهبر برای تعداد بیشمار تمویل کننده گان فعال در افغانستان وجود 
ندارد و از جانب دیگر تمویل کننده گان، کمک های مالی خودشان را به 
خارج  را  هایی  برنامه  اینکه  یعنی  نمایند؛  می  صورت خودسرانه12 مصرف 
از چوکات دولت افغانسان تمویل می نمایند. )تخمین زده می شود که دو 
ثلث کمکهای خارجی در افغانستان خارج از کنترل دولت به مصرف رسیده 

است.(

و  شده  تعریف  مقاصد  از  ی  مجموعه  عنوان  به  را  پالیسی  تحقیق،  این 
عامه ساخته  رفاه  نام  تحت  که  کند  بیان می  آن  از  عملیات حاصل شده 
شده، تمویل گردیده و بالاخره تطبیق شده است. پس پروسه پالیسی سازی  
به اعمالی  اطلاق می شود که در آن، پالیسی: نخست طراحی شده و سپس 
مورد مذاکره قرار می گیرد و بعد از اینکه مورد تبادل نظر  قرار گرفت به 
صورت رسمی تنظیم می گردد.  پالیسی همیشه یک سند رسمی نبوده و 
نباید تصور شود که پالیسی ها همواره به صورت کتبی نوشته می شوند. 

8  . جی. فرگوسن، ماشین ضد سیاست : انکشاف، غیر سیاسی سازی و قدرت بروکراتیک در لسوتو 
)ماینیو پولیس: انتشارات پوهنتون ماینیو پولیس، 1323(.

9  .یک مثال اصلی از “کلمه بسیج کننده" که غالبًا سبب تفسیرهای متعدد می گردد.

10 . هامیش نیکسون، “کمک کردن به دولت؟” کمکهای بین المللی وتناقض دولت سازی در 
افغانستان، )بخش تحقیق و ارزیابی افغانستان، کابل سال 1386( 

سالهای  تجربه طی  ارزیابی یک  افغانستان:  انکشافی  چالش  به  گویی  پاسخ  بیرد،  ویلیام    . 11
SASPR11 1386-1380 و موضوعات و اولویتها برای آینده، گزارش شماره

م نظقه جنوب آسیا ، مجموعه مقاالت پریم )بانک جهانی : واشنگتن سال 1386(، 19-

12 . تمویل نمودن پروژه ها خارج از بودجه دولتی که بوسیله خود تمویل کننده مدیریت وکنترول 
می شود.

این  باشند، زیرا  باید همچنین  جنبه کار بردی و تطبیقی داشته  پالیسی  
مساله غالبًا  وقتی درعمل اتفاق می افتد که بین آنچه به صورت کتبی در 
یک پالیسی نوشته شده با آنچه در عمل تطبیق می گردد ارتباطی وجود 
نداشته باشد و درچنین شرایطی است که سؤالی به میان میاید؛ و آن این 

است که پالیسی، واقعًا و کأل یعنی چی؟

می  افغانستان  دهات  انکشاف  پالیسی  آجندای  به  کلی  نظر  تحقیق،  این 
اندازد و منافع اساسی، روش های پالیسی و رویه های مورد استفاده برای 
دهد.  می  قرار  بررسی  مورد  را  افغانستان  دهات  انکشاف  پالیسی  ساخت 
دانستن پروسه ساخت پالیسی انکشاف دهات افغانستان به نفسه یک هدف 
و  بیشتر  یادگیری  به  منجر  که  است  این  منظور  بلکه  رود،  نمی  به شمار 
بهبود روش های مورد استفاده و در نهایت باعث ایجاد تغییر شود. به طور 
عموم، هدف سئوال در باره پالیسی این است که "سهولت ایجاد گردد نه 
مساله  این  و  نماید"13  آن  جایگزین  را  خوب  سیاسی  انتخاب  یک  اینکه 
مرتبط به آجندای وسیعتر ساختن دموکراسی مشارکتی در افغانستان است، 
به  تمام جوانب، سهولت دسترسی  برای  این است که  آنچه در نظر است 
در  به طوری که گفتگو های جدی  تشریح گردد  و  فراهم شده  معلومات 
روشهای  بر  تمرکز  با  بپیوندد.  وقوع  به  پالیسی  برای  گیری  تصمیم  مورد 
انکشاف دهات  پالیسی  آجندای  و  پالیسی سازی،  پروسه  پالیسی،  مختلف 
موقف  یک  ضروری  صورت  به  ندارد  نظر  در  حاضر  تحقیق  افغانستان، 
منطقی در باره محتوای پالیسی و یا پالیسی سازی را اتخاذ نماید. درعین 
پالیسی سازی به صورت خیلی ساده فقط در  اینکه  به  باور داشتن  زمان، 
باره قدرت است – هرچند قدرت در درون پالیسی سازی نهفته است-  در 
با  دارند  قصد  که  گردد  می  محسوب  کسانی  عالی  مقاصد  انکار  حقیقت 

ساخت و ایجاد یک پالیسی خوب، تغییر مثبتی را وارد نمایند.

تحقیق حاضر نخست تاریخچه پالیسی سازی را در دو وزارتخانه مرتبط به 
انکشاف دهات افغانستان بررسی کرده و سپس ویژه گی ها و مشخصات 
پالیسی  به  مربوط  مشاجرات  و  ها  بحث  که  پالیسی  گانه  سه  روشهای 
دانستن  نماید.  می  بیان  است،  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  دهات  انکشاف 
برای  هایشان  ادعا  و  ها  فرضیه  آنها،  محتوای  پالیسی،  مختلف  روشهای 
ارزیابی قوت تخنیکی پالیسی انکشاف دهات افغانستان و همچنین ارزیابی 
آمده  بوجود  آن  برای  سیاسی  لازم  های  حمایت  که  شرایطی  و  موقعیت 
کوشد  می  تحقیق  این  بعدی  مرحله  در  باشد.  می  و ضروری  لازم  است، 
تا پروسه پالیسی سازی انکشاف دهات افغانستان را مورد بحث قرار دهد 
و  آبیاری  زراعت،  وزارتخانه های  در  ها  پالیسی  این  که  یابد  در  و سپس 
مالداری؛ و احیاء و انکشاف دهات چطور ساخته شده است. بعد از مطالعه 
زراعت،  وزارت  اساسی  پالیسی  که  شد  مشخص  وزارتخانه  دو  این  اسناد 
در  که  حالی  در  باشد،  می  وزارت  پلان  ماستر  همان  مالداری  و  آبیاری 
وزارت احیاء وانکشاف دهات دو پالیسی جداگانه موجود اند که عبارتند از: 
 .)NSP( ملی  پروگرام همبستگی  و   )NABDP( ملی  انکشاف  پروگرام   -1
این وزارتخانه ها، در این تحقیق  از  پالیسی های هرکدام  از مطالعه  پس 
انکشاف زراعت و دهات  به بررسی استراتیژی سکتور  تا  سعی شده است 

مشورتی،  های  رویه  و  استدلالی  سیاستهای  عامه:  پالیسی  مجدد  بندی  فرم  فیشر،  فرانک   . 13
)آکسفورد: انتشارات پوهنتون آکسفورد، 1382(، 15.
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دو  این  بوسیله  و  بوده  افغانستان  ملی  انکشاف  استراتیژی  از  بخشی  که 
چنین  تحقیق  این  نهایت،  در  شود.  پرداخته  است  شده  ساخته  وزارتخانه 
نتیجه گیری می نماید که پروسه پالیسی سازی انکشاف دهات افغانستان 
مشکل ساز و بی نظم بوده است و به جای اینکه سعی شود تا راه هایی 
برای ساخت یک روش پالیسی مشترک جستجو شود، با انگیزه های رقابت 
و انحصار طلبی ساخته شده است و بعد ها بوسیله برخورد های )نا مناسب( 

جدایی مشکل ساز زراعت از انکشاف روستایی، تحت نام انکشاف دهات 
افغانستان )آنطوری که بوسیله استراتیژی انکشاف ملی افغانستان تعریف شده 
است(، طوری که تصور می شود آنها دو عنصر جدا از هم هستند؛ در سراسر 
پروسه پالیسی سازی دوام داشته و تاریخچه سازمانی هر دو وزارتخانه را 
منعکس می کنند. از نظر قدامت تاریخی14 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 
ازسابقه بیشتری برخوردار است و سال تاسیس آن به دهه 1930 برمی گردد 
که امروزه بزرگتر از وزارت احیاء و انکشاف دهات بوده و افزون بر 10000 
کارمند دارد. ولی وزارت احیاء و انکشاف دهات با 1378 کارمند از وزارت 
زراعت، آبیاری ومالداری کوچک تر است که برای اولین بار در سال 1333 
15به نام ریاست کمیسیون دهات درچوکات وزارت تجارت ایجاد گردید. این 

از حرکت  رنگارنگی  تاریخچه  از  دوران حیات خویش  در طول  وزارتخانه 
نهادی، بسته شدن و بازگشایی مجدد برخوردار بوده است. ولی به عنوان 
یک وزارت مستقل درسال 1380 و با مسئولیت ترویج کاهش فقر و حمایت 
اجتماعی در دهات افغانستان ایجاد گردید. همانطوری که  تا کنون ذکر شد، 
 اینکه پالیسی سازی در این سکتور اهمیت اساسی و مرکزی دارد، به این

 دلیل است که جمعیت قابل ملاحظه ای از مردم فقیر در ساحات روستایی 
تولیدی  عنوان یک سکتور  به  زراعت  به  و  کنند  می  گی  زنده  افغانستان 
کلیدی برای انکشاف افغانستان نگریسته می شود. این دلایل همچنین نیاز 
به پالیسی دهات را برای تمرکز بر ارتباط بین کاهش فقر و تولید درساحات 
روستایی برجسته می سازند.16 اگر اهمیت سکتور دهات درمقایسه با ارزیابی 
به نظر میرسد که  قرار گیرد،  این دو وزارتخانه مورد توجه  نسبی کارکرد 
وزارت احیاء وانکشاف دهات موفق تر بوده است. ارتباط بالقوه بین موفقیت 
نسبی این دو وزارتخانه و پروسه های پالیسی سازی هرکدام آنها نیز قابل 
باشد.  می  بحث  قابل  ارزیابی  یک  همواره  هم  موفقیت  البته  است.  توجه 
یکی از معیارهایی که برای سنجش موفقیت استفاده می شود، این است که 

گرفته  قرار  تغییر  مورد  همواره  گذشته  در  که  است  داشته  متعددی  نامهای  زراعت  وزارت   .   14

نامیده  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  فعلًا   که  بگوییم  باید  مطلب  این  کردن  روشن  برای  اند. 
می شود.

15  . "وزارت احیاء و انکشاف دهات، آیا می دانید که ....؟” برای تاریخچه این وزارت به لینک 
ذیل مراجعه کنید.

Http:\\www.mrrd.gov.af/English/Histort.htm  درسنبله 1387 به این وب سایت 
مراجعه شده است

16  .بیرد، “چالش سر راه انکشاف افغانستان ، 12."

تفاوت در رهبری در این دو وزارتخانه17 و همچنان اهمیت شخصیت هایی 
که باعث شکل دهی به پروسه پالیسی در این تحقیق شده اند، را مقایسه 
وزارتخانه  دو  این  درکارکرد  موفقیت  سنجش  برای  دیگر  مقیاس  کنیم. 
از  وخارج  کنترول  تحت  های  بودجه  تناسب  و  بودجه  میزان  به  وابسته 
می  اطلاق  ای  بودجه  به  کنترول  از  خارج  )بودجه  باشد.  می  آنها  کنترول 
گردد که در پروژه های تحت صلاحیت وزارت بوسیله سازمان تمویل کننده 
مصرف شده، ولی برنحوه مصرف آن کنترول وجود نداشته است(. بر طبق 
این معیار هم، وزارت احیاء و انکشاف دهات نسبت به وزارت زراعت، آبیاری 
و مالداری از بودجه بیشتری برخوردار بوده است )به جدول شماره 1 نگاه 
 کنید( وعلاوه بر این، نسبت بیشتر بودجه هایی را که مصرف کرده درمقایسه 
با وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تحت کنترول خودش بوده است )بیشتر 
از 60٪(. اما این اختلافات نشانه نحوه رفتار و برخورد تمویل کننده گان نیز 
می باشد که همیشه با یک پالیسی مخفی و انتخاب گزینشی18 همراه بوده 
است و در نتیجه برکارکرد اجرایی وزارتخانه ها تاثیر داشته است. جدول 
انکشاف دهات؛ و  و  احیاء  بودجه های عادی و خارجی  وزارت  شماره 1 
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را نشان میدهد )مصرف شده به میلیون 

دالر آمریکایی(. منبع: پایگاه معلوماتی وزارت مالیه.

انکشاف  به چوکات  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  در  پالیسی سازی19 
ملی20 سال 1380 و به مطالعه "بازسازی سکتور زراعت افغانستان"21 که 
توسط بانک انکشاف آسیاسی انجام شده است، برمی گردد. هر دوی این 
اند22 که  پالیسی زراعت سال 1381 سهم داشته  اسناد در تسوید گزارش 

17  .بیرد،” چالش سر راه انکشاف افغانستان،”

18  .جاناتان گودهند و مارک سیدرا ،” رشوه یا چانه زنی ؟صلح مشروط و بازسازی بعد از بحران 
در افغانستان ،"حفاظت صلح بین المللی 14، شماره .1 )1386(  41-61

19 . به دلیل محدودیت زمانی،  تحقیق حاضر نمی تواند چارچوب انکشاف ملی زراعت و برنامه 
های مربوط به آن ) تولیدات زراعتی و پروگرام تولیدی ، پروگرام احیای اقتصادی، پروگرام مدیریت 
منابع طبیعی و مدیریت تغییر، انکشاف سکتور عامه و پروگرام حمایت پروگرامها( را مورد بحث قرار 

دهد. این اسناد دراپریل سال 2009 بوسیله وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسوید شده اند .

20 . اداره انتقالی افغانستان” چارچوب انکشاف ملی: تسوید برای مشاوره، )کابل :سال 1380(

آسیایی،  انکشاف  )بانک  افغانستان”  زراعت  سکتور  “بازسازی  آسیایی،  انکشافی  بانک   .   21
دیپارتمنت جنوب آسیا، بانک آنکشاف آسیا یی سال 1381 مانیلا:(

22  . وزارت زراعت، مالداری و سکتور منابع طبیعی افغانستان، “ساختن مدیریت تولید و زراعت و 

دولت، وزارت خانه ها و مشخصًا بوسیله تمویل کننده گان پیچیده تر شده 
است. نتیجتًا، حاصل تمامی تلاشها، ضعف تخنیکی پالیسی های ایجاد شده 
و جهت دهی آنها به مسیرهای متفاوتی است که متاسفانه هرکدام از آنها 
براساس محاسبات علمی، نواقص خاص خودشان را دارا می باشند و علاوه 
برتمام اینها نتوانسته است حمایت سیاسی لازم را بدست آورد. پس درچنین 
وضعیتی گفته می توانیم که یک پالیسی "خوب ومناسب" برای انکشاف 

دهات افغانستان ساخته نشده است.

2.      "سکتور دهات" و ساختن دو وزارتخانه 
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

متعاقبًا مورد تجدید نظر قرار گرفته و به عنوان پالیسی زراعت سال 1382 
به تصویب رسید. در اوایل سال 1383 وزارت زراعت، مالداری و آبیاری، 
ساختار ماستر پلان23 خودش را آغاز نمود که در اواخر همان سال منتشر 
زراعت،  وزارت  مشغولیت  انکشاف،  کلیدی  پالیسی   ،1384 ازسال  گردید. 
 )ARDSS( آبیاری و مالداری با استراتیژی انکشاف سکتور دهات افغانستان
بوده   )ANDS( افغانستان  ملی  انکشاف  استراتیژی  از  بخشی  عنوان  به 

است. 

24. 1380:  استراتیژی انکشاف زراعت و مالداری افغانستان ) مسوده(

1381: " بازسازی سکتور زراعت افغانستان " )بانک انکشاف آسیایی(

1382: چوکات پالیسی و استراتیژی برای باز سازی زراعت و سکتور منابع 
طبیعی افغانستان )درفبروری سال 1382 تسوید گردید ودرجون 1382 به 

تصویب رسید(

1383: ماستر پالن سال 1383

 28( افغانستان  ملی  انکشاف  استراتیژی  برای  زراعت  استراتیژی   :1385
حوت  سال1385(

1385: پروگرامها و ماستر پلان: پلانهای سرمایه گذاری و تطبیق )1385( 

1387: چوکات انکشاف زراعت ملی سال 1387

نقاط متعددی می تواند در مورد ایجاد پالیسی در وزارت زراعت، آبیاری و 
مالداری مورد توجه قرار بگیرد. نخست اینکه عاملین خارجی تأثیر قوی بر 
پالیسی سازی داشته اند، طوری که پالیسی ها یا مستقیمًا بوسیله مشاوران 
اشاره کرد که در  ارزیابی سکتور  به مورد  توان  )بگونهء مثال می  خارجی 
اینکه توسط  یا  و  یافت(  انجام  آسیایی  انکشاف  بانک  بوسیله  سال 1381 
ماستر  قضیه  به  توان  می  مثال  )بگونهء  اند  یافته  تدوین  وزارت  مشاوران 
پلان اشاره کرد(. به هر حال این مشاوران و تحلیل گران خارجی به طرق 
حتی  اند.  کرده  رهبری  و  نفوذ  اعمال  پالیسی  محتوای  به  راجع  متعددی 
بین خود تمویل کننده گانی که به نحوی با وزارت همکاری داشته اند هم 
اختلافات نظر فراوانی وجود داشته است. در ارتباط به این مساله، مثلًا، می 
توان به اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا )USAID( که یکی 
از تمویل کننده گان عمده بشمار می رود، اشاره کرد که هر چند دفتر کار 

استفاده پایدار از منابع طبیعی به عنوان موتور رشد اقتصادی–اجتماعی افغانستان: پالیسی و چوکات 
استراتیژی برای احیاء و انکشاف زراعت و سکتور منابع طبیعی افغانستان”) کابل: وزارت زراعت ، 

مالداری و غذا )MAAHF( سال 1381      

23 . بر اساس پالیسی سال 1382 وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری، وزیر آن وقت برای جلب 
کمک به تمویل کننده گان متوسل گردید. 6 تمویل کننده موافقت نمودند که تا وزارت را برای تهیه 
یک ماستر پلان که سرمایه گذاری را هدایت نماید کمک نمایند. این 6 تمویل کننده عبارت بودند 
از: بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، همکاری بین المللی جاپان، کمیسیون اروپایی، و دیپارتمنت 

بریتانیا برای انکشاف بین المللی(.

و  دهات  سکتور  انکشاف  استراتیژی   1387-1391 زراعت   و  دهات  انکشاف  استراتیژی   .   24
زراعت – استراتیژی انکشاف ملی افغانستان – کابل: دولت افغانستان ، 2008 دولت افغانستان ، “ 

استراتیژی انکشاف ملی افغانستان : 2008

را  بوده است، ولی همیشه پروژه های خودش  آن در داخل تعمیر وزارت 
خارج از کنترول بودجه دولتی تطبیق نموده است.25 و به همین دلیل تمویل 
کنترول  از  خارج  های  بودجه  کل  از  وسیعی  قسمت  سازمان   این  مالی 
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را تشکیل می دهد. بالاخره با تمام آنچه 
ذکر گردید روند ساخت پالیسی در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بسیار 
با سرعت کم بوده و بجای اینکه سبب تطبیق پروگرامها گردد، بیشتر بر 

روی کاغذ باقی مانده اند.

و  راه  یک  دهات  انکشاف  و  احیاء  وزارت  در  پالیسی  آجندای  انکشاف 
طریقه متفاوتی را طی نموده است که قسمًا نشان دهنده صلاحیت کاری 
متفاوت این دو وزارتخانه می باشد و همچنین انعکاس ساختار پروگرامهای 
متفاوتی است که هرکدام از این وزارتخانه ها تعقیب کرده اند. وزارت احیاء 
و انکشاف دهات این مزیت را داشته که در مقایسه با وزارت زراعت ،آبیاری 
و مالداری تقریبًا تمام کارش را بدون مشکلات اداری از قبیل حجم وسیع 
کارمندان یا مسایل بازمانده از گذشته دقیقًا بعد از سال 1382 آغاز نموده 
انکشاف دهات  احیاء و  این، محتوای پروگرامهای وزارت  بر  افزون  است. 
برخوردار  بیشتری  تمرکز  از  آنها هم  تطبیق  و  ملموس  و  متفاوت  تاحدی 
بوده است. بیشتر سرمایه این وزارت برای فراهم آوری نیازمندیهای عامه 
تخنیکی،  خدمات  وعرضه  مکاتب  ساخت  آب،  تهیه  سرکها،  ساخت  مانند 
که به طور مشخص فقر ساختاری را مورد توجه قرار داده است، به مصرف 
رسیده است. در حقیقت آنچه ظاهراً در وزارت احیاء و انکشاف دهات بنظر 
میرسد اینستکه این وزارت بر بودجه های مصرفی خودش رهبری وکنترول 
آبیاری  زراعت،  وزارت  در  است که  این موضوعی  و  است  داشته  بیشتری 
و مالداری هیچگاه رونما نگردیده است. همانطوری که درشکل شماره 2 
را  پالیسی  طرح  دو  فقط  دهات،  وانکشاف  احیاء  وزارت  شد،  خواهد  دیده 
تسوید نموده است که هردوی آنها سندهای بسیار مختصری می باشند و 
بیشتر محتوا و تمرکز پالیسی بجای اینکه در اسناد پالیسی مشخص تدوین 
شوند، در بحثها وتطبیق پروگرامهای معین آشکار می شوند. به عنوان مثال 
از تطبیق را پیشنهاد  برنامه همبستگی ملی، ساختار پروگرام و طریقه ی 
باشند  انکشاف دهات می  و  احیاء  وزیر  نظرات  با  نماید که هماهنگ  می 
اینکه وزارت باید از تطبیق مستقیم پروگرامها خود داری نماید.26 و به جای 
 ، پروگرامها  از  نظارت  پالیسی،  کیفیت  متوجه  را  خودش  تمرکز  باید  آن 
ارزیابی آنها و انعقاد قرارداد به منظور تطبیق پروگرامها با شرکای خودش 
غیر  سازمانهای  ملی:  همبستگی  پروگرام  مورد  در  وزارت  )شرکای  نماید. 
دولتی ملی و بین المللی بوده اند(. این رویه کاری وزارت، تعداد کارمندان 
را یک سوم کاهش داد و تنها 1378 کارمند باقی ماند و تمرکز برکیفیت 
بذر  باعث کشت  امر  این  البته  که  را شامل گردید  پایین  تا  بالا  از سطوح 
تحول در نحوه کارکرد و فرهنگ کاری در این وزارت گردید.27 همانطوری 
ناظرین خارجی اظهار نظر می کند: "بسیار زود مشخص شد  از  که یکی 

25  .به گونه مثال می توان به پروگرام بازسازی مارکیت زراعت و پروگرام سریع و پایدار زراعت 
اشاره کرد.  

26  .مصاحبه، )رسمی ، وزارت احیاء و انکشاف دهات (، پیرز.کوم ، 24 اگست سال  1386. برای 
فهرست کامل اطلاعات به آدم پین و سید محمد شاه رجوع کنید ، "پالیسی سازی در انکشاف دهات 

و زراعت در افغانستان" )کابل :بخش تحقیق و ارزیابی افغانستان ،2009  ، 10، 

27 .  مصاحبه خبری، ) رسمی، وزارت احیاء و انکشاف دهات(، پیرز.کام .، 2 دلو 1386.
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پالیسی سازی در زمینه انکشاف زراعتی و دهات

که ساختن پالیسی به صورت بومی - بدست خود افغانها، در وزارت احیاء 
و انکشاف دهات شروع شده است. 28 و این انگیزه ی برای تمویل کننده 
برطبق  دقیقًا  بلکه  نکنند،  فعالیت  وزارت  خلاف  یا  و  جدا  که  شد  گان 
کار مرحله  آغاز  در  در صورتی که  باشند.  داشته  وزارت همکاری  آجندای 
از  خارجی  مشاور  یک  بوسیله  پروگرام  این  ملی،  همبستگی  پروگرام  اول 
جرمنی اداره می شد، ولی بعد از اینکه ظرفیت وزارت ارتقاء یافت، کنترول 
مرحله  در  ترتیب،  بدین  کرد.  پیدا  خودش  های  بودجه  اداره  بر  بیشتری 
مدیریت  ساحوی،  ملی  انکشاف  پروگرام  و  ملی  همبستگی  پروگرام  دوم 
واداره باید کاملٌا در اختیار وزارت احیاء و انکشاف دهات قرار داشته باشد. 

اداره  بر  دهات  انکشاف  و  احیاء  وزارت  کنترول  تدریجی  افزایش 
در  صلاحیت  افزایش  دهنده  نشان  هایش،  بودجه  مصرف  و  پروگرامها 

28 . مصاحبه خبری ،) مشاور یکی از سازمانهای بین المللی (، پیرز.کوم ،9 اسد 1386

انکشاف  و  احیاء  پروگرامها گردید. وزارت  جهت دهی و کنترول محتوای 
دهات بسیار خوب درسال1380 کارش را آغاز نمود و در عین حال حمایت 
این  در  پالیسی  که  شد  باعث  و  نموده  جلب  خود  بسوی  نیز  را  سیاسی 
تمویل  و  آید  بوجود  ها  پروژه  تطبیق  و در  به صورت عملی  دقیقًا  وزارت 
نمودند. حالا سئوال  آن حمایت می  از  به صورت گروهی  کننده گان هم 
این است که چطور دو گونه تاریخچه سازمانی متفاوت،  در وزارت  مهم 
در  اختلاف  و  انکشاف دهات،  و  احیاء  وزارت  و  مالداری  و  آبیاری  زراعت، 
دستاورد های پالیسی شان و نحوه همکاری تمویل کننده گان با آنها در 
انعکاس  افغانستان  دهات  انکشاف  برای  پالیسی  ساخت  پروسه  و  محتوا 
پالیسی  کلیدی  روشهای  تشریح   با  ذیل  در  مساله  این  است؟  کرده  پیدا 
که در این دو وزارت خانه به وجود آمده بود، مورد بررسی قرار می گیرد..

وزارت احیاء و انکشاف دهاتوزارت زراعت، آبیاری و مالداریسال 
بودجه 
عادی

بودجه 
خارجی

% بودجه 
عادی

% بودجه عادیبودجه خارجیبودجه عادی

)1384(13830.5518.113.5132.659.9792.9
)1385(138416.9637.9630.9274.6613.7995.2
)1386(138545.70446.289.3346.38181.9365.5
)1387(200855.895264.17117.5592.397381.43560.8

شکل 1. چوکات زمانی پالیسی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بعد از سال 1382
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

سه گونه روش متفاوت در پالیسی؛ که هر کدام به طور جدا گانه، انکشاف 
و  اسناد  در  نمایند،  می  تشریح  را  افغانستان  زراعت  و  دهات  سکتور  در 
حسابات پروسه پالیسی سازی انکشاف دهات به چشم می خورد. هرکدام 
این روشها از طرز دید و شیوه کار متفاوت برای حل مشکل و نوعی پالیسی 
که باید  برای انکشاف دهات و زراعت تطبیق گردد، نماینده گی می کند. 
گفتگو  و  بحث  پالیسی  گونه  هر  مورد  در  اینکه  از  قبل  روشها  این  همه 
با توجه به تاریخچه متفاوت هر کدام از  نمایند، قبلٌا ساخته شده بودند و 
اشتراک  تنها مساله مورد  و  نظر می رسیدند  به  توجیه  قابل  سازنده گان، 
این سه روش را می توان  بود.  اقتصاد دهات درسال 1382  آنها وضعیت 
تحت عنوان "تولید کننده یا تولیدی"، "انکشاف یا توسعه دهنده" و "بازار- 
محور" دسته بندی نمود.  هر کدام از این روشها هوا داران خاص خودشان 
و  دهات  انکشاف  در  باید  که  مشکلی  "تولیدی"،  روش  برطبق  دارند،  را 
از سال   زراعتی  تولید محصولات  در  گیرد، سقوط  قرار  توجه  مورد  زراعت 
1356  به بعد می باشد و راه حل این است که تولید افزایش یابد. در روش 
اجتماعات  اداره  ساختارهای  و  عامه  خدمات  فقدان  بر  دهنده"  "انکشاف 
مردمی تاکید شده است و راه حلی که  توسط این روش ارایه می شود، این 
است که باید محیطی ایجاد شود که بتواند یک اقتصاد متحول در دهات را 
حمایت کند. در نهایت هوا خواهان روش "بازار – محور" مشکل اساسی 
تقاضای جهانی  به  بتواند  دانند که   فعال می  آزاد  بازار  فقدان یک  در  را 
پاسخ دهد. دهات افغانستان پشت پردهء تمامی این روشهای پالیسی سازی 
قرار دارد و نقطه مشترک هر سه روش این است که چطور سکتور دهات 
و زراعت تا سال 1382 تخریب شده است، ولی هرکدام در تفسیر مفهوم 
تخریب و چگونگی ویرانی این سکتور از شیوه ها و راه هایی استفاده می 

کنند که بهتر بتواند روش مورد نظر خودشان را توجیه وحمایت کند.

که  نیست  این  مدعی  حاضر  تحقیق  گانه،  سه  روشهای  این  درمعرفی 
هیچگونه مشابهت و یا اشتراک نظر بین این روشهای متفاوت وجود ندارد. 
تمامی این روش ها تا حدودی بر ابعاد مختلفی از آجندای انکشاف بالقوه 
دهات تاکید می کنند و چیزی که باید به آن توجه خاص مبذول گردد، این 
است که هر روش نشان دهنده یک الگوی معقول و جامع بوده که شاخصه 
های خاص خودشان را برای موفقیت پروگرام مورد نظرشان دارند. دانستن 
چگونگی شکل گیری محتوا و دفاعیه هریک از این روش های سه گانه 
برای شناخت ماهیت بحثهای مرتبط به پروسه پالیسی در انکشاف سکتور 

دهات وزراعت مهم و اساسی می باشند.

تعریف نمودن مشکل پالیسی 
در  خاصی  نظریه  کدام  هر  هرچند  گانه  سه  های  روش  این  از  یک  هر 
یا  و  داستان  روی  بر  اما  کنند،  می  ارایه  مشترک  مشکل  نوعیت  مورد 
دهات  اقتصاد  و  زراعت  سکتور  تخریب  مورد  در  یی  افسانه  های  بنیاد 
این  دارند.  توافق  تا سال 1382  نا بودی و خشکسالی  در سالهای جنگ، 
تاکید  با  از مشکل است که هر روش  انعکاس دهنده بخشی  مسئله خود 
با  را معرفی کند.  نظر خودش  پالیسی مورد  آن  برای  تا  دارد  بر آن سعی 

درنظر داشت وضعیت سکتور های دهات و زراعت، این چشم دید در باره 
تخریب و ویرانی به صورت عموم پذیرفته شده و واقعیت بدیهی به شمار 
می رود. سند نهایی استراتیژی29 سکتور انکشاف دهات و زراعت همچنین 
در برگیرنده روند تاریخی حوادث طبیعی وکاهش تولیدات برطبق احصائیه 
در مورد ساحات کشت، تولید و تعداد چهار پایان می باشد. و نشان دهنده 
 1356 سالهای  بین  غلات  تولید  در  فیصدی   3.5 مدت  دراز  کاهش  یک 
و1382 می باشد.البته این تعمیم باعث غفلت از افزایش تولید ازسال1370 
تولید  تا زمان وقوع خشکسالی درسال 1376 شده است و همچنین رشد 
گندم درسال 1381 را نیز نادیده گرفته است. ویژه گی هایی را که30 اداره 
انکشاف بین المللی ایالات متحده درسند پروژه پیشنهادی خودش در مورد 
افسانه  بنیاد  نوعیت توصیف  از  سکتور زراعت ذکر کرده است، یک مثال 

ای این سکتور می باشد. )به جدول شماره 1 بنگرید.(

اکثر فرضیه هایی که در باره تاریخچه و وضعیت کنونی دهات افغانستان 
که یک  روبرو شوند. همانطوری  چالشهای جدی  با  توانند  می  باشد،  می 
نظریات  نویسد،"  افغانستان می  اقتصاد زراعتی  محقق کهنه کار در مورد 
از  ای  مجموعه  براساس  افغانستان  در  زراعتی  اقتصاد  و  زراعت  درمورد 
نظریات سنتی که عمدتًا بسیار ساده لوحانه، نا کار آمد و یا از روی عدم 
آگاهی می باشد، ابراز شده است و یا اینکه چنین نظریاتی مبتنی بر ارزش 
دهی بیش ازحد به نقش دولت و کمکهای سازمانهای خارجی در تحول و 

احیاء سکتور زراعت می باشند"31 

سکتور  تخریب  به  مربوط  های  فرضیه  بخصوص  ادامه،  در  دیدگاه  این 
با  و  دهد  می  قرار  انتقاد  مورد  را  زراعتی  بذر  از  ناشی  و خسارات  زراعت 
تنها ٪4  آور می شود که  یاد  زراعتی سال 1381  به ثبت حاصلات  اشاره 
بذرهای کشت شده توسط دهاقین توسط سازمانهای حمایت کننده کمک 
را مورد سئوال قرار می دهد که   نویسنده سپس فرضیه ای  شده است32. 
خانواده  و  وسعت  کم  زراعتی  زمینهای  را  افغانستان  دهات  ساحات  اکثر 
های وابسته33 به آن تشکیل می دهد که از سالهای 1970 به بعد تقریبًا 
زمینهای  حاصلات  اوسط  که  است  مدعی  وی  است.  مانده  باقی  یکسان 
و1350   1340 های  دهه  حاصلات  از   1368 دهه  در  گندم  کشت  تحت 

بیشتر بوده است.

ملی   انکشاف  استراتیژی  سند  در  زراعت  و  دهات  سکتور  انکشاف  استراتیژی   7 صفحه  29 به 
افغانستان مراجعه نمائید. 

30 " تقاضای اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده در مورد طرح پیشنهادی برای  آز لف پی 
-306-06-006- ای پی اس او: پروگرام سریع زراعت  پایدار- دفتر حمایت یو اس آی دی برای 

افغانستان در بانکوک( صفحه 5 سال 1387

پین  آدم  افغانستان،  زراعت  قلمرو  در  تنوع حیات  و  "زمینه تحول سریع   ، فیتزربرت  31 .انتونی 
وجکی ساتن ، 48-29 ) راگبی ، بریتانیا : سازمان غذا و زراعت و اقدامات عملی، 1387(

32   . یک فرضیه که دو باره درسال 1387 بازگو شد. به " کمبود تخم زراعتی دهاقین افغان را 
صدمه می زند" اثر جاناتان بورج  نگاه کنید رویترز 16 قوس 1387 مراجعه کنید.

33  . برای بحثهای بیشتر درباره اغراق  دهقان خورده مالک ، به یان کریستو پولس، “روشهای 

بازسازی در مداخلات زراعتی افغاسنتان” مراجعه کنید. در بازسازی زراعت افغانستان ، 165-188

3.     سه روش عمده پالیسی در باره انکشاف دهات و زراعت
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پالیسی سازی در زمینه انکشاف زراعتی و دهات

مشابهًا، اینکه افغانستان یک کشور وابسته به غذاهای کمکی می باشد، یک 
امر کاملًا بدیهی است، ولی شواهد نشان می دهد که به طور سیستماتیک 
نقش واردات تجاری گندم کم ارزش قلمداد شده است و با وجود سالهای 
متمادی خشکسالی و بی ثباتی سیاسی، مارکیت غله جات به فعالیت خودش 
ادامه داده است.34 واقعیت این است که کمکهای غذایی در تامین ارتزاق 
 1382 تا   1378 سالهای  بین  را  نیازها  از   ٪  8 وحدود  داشته  کمی  نقش 
باورهای  از  بسیاری  برخلاف  شواهد،  رغم  علی  است.35  داده  می  تشکیل 
کرده  احاطه  افغانستان  در  را  زراعت  سکتور  وضعیت  ماحول  که  کلیدی 
است – مانند اثرات تخریبی 25 ساله، وابستگی به کمکهای غذایی، امنیت 

34  . آندریو پینی واسکات راچینی ،"امنیت غذایی در افغانستان، "بازسازی زراعت در افغانستان 
119-164،

35  . پینی واسکات راچینی ، "امنیت غذایی درافغانستان" 138

غذایی به عنوان تولید غذا و اینکه 80 تا 85 فیصد جمعیت دهات وابسته 
به زراعت می باشند- افسانه های مزمنی هستند که بیشتر اسناد پالیسی 
زراعت را پس از سال 1382 به خود اختصاص داده اند. همه روشهای سه 
گانه پالیسی به طور مساوی از این افسانه پشتیبانی کرده و آن را حقیقت 
براین مبنا  اند و  ناپذیر در سکتورهای دهات و زراعت  تلقی نموده  انکار 
نیز موقف خودشان درقبال پالیسی را تهداب گذاری نموده اند. آنچه که از 
زمینه های تاریخی استنباط می شود، فقدان رویکرد تحلیلی درقبال دهات 
و بررسی ابعاد مختلف فقر درآن می باشد. و فقط خواسته شده که براساس 
چنین موقف های جواب پالیسی را توجیه نمایند. و درچنین شرایطی است 
از مفهوم خودش جدا شده است. به هر حال داستان عمومی  پالیسی  که 
تخریب زیربناهای زراعت به شیوه های گوناگون تفسیر شده تا به طریقه 

های متفاوت پالیسی های مختلف، برای آن راه حل ارایه شود.

 پالیسی روش تولیدی
و  آبیاری  زراعت،  وزارت  بوسیله  انحصاری  طور  به  که  تولیدی  روش  در 
تا 85  تولید زراعت که حدود 80  بر تخریب  استفاده شده است،  مالداری 

برای  آنچه  است.  تاکید شده  هستند،  وابسته  بدان  افغانستان  مردم  فیصد 
هواداران این روش موضوع کلیدی محسوب می گردد، از بین رفتن تولید در 
زراعت می باشد و این حقیقت که تولید برای امنیت غذایی بسیار با اهمیت 
می باشد. راه حلی که ارایه می دارند این است که افغانستان را به کشوری 
خودکفا از نظر زراعتی تبدیل نمایند، دقیقًا نقشی که درگذشته داشته است. 
در  زراعت  وزرات  گذشته  نقش  احیای  بر  تاکید  همچنین  روش  این  در 
انکشاف سکتور دهات و زراعت  شده است. شواهد لازم برای دریافت این 
موقف وزارت را می توان در دو منبع جستجو کرد: متن اسناد پالیسی وزارت 
این وزارت راجع به  آبیاری و مالداری و نظرات کارمندان رسمی  زراعت، 
سکتور  استراتیژی  در  توان  می  را  روش  این  های  ریشه  پالیسی.  پروسه 
انکشاف  بانک   361382 سال  پالیسی  و  استراتیژی  چوکات  و   1381 سال 

36  . استراتیژی انکشاف سکتور دهات و زراعت مربوط به استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، 

عنوان کلینام اختصاری
برنامه های ملی

NABDP)1383( مرحله دوم ،)برنامه انکشاف ملی ساحوی مرحله اول )1380
Watsan)1380( ،برنامه حفظ الصحه عامه وتهیه آب برای ساحات روستایی
NRAP)1383( برنامه ملی دسترسی به ساحات روستایی ،)برنامه استخدام عاجل ملی )1380
NSP)1381( برنامه همبستگی ملی

MISFA)1381( ،حمایت ازسهولت های سرمایه گذاری برای قرضه های کوچک در افغانستان
AREDP)1387( ،برنامه انکشاف تجاری در دهات افغانستان

طرحهای پالیسی 
پالن استراتیژیک 1385-1381 ) سال 1380(وزارت احیاء و انکشاف دهات 
هدف استراتیژیکی 1388-1386 )1385(وزارت احیاء و انکشاف دهات

شکل 2. پروگرامها و پالیسی های ملی وزارت احیاء و انکشاف دهات

توضیح 1. ایجاد زمینه برای  انکشاف دهات وزراعت

با توجه به اینکه 80 % جمعیت افغانستان در ساحات روستایی زنده گی می 
کنند و حداقل قسمتی از معیشت شان وابسته به زراعت و کارهای مرتبط 
به زراعت است، زراعت یکی از سکتور های مهم بشمار می آید. بیش از دو 
دهه جنگ و نا آرامی به اضافه سالهای متمادی خشکسالی، باعث تخریب 
شمول  به  دهات  های  زیرساخت  و  است  شده  کشور  این  زراعتی  اقتصاد 
سیستم های آبیاری وجاده ها ترمیم نشده اند. از طرف دیگر، متخصصین 
تخنیکی و مدیریتی نیز کشور را ترک کردند و هیچگونه تحقیقات علمی 
استفاده  برای چند دهه  پیشرفته  تکنولوژی  از  و  نگرفته است  هم صورت 
امراض  تسلیم  و  مانده  باز  ثمر  از  زراعتی  محصولات  تنوع  است.  نشده 
گوناگون گردیدند. سیستم های مالی در دهات معدوم بوده و ظرفیت تولید 
غذا در افغانستان خساره مند شده و دهاقین فقیر گشتند. در نتیجه کشوری 
 ٪ و غنی داشت که حدود 80  رونق  پر  زراعت  روزگاری یک سکتور  که 
درآمد ملی را تشکیل می داد، اکنون وابسته به غذای می باشد که توسط 

تمویل کننده گان بین المللی کمک می شود.
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

و  دهات  انکشاف  سکتور  برای  نهایی  استراتیژی  کرد.37  جستجو  آسیایی 
این است که  استراتیژیک  بیان می داردکه: "هدف  زراعت38 سال 2008، 
برای دهاقین نیازمند، مکانیزمهای حمایتی بسازیم و آنها را قادر بسازیم تا 
از طریق تنوع تولید غلات و مالداری و افزایش تولید، امنیت غذایی را تامین 
نمایند. "درواقع در ارزیابی دستاورد های استراتیژی انکشاف سکتور دهات 
پیشرفت  گیری  اندازه  برای  که  هایی  شاخصه  اکثر  افغانستان،  زراعت  و 
روش  موفقیت  مدعی  زیادی  بسیار  درحد  بودند،  شده  استفاده  موفقیت  و 
خدمات  افزایش  تولید،  سطح  افزایش  نشانگر  ها  شاخصه  بودند.  تولیدی 
دهاقین  سازمانهای  تاسیس  و  بهتر  های  تخم  تولید  وترنری،  و  صحی 

بودند.39

با درنظر داشت نظریات کارمندان وزارت که اکثرشان به صورت خصوصی 
ابراز نظر نموده و شرطهایی را درمورد تمرکز کلی پالیسی سازی در وزارت 
زراعت، آبیاری و مالداری و جهت و مسیری که آنها احساس می کردند به 
سوی آن هدایت شده اند، مطرح کردند. یک نفر بر آن بود که وجود یک 
پروسه کم سرعت ضروری است40؛ یعنی یک روند و الگوی مداوم. او اشاره 
به نقش گذشته وزارت داشت که توانسته بود آنرا بر آورده سازد. و تعدادی41 
هم نظرشان این بود که وزارت باید نقش بیشتری در عرصه تطبیق داشته 
باشد و همچنین مسئولیت دارد تا تضمین نماید که مردم سیر شده اند. آنها 
نظرشان این بود که هنوز بسیار زود است که اقتصاد آزاد براساس رقابت 
بخش خصوصی ایجاد گردد- چیزی که تمویل کننده گان از آن حمایت 

می کردند42. به نظر آنها اقتصاد آزاد منجر به نابرابری بیشتری می شود.

با توجه به رویکرد این روش به گذشته، روش تولیدی درحد وسیعی نمی 
خواهد قبول کند که وضعیت دهات ممکن است از سال 1356 43 تاکنون 
نمی شناسد.  به رسمیت  را  اقتصاد دهات  در  تغییرات  و  باشد.  تغییر کرده 
نیاز  کفایت  حد  در  فقط  افغانستان  در  دهات  ساحات  اکثر  اینکه  بخاطر 
های زنده گی خودشان کشت و زراعت می کنند و غالب دهاقین کمبود 

16 دولت افغانستان

37  . به "بازسازی سکتور زراعت افغانستان "بانک انکشاف آسیایی مراجعه کنید. 1-2 - "اگر 
سطح تولید بخواهد همطراز دیگر کشور های منطقه احیاء شود افغانستان باید نگرانی های میان مدت 
و طویل المدت خودش را برای امنیت غذایی حل نماید.." به علاوه ، این تحقیق بیان می دارد که در 
میان مدت باید نسبت به دستیابی به  خودکفایی برای تولید غلات تاکید شود. با توجه به میراث باقی 

مانده از 25 سال گذشته خیلی از خانواده ها حتی نمی توانند احتیاجات خودشان را برآورده نمایند.

38  . استراتیژی انکشاف سکتور دهات و زراعت، مربوط به استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، 
دولت افغانستان ،16

39  . استراتیژی انکشاف سکتور دهات و زراعت، مربوط استراتیژی انکشاف ملی، دولت افغانستان 
12،

40  . مصاحبه خبری، )رسمی ، وزارت زراعت(، پیرز. کوم.،16 اسد 1386

1386و  اسد   15 پیرز.کوم  مالداری(،  و  آبیاری   ، زراعت  وزارت  )رسمی،  خبری،  مصاحبه   .   41
مصاحبه خبری، )رسمی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری(، پیرز.کوم ، 4 چدي 1386

42  . مصاحبه خبری، )رسمی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری(، پیرز.کوم ، 17 اسد 1386

43  . این نظریه  هماهنگ با رویه غالب جاری می باشد که زنده گی دهات از زراعت  جدا شده 
است .. به "معیشت زراعتی و فقر" اثر جاناتان ریگ مراجعه نمائید: و "تفکر دو باره در رابطه به دهات 

در جنوب" انکشاف جهانی 34، شماره .1 )1387(: 180-202

نیازهای خودشان را از بازار خرید می نمایند و بیشتر عایدات آنها از منابع 
غیر زراعتی می باشد. علاوه بر این، تعداد بیشماری از مردم در دهات فاقد 
زمین زراعتی می باشند. به همین سویه، تقاضای مارکیت نیز نقش حیاتی 
به  به عنوان مثال  بازی می کند_  افغانستان  اقتصاد زمین زراعتی در  در 
نقش مواد مخدر می توان اشاره کرد- و ملحوظاتی که در واقع وزارت نمی 
تولیدی  روش  با  درتطابق  باشد،  دهات  اقتصاد  در  موثر  بازیگر  یک  تواند 

نمی باشد.

پالیسی روش انکشافی 
کوتاه  مدت  یک  در  که  است  این  جستجوی  در  دهنده  انکشاف  پالیسی 
باعث تحول مثبت در ساحات روستایی گردد.44 مطالعه پالیسی سال 1385 
از  وزارت  این  است که  این  کننده  تایید  و انکشاف دهات،  احیاء  45وزارت 

دیدگاهی حمایت کرده است که  با فراهم آوری خدمات عامه اساسی، با 
حمایت از ابتکارات کمک به خود، و بوسیله حمایت از اقشار فقیر و ترویج 
اداره محلی در نهایت باعث رفاه وضعیت مردم فقیر شده است. این وزارت 
موفق شده است تا پروگرامهایی را با آجندای وسیع ایجاد نموده، ظرفیت 
تمویل  از  را  مالی  منابع  آمیز  موفقیت  و به صورت  دهد،  ارتقاء  را  وزارت 
کننده گان جذب نماید و علاوه برتمام اینها با ایجاد یک سیستم مدیریت 

موثر، باعث دستیابی به ریکارد خوب در ارایه  خدمات شود.

از  ای  نمونه  دهات  احیاء وانکشاف  وزارت  ملی  همبستگی  پروگرام 
مختلف  در مراحل  پروگرام  این  باشد،  می  وزارت  این  بیشمار  موفقیتهای 
مدت  میان  نظر  تجدید  در  بطوریکه  است؛  شده  تطبیق  کشور  در سراسر 
تحت  ولایت    34 تمام  در  را   ولسوالی   193  46  1384 سال  در  خودش 
پوشش قرار داده است. و درمجموع 166.1 میلیون دالر در این پروگرام به  
مصرف رسیده است و علاوه بر این تعهد شده است که 214.6 میلیون دالر 
دامنه  برسد.  به مصرف  و انکشاف دهات  احیاء  از طریق وزارت  نیز  دیگر 
شمول پروگرامها و سطح تمویل مالی بوسیله اجتماعات مردمی منجر به 
بهبود دسترسی مردم دهات به خدمات عمومی از طریق پروگرام انکشاف 
ملی شده است. مهیا نمودن چنین سرمایه گذاری ها در قریه جات باعث 
افزایش حضور دولت در سطح دهات شده و بخاطر فراهم آوری خدمات 
عامه به مردم قریه جات کشور، سبب تحسین و حسن شهرت دولت بین 
مردم شده است.47 و این اولین تجربه برای خیلی از دهاتی بود که تا کنون 
به همین  بود.  نشده  توجهی  آنها  به  دولت(  )ازطرف  شان  تاریخ  در طول 
دلیل پروگرام همبستگی ملی در سطح گسترده ای به عنوان یک موفقیت 

به شمار می آید.

دارد  وجود  کمی  توقع  است،  شده  که  مثبتی  کارهای  به  توجه  با  هرچند 

انکشافی در هزاره جدید: مفاهیم و  "دولتهای  آلینا روچا منوکال  و  فریتز  ورنا  از  برگرفته   .   44
چالشها برای آجندای جدید کمک" بررسی پالیسی انکشاف ، 25 شماره 5 )1386( : 531-252.

45  . "قصد استراتیِژیک"وزارت احیاء و انکشاف دهات ) کابل :1386(

46  . گزارش ارزیابی میان مدت پروگرام همبستگی ملی " 1387 بخش انکشاف و بازسازی بعد 
ازجنگ، )بخش انکشاف و بازسازی بعد از جنگ یورک( پوهنتون یورک 1387

47  . پی آر دی یو ، "گزارش ارزیابی میان مدت پروگرام همبستگی ملی"
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پالیسی سازی در زمینه انکشاف زراعتی و دهات

انتظارات  حد  در  دهات  انکشاف  وزارت  مردمی  انکشاف  های  شورا  که 
در  )متاسفانه(  شوند.  جات  درقریه  تغییر جدی  و  تحول  سبب  وزارت  این 
ساحه عمل تطبیق پروژه های شورا های انکشاف محلی از رهنمود های48 
های  ساختار  با  غالبًا  و  گرفت  فاصله  ملی  همبستگی  پروگرام  اجرائیوی 
باعث شد که ریش سفیدان  اجتماعی جایگزین گردید و  کهنه و فرسوده 
دست  به  انتخابات  در  را  شوراها  این  پستهای  تمامی  قدرتمند  متنفذان  و 
اجتماعی و تداوم49 شوراهای  گیرند. به همین دلیل میزان تحول و تغییر 
پالیسی  اساسی و دقیق  باشد. مطالعه  برانگیز می  انکشاف مردمی سئوال 
پروگرام  تطبیق  مانند  وعمل،  تیوری  در  دهات  انکشاف  و  احیاء  وزارت 
همبستگی ملی و نتایج عملی آن، سبب سئوالهایی شده است که آیا این 
روش پالیسی منجر به دستاورد های عملی مورد ادعای این وزارت شده 
هایی  فرضیه  گردید،  ذکر  تولیدی  پالیسی  در روش  است. همانطوری که 
از پالیسی وجود دارند که معتبر نیستند و انعکاس دهنده خلأ ها در روش 
پالیسی می باشند، اما همواره تمایلی برای بررسی این فرضیات با استفاده 
از شواهد وجود نداشته است.50 درچنین شرایطی است که بحثهای وسیعی 
وجود دارد که اصلًا روش انکشاف دهنده  بکار گرفته نشده است. بخشی 
بحث  بصورت  وزارت،  یک  عنوان  به  دهات،  انکشاف  وزارت  موفقیت  از 
مورد  در  وزارت  این  دیدگاه  بین  مساعی  اشتراک  به  تواند  می  برانگیزی 
برای  که  آنچه  باره  در  گان  کننده  تمویل  اجماع  و  گیرد  انجام  باید  آنچه 
اجتماعی(،  انکشاف  و   51 رشد  و  سالم  )اداره  است  نیاز  مورد  فقر  کاهش 
دهات  انکشاف  وزارت  پالیسی  حالتی،  چنین  در  این  بنابر  باشد.  منتسب 
رود  می  شمار  به  گان  کننده  تمویل  های  پالیسی  دهنده  انعکاس  لزومًا 
که درنتیجه باعث موفقیت روش انکشاف دهنده شده است. این شیوه به 
اندازه ای یک شیوه مدیریتی نسبت به انکشاف دهات دارد و بر ظرفیت 
نا  ساختارهای  به  کمی  توجه  ولی  کند،  می  تاکید  عمل  برای  فقیر  مردم 
برابر اجتماعی که در وهله اول باعث ایجاد فقر گردیده، شده است. به طور 
خلاصه، نمی توان چنین فرض نمود که آنچه سازنده گان پالیسی فکر می 
کنند می توانند به آن دست یابند، واقعًا در عمل اتفاق می افتد. بی نظمی 
و ناهماهنگی های فراوان، بیش از حدی که روش انکشاف دهنده اجازه 
پالیسی و دستاورد های  پالیسی، رویه های عملی  بین نظریات  می دهد، 

حاصله52  وجود دارد.

 پالیسی بازار- محور
روش سوم راجع به پالیسی اساسًا بوسیله اداره انکشاف بین المللی ایالات 

48  . "پروگرام بازسازی و انکشاف مجدد برای ولایت فاریاب، مرحله دوم ، ارزیابی نهایی: گزارشی 
به کریسچین اید" آدم پین )هرات: کریستین اید ، 1386(

49  . "پالیسی سازی برای زراعت و انکشاف دهات در افغانستان: یک قضیه مورد تحقیق" )بخش 
تحقیق وارزیابی : کابل ، افغانستان ، سال ×(

50  . به عنوان نمونه به بحث راجع به فقدان اعتبارات مالی در اقتصاد دهات و نقش اعتبارات 
کوچک برای آن "اثر فلورتیجی کلیجن و آدم پین، "پیدا کردن پول: عملیه های اعتبارات کوچک در 

دهات افغانستان" )بحش تحقیق و اززیابی کابل، افغانستان سال 1386(

51  . جان ویس، "نمونه کمک برای کاهش فقر. آیا مفهومی دارد؟"بازنگری پالیسی انکشاف 26، 
شماره .4 )1387(: 407-426

52  . موز، "آیا یک پالیسی مناسب غیر قابل تطبیق می باشد؟،"666

عنوان  به  بیشتر  آن  وجایگاه  وموقف  شود  می  پشتیبانی  آمریکا  متحده 
بازار- محور مشخص شده است. در این روش غالبًا به طور انحصاری از 
نقش سکتور خصوصی و توانایی آن برای ایجاد انکشاف حمایت می شود. 
خواست این روش به تاریخچه پالیسی به طور مستقیم از مودل  بازار آزاد 
را  این روش موقف خودش  زمان  مرور  به  ولی  است،  آمریکا گرفته شده 
از حمایت یک بازار آزاد قدرتمند به تجارت زراعت و تجاری سازی تغییر 
داده است. ایجاد این موقف را می توان در شکل گیری آن در ماستر پلان 
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و تعقیب همزمان آن درتطبیق پروژه های 
مستقل اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا  و مداخلات این اداره 
انکشاف  ملی  استراتیژی  دهات  و  زراعت  سکتور  انکشاف  استراتیژی  در 
زراعت،  وزارت  پلان  ماستر  مقدمه  نهایی  نسخه  نمود.  ردیابی  افغانستان، 
آبیاری و مالداری تمرکز بر رهبری مارکیت را تهداب گذاری می کند که 
نقش کلیدی سکتور زراعت را به عنوان افزایش در عایدات زمینهای زراعی 
می بیند و بدین وسیله باعث ایجاد فرصتهای اشتغال درسطح دهات می 

گردد.

درمجموع بخشهای مختلف ماستر پلان طراحی شده است تا باعث رشد 6 
فیصدی درسکتور زراعت گردد و درطی مدت 12سال باعث دو برابر شدن 
عایدات دهاقین می شود. این الگوی رشد بخاطر عایدات قوی و فرصتهای 
متعدد استخدام درسکتور غیر زراعتی  به صورت عادی هیچگونه تغییری 
می  بسیار ضعیف  تغییر  اینکه  یا  و  آورد  نمی  دهات  عایدات  توزیع  در  را 
باشد. عایدات مجموعی دهات نیز دو برابر خواهد شد که در نتیجه سکتور 
فعلی  رهبران  با  المللی  بین  و  داخلی  بازار  در  که  بود  خواهد  قادر  زراعت 

بازار رقابت نماید. 53

این روش بازار–محور همچنین در پروگرام های اداره انکشاف بین المللی 
ایالات متحده مشاهده می شود که بودجه آنها مستقل از بودجه دولتی به 
زراعت54  بازارهای  بازسازی  پروژه  مثال،  عنوان  به  است.  رسیده  مصرف 
 5 بازاری  ارزش  در  افزایش  دالر  میلیون   250 که  داشت  کلی  هدف  یک 
کالای زراعتی به وجود آورد تا بدین وسیله نشان دهد که چطور اثرات آن 
ارزیابی و سنجشی  در  اداره  این  قرار گیرد. درحقیقت،  باید مورد سنجش 
که از خودش داشته است، ادعا می کند که هدف خودش را با افزایش 7 
برابر در نتیجه متوقعه بدست آورده و با تعقیب رویکرد ارزش زنجیره ای 
بازار- محور،   یک میلیارد و هفتصد میلیون دالر محصولات برای عرضه 

به بازار تولید نموده است. 55

بازار-  روش  زراعت،  سریع  پایداری  پروگرام  تطبیق  و  طراحی  درمرحله 
محور اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا به صورت همسان و 
یکپارچه بوده است و تاکید آن بر نقش سکتور خصوصی در سکتور زراعت 

MAAHF 53 ،  ، پلان سکتور زراعت ، 1383، 1.

"گزارش  زراعتی  های  بازار  بازسازی   " آمریکا،  متحده  ایالات  انکشاف  المللی  بین  اداره   .   54
نهایی." )تهیه شده بوسیله کمونیکس انترنشنل.، سال 1387( این پروژه از سال 1381 -1387 با 

بودیجه 145 میلیون دالر فعال بوده است.

55  . اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا، " بازسازی بازار های زراعتی، "10. یک روش 
ارزش زنجیره ای وسیله ای برای فهم کارایی اقتصادی بازار می باشد.
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

های  بازار  بازسازی  پروژه  تداوم  جنبه  دو  هر  روش،  دراین  باشد.56  می 
از سیستم  حمایت  ازطریق  اقتصادی  رشد  در  پلان  ماستر  تعهد  و  زراعتی 
های پویای زراعتی بازار محور مورد تاکید قرار گرفته است. اهداف کلیدی 

پروگرام پایداری سریع زراعت به صورت ذیل گفته شده است:

اقتصادی  رشد  در  خصوصی  سکتور  تحریک  ازطریق  گیری  سهم   ...
افغانستان )و( رشد زراعتی براساس تقاضا در بازار های داخلی ورقابتی ... 
) این روش منجر به ( افزایش قدرت تولید کارگران در اقتصاد دهات شده 
و معاش ها را افزایش داده و به صورت تدریجی بدترین ابعاد فقر مطلق 

را ازبین می برد. 57

برطبق روش بازار- محور، ارتباط بین رشد زراعتی و کاهش فقر از طریق 
داده  تذکر  است. همانطوری که  قابل حصول  آن،  تدریجی  اثرات  کاهش 
شد به مرور زمان روش بازار – محور بوسلیه اداره انکشاف ایالات متحده 
آمریکا و شمولیت آن در تدوین استراتیژی انکشاف سکتور زراعت و دهات 
افغانستان  آزاد  بازار  به  تنها  تمرکز  از  افغانستان،  انکشاف  ملی  استراتیژی 
به سوی توجه بیشتر به تجارت زراعتی تغییر یافته است. درجریان بحثها 
وگفتگو ها در رابطه با مسوده استراتیژی انکشاف دهات و زراعت افغانستان 
ظاهراً با خواست وتقاضای اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا 
جامع  انکشاف  پروگرام  عنوان  تحت  را  اضافی58  ی  مسوده  مشاور  یک 
سازی  تجاری  ازموقف  وضاحت  به  آن  در  که  نمود  تهیه  وزراعت  دهات 
دهات  اقتصاد  انکشاف  ومسیر  سیر  خط  عنوان  به  کلان  درسطح  زراعت 

نامبرده شده است.

با توجه به اجماع بین دولت افغانستان وجامعه بین المللی درمورد "زراعت 
ملیتی  اینکه شرکتهای چند  با فرض  باشد؟  معنا می  به چه  این  تجاری" 
افغانستان سرمایه گذاری های کلان بکنند چطور ما  تولید غذا، در شمال 
 Baby" به طریق مودل  و  داده  قرار  پذیرش  را مورد  این مودل  میتوانیم 
Doles" عمل کنیم و مراکز تجارت زراعتی را در سراسر افغانستان ایجاد 
می  تجارتی  زراعت  در  المللی  بین  های  گذاری  سرمایه  وچطور  نماییم؟ 
برای دهاقین  را بجای کشت مواد مخدر  بدیل های معیشت عملی  تواند 

نیازمند فراهم آورد. 59

تا حدودی اجماعی را که این تحقیق از آن سخن می گوید واضح و شفاف 
چه  اینکه  باره  در  را  نظرات  خطوط  مشهود  طور  به  چه  اگر  باشد،  نمی 
چیزهایی باید انجام شود تا تجاری سازی زراعت را به  عنوان ابزاری برای 
انکشاف ترویج نمود، انعکاس می دهد.  اما این مرجع به خوبی اشاره می 
کند  که "مودل تجاری" انکشاف زراعت و "Dole Model" که درسال 
1385 شروع شد تا به حرکت درآید، بوسیله اداره انکشاف بین المللی ایالات 

56  . اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا،" بازسازی بازارهای زراعتی"

اجمالی  بررسی  پیشنهادات  برای  "تقاضا  آمریکا،  متحده  ایالات  المللی  بین  انکشاف  اداره   .   57
سکتور زراعت"، )اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده : سال 1387(، 5.

58  . انان، "نسخه پیشنهادی برای پروگرام همه جانبه )جامع( انکشاف دهات و زراعت و یا انقلاب 
زراعتی"، )چاپ نشده سال 1386(.

59  . انان، "نسخه پیشنهادی برای پروگرام جامع برای انکشاف دهات و زراعت،" 2

افغانستان  امریکا حمایت شد هرچند که سرمایه گذاری در شمال  متحده 
صورت نگرفت.

روش پالیسی بازار- محور یک قضیه حمایت کننده از مردم فقیر نیست60 و 
توجهی هم به شرایطی که تحت آن مردم فقیر بهره مند می گردند، نشده 
است. به علاوه اینکه هنوز می توان سئوالاتی مطرح کرد در رابطه با اینکه 
چرا رشد زراعتی میتواند فقر را درسطوح زمین، دهات و کشور به صورت 
مستقیم و غیر مستقیم و همچنین کوتاه مدت و دراز مدت کاهش دهد، 
چنین منافعی تضمین شده نیستند. اگر ارتباطی بین تغییر در تولید زراعتی 
زمینه  این  در  که  حساسی  های  فرضیه  دارد،  وجود  فقر  بر  آن  اثرات  و 
وجود دارد، باید جواب داده شوند.61 اکثر اثرات مثبت رشد زراعتی وابسته 
به زمینهای زراعتی کوچکی می باشند که نقش اصلی را در رشد زراعت 
به عهده دارند و این چیزیست که تضمین نمی شود و ملحوظاتی اند که 

توسط روش پالیسی بازار- محور مورد توجه قرار نگرفته است.

به طور خلاصه این روشهای سه گانه مورد شناسایی قرار گرفته اند تا ویژه 
گی موقف های بازیگران اصلی در انکشاف پالیسی دهات و زراعت را به 
تصویر بکشند. این روشها در مورد موضوع و یا مشکل پالیسی و  همچنین 
با توجه به تفاوت در تاریخچه پالیسی  راه حل هایی را که هر کدام آنها 
سازی خودشان، برای آن پیشنهاد می نمایند، از یکدیگر متمایز می باشند. 
قبل  از  بگیرند،  قرار  بحث  مورد  اینکه  از  قبل  پالیسی  روشهای  این  همه 
آمده  وجود  به  قبلی  باور های  و  نظریات  براساس  و  بودند  مشخص شده 
بودند. این پالیسی ها به شکل معین بر اساس تحلیلهای دقیق از شرایط 
و  اسناد  داشت  درنظر  با  روشها  این  همه  نبودند.  استوار  افغانستان  دهات 
بوسیله  روشها  این  هرکدام  ارتباط،  همین  در  بودند.  ضعف  دارای  قضایا 
نیز  شدند،  می  قایل  افغانستان  دولت  نقش  برای  که  متفاوت  موقفهای 
تفاوت داشتند که این مسئله به یک بحث بزرگتر در باره شکل و نقش یک 
دولت پس از بحران ارتباط دارد. نقش دولت در روش پالیسی تولید کننده 
نقش  دولت  دهنده،  انکشاف  پالیسی  روش  در  است.  شده  دیده  تر  وسیع 
کوچکی  بسیار  نقش  محور  بازار-  پالیسی  روش  در  بالاخره  و  دارد  میانی 

برای دولت در نظر گرفته شده است.

دهنده  انکشاف  موقف  یک  کاملًا  دهات  انکشاف  و  احیاء  وزارت  درمیان 
وجود داشته است که بوسیله تمام وزارت حمایت می شده است، در این 
بود. ولی  تاکید شده  اجتماعی و مدیریتی  ابتکار  بر طراحی معقول،  روش 
بین کارمندان ملی وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری که روش تولید کننده 
را حمایت می کردند و آجندای بازار- محور که بوسیله اداره انکشاف بین 
المللی ایالات متحده آمریکا حمایت می گردید، در نحوه و شیوه، در مورد  
انکشاف زراعت برخورد ها و عدم هماهنگی هایی وجود داشت. و دربین این 
دو نظر مخالف، عده ای از مشاوران در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 
وجود داشتند که شاید به روش انکشاف دهنده نزدیک تر بودند وآنها به 

برای  استراتیژی  یک   :1387-1391 افغانستان  ملی  انکشاف  استراتیژی  در  شده  تعریف   .   60
امنیت، اداره، رشد اقتصادی وکاهش فقر، )کابل، دولت افغانستان سال 1387( به شرطی که "جایی 

که عایدات ومعیشت فقیرترین افراد سریع تر از رشد اوسط اقتصادی  افزایش می یابد"5

61  . به عنوان مثال حدودی که رشد زراعتی می تواند کارگر را به خود جذب نماید.
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پالیسی سازی در زمینه انکشاف زراعتی و دهات

طریقه های گوناگون می کوشیدند که وزارت را به آن جهت رهبری نمایند. 
سپس این تحقیق می پرسد که چطور این روش ها و ساختارهای حمایتی 
آنها )افراد و سازمانها( در پالیسی سازی انکشاف زراعت و دهات شامل شدند

درعوض، ویژه گی های پروسه پالیسی سازی در این زمینه عبارت است 
از رقابت بین روشهای مختلف پالیسی و رفتارهای فرصت طلبانه بوسیله 
سازمانها و افرادی که در جستجوی یک روش مشخص پالیسی بودند. و 
بدینوسیله فرصتها برای بحث و گفتگو را از بین می بردند. این مساله به 
طور مشخص در ایجاد ماستر پلان نهایی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 
و استراتیژی انکشاف سکتور زراعت و دهات مربوط به استراتیژی انکشاف 
ملی درست می باشد، ولی این مساله در پروسه پالیسی سازی وزارت احیاء 
این  مختلف  دلایل  به  اینکه  بخاطر  باشد؛  نمی  درست  دهات  انکشاف  و 
وزارت یک ساختار حمایتی مشترک در میان خود وزارت به وجود آورده بود.

ساخت ماستر پالن وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

از سال 1381 دیپارتمنت بریتانیا برای انکشاف بین المللی، برنامهء را تحت 
پایدار دهات"  از برنامه ریزی استراتیژیک برای معیشت  عنوان "حمایت  
را هم در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و هم در وزارت احیاء و انکشاف 
المللی در داخل وزارت  بین  از سال 1383 دو مشاور  نمود.  دهات تمویل 
زراعت، آبیاری و مالداری حاضر بودند که نقش کلیدی را  در تدوین پلان 
این وزارت بازی کنند و از طریق ساخت این پلان بر ارتقای ظرفیت این 
وزارت تمرکز نمایند. با وجودیکه برخی از کارمندان وزارت نسبت به جهت 
اما   داشتند،  ملاحظاتی  است،  شده  هدایت  سو  بدان  وزارت  که  مسیری  و 
بیشتر کارمندان ملی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تصدیق نمودند که 
شامل شدن دیپارتمنت بریتانیا برای انکشاف بین المللی در زمینه تدوین 
پلان منجر به افزایش شناخت موجود از پروسه های پلانهای استراتیژیک 

شده و تا حدودی باعث مالکیت افغانها در محتوای پلان گردیده است؛ .

طرز  گونه  دو  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  درمیان  زمینه،  این  در 
دید وجود  داشته است؛ کسانی که وابسته به روش تولیدی بودند و عده 
همچنین  بودند.  شده  قانع  دهنده  انکشاف  روش  وسیله  به  که  دیگر  ای 
تقسیماتی بین مشاورانی که بوسیله اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده 
آمریکا حمایت می شدند- کسانی که در پروژه بازسازی بازارهای زراعتی 
کارمی کردند- این  افراد در مرحله بعدی ساخت ماستر پلان شامل شدند و 
سایر مشاورانی که بوسیله تمویل کننده گان باقی مانده حمایت می شدند، 
به روش انکشاف دهنده ارتباط داشتند. مشخصًا کارمندانی در وزارت بودند 
که از دستاورد ماسترپلان خوشحال بودند، ولی علی رغم آن احساس می 
کردند که این تمویل کننده گان بودند که بر محتوای پلان کنترول داشتند؛ 
بخاطر اینکه آنها کسانی بودند که برای فعالیتهای وزارت زراعت، آبیاری 
ها  پول  این  که  گرفتند  می  تصمیم  و  کردند  می  فراهم  پول  مالداری  و 
چطور باید مصرف شوند. یکی از اعضای ارشد وزرات گفت که متخصصان 

خارجی کسانی بودند که به طور واقعی پالیسی را می سازند.62 

بین روش  پلان، جدایی چشمگیری  ماستر  تهیه  نهایی سازی  مرحله  طئ 
انکشاف دهنده و روش بازار–محور و حمایت کننده گان آنها بوجود آمد. 
یکی از کارمندان وزارت63 این اختلاف نظر ها را با تفاوت بین روش تجاری 
پروژه باز سازی بازار های زراعتی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده 
آمریکا که مدعی بودند  انکشاف بر اساس رهبری سکتور خصوصی بهترین 
اجتماعی  بیشتر رویکرد  باشد و روشی که  از بین بردن فقر می  برای  راه 
نسبت به انکشاف زراعت داشت و بوسیله سایر تمویل کننده گان  و به طور 
خاص توسط دیپارتمنت بریتانیا برای  انکشاف بین المللی حمایت می شد، 
مقایسه نموده است. این کارمند احساس می کند که موقف اداره انکشاف 
آنها  ارایه قدرتمند  با استدلالهای قوی و  ایالات متحده آمریکا  المللی  بین 
کاهش  اجتماعی"  "مسیر  نداشت که   وزارت وقت کافی  و  بودند  تر  فنی 

فقر را تعقیب نماید.

برای مشاورانی که روش انکشاف دهنده را حمایت می کردند، تاثیر اداره 
کمتر  پلان،  ماستر  ساخت  بر  امریکا  متحده  ایالات  المللی  بین  انکشاف 
برای  اداره  این  توانایی  تا  بود  محور   – بازار  استدلال  ازشایستگی  سئوال 
بین  آزاد  بحث  هرگز یک  ظاهراً  در حقیقت  وزیر.  برشخص  گذاری  تاثیر 
حمایت کننده گان این دو روش پالیسی نبوده است. به نظر مشاوری64 که 
بوسیله تمویل کننده گان حمایت می شد، وزارت در آن زمان بیشتر بوسیله 
پایان دوره  تا  کسی هدایت می شد که به شخص وزیر نزدیک تر بود و 
تنظیم ماستر پلان، کارمندان عضو اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده 
آمریکا دسترسی بیشتری به شخص وزیر داشتند. بر طبق نظریه این مشاور 
پروسه  وزیر  با شخص  متحده  ایالات  المللی  بین  انکشاف  اداره  ارتباطات 
پالیسی سازی را از مسیر خارج کرد و منجر به عدم تماس بین روشهای 

مختلف پالیسی گردید.

اختلاف در روش پالیسی، انعکاس دهنده موقف اداره انکشاف بین المللی 
برای  بازار- محور  باشد که خواستار یک روش  آمریکا می  ایالات متحده 
انکشاف می باشد و در نتیجه اثرات آن به صورت تدریجی باعث کاهش 
فقر،  کاهش  بر  تمرکز  بیشتر  مشاوران  سایر  آن  برخلاف  گردد.  می  فقر 

 24 مصاحبه،   ،. کوم  پیرز.   ) رسمی  مالداری،  و  آبیاری  زراعت،  )وزارت  خبری،  مصاحبه   .   62
سرطان  سال 1386

63  . پروگرام بازسازی بازار های زراعتی تمویل شده بوسیله اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا 
از سال 1381 -1387

64  . مصاحبه خبری، )مشاور، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری (، پیرز.کوم ، مصاحبه  15 سریان 
سال 1386

پالیسی سازی، همکاری و مشارکت  شواهد نشان می دهد که در پروسه 
نسبتًا کمی جهت یافتن راه مشترک از میان این سه روش متفاوت پالیسی 

وجود داشته است.

4.     روشهای پالیسی رقابتی: پروسه پالیسی سازی و عمل 
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انکشاف بین  اداره  سیستمهای زراعتی و معیشت دهات داشتند. همچنین 
زراعتی  بازارهای  بازسازی  پروژه  ازطریق  امریکا  متحده  ایالات  المللی 
به  ارتباط  همچنین  که  است  نموده  مداخله  انکشاف  پروسه  درساخت 
انکشاف  ظرفیت وزارتخانه یی داشته است. سایر مشاوران و تمویل کننده 
گانی که با وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کار می کردند به طور خاص 
اداره  بوسیله  پلان  ماستر  نهایی  سند  تقریبًا  که  بودند  ای  شیوه  مخالف 
انکشاف بین المللی ایالات متحده گرفته شده و بدون مشاوره دو باره تسوید 
این  نظریات  انعکاس دهنده  آنها می گویند-  –آنطوری که  تا  است  شده 

اداره در مورد آنچه که باید شامل  پالیسی وزارت شود باشد. 65

استراتیژی انکشاف سکتور زراعت و دهات 
استراتیژی انکشاف ملی افغانستان

ساخت استراتیژی انکشاف سکتور زراعت و دهاِت استراتیژی انکشاف ملی 
جهت  و  محتوا  درباره  مختلف  های  موضع  و  گوناگون  منافع  افغانستان، 
مساله همچنین  این  داد.  تبارز  بیشتر  را  زراعت  و  دهات  انکشاف  پالیسی 
آشکار می سازد که چطور این پالیسی های مختلف به طور عمیق سنگر 
آشتی  برای  محدودی  های  وگفتگو  ها  بحث  اندازه  چه  و  اند  شده  بندی 
بین این روشهای متنوع وجود داشته است. تقسیماتی بین این دو وزارت 
وجود داشته است و بر سر محتوا و اولویت های استراتیژی انکشاف سکتور 
زراعت و دهات کشمکش هایی بوده است. تا حدودی این مساله انعکاس 
دهنده دیدگاه های مختلف در مورد اینکه چه باید انجام شود بوده است، 
اما از یک طرف دیگر سئوال در باره صلاحیت و اختیارات کاری هر وزارت 
استراتیژی  سکرتریت  بین  ارتباطی  همچنین  است.  داشته  وجود  خانه 
انکشاف ملی  و دو وزارتخانه وجود داشته است که )نفر( قبلی کوشش می 
کرده تا یک روش مشترک را بین هر دو وزارتخانه برای سکتور انکشاف 

دهات وزراعت ایجاد کند.

برای  ترجیحات خودش  و  پالیسی  در  ملی  انکشاف  استراتیژی  سکرتریت 
ساخت استراتیژی انکشاف سکتور دهات و زراعت بی طرف نبوده است و 
مورد  در  را  نظریه ی مشخصی  نادری،66  پروفسور  این سکرتریت،  رئیس 
انجام  دهات  و  زراعت  های  سکتور  برای  پالیسی  آجندای  در  باید  آنچه 
شود، ارائه داده بود. وی در این مورد ائتلافی را با اداره انکشاف بین المللی 
ایالات متحده آمریکا ایجاد نمود که مانع از وارد کردن آجندای این اداره در 
سکرتریت استراتیژی انکشاف ملی واستفاده از تاثیرات آن که بیشتر ناشی 

از سهم گیری مالی در ساخت استراتیژی انکشاف ملی می شد، نگردید.

در  حوادث  تعاقب  کامل  و  دقیق  صورت  به  تا  است  مشکل  بسیار  این 

آبیاری و مالداری( و تایید شده بوسیله سایر  . بر اساس اطالعات ) مشاور، وزارت زراعت،    65
مطلعین، این سند برای مدت سه هفته گرفته شده و دو باره تسوید شده تا انعکاس دهنده موقف اداره 
انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا باشد. مصاحبه خبری، )مشاور ، وزارت زراعت ، آبیاری و 
مالداری(، پیرز، کوم. مصاحبه 1 دلو 1386 یک واقعه اخیر گزارش داده شده است وقتی که یک متن 
کلیدی دو باره تسوید شده و با امضای شخص وزیر تبدیل شد. و این تنها مداخله این )خانم ( بود که 

مداخله وی باعث جایگزین شدن سند اصلی شد که بالای آن توافق صورت گرفته شده بود.

66  . پروفیسور نادری رئیس سکرتریت استراتیژی انکشاف ملی و مشاور ارشد اقتصادی رئیس 
جمهور بود.

انکشاف استراتیژی انکشاف سکتور زراعت و دهات را تشریح نمود. آنچه 
واضح است این است که از سال 1384 هر دو وزارتخانه کارهای موازی 
با یکدیگر را در بخشهای مربوط به خودشان شروع نمودند و دیدگاه هایی 
درمورد اینکه استراتیژی انکشاف سکتور زراعت و دهات چطور باید باشد، 
و  جامع  استراتیژی  یک  اینکه  باره  در  آنها  بین  تماس  اما  کردند.  ارائه 
یکپارچه چطور باید باشد بسیار کم بود. این قضیه می توانست با یک درک 
مشترک از فقر دهات و علل آن در افغانستان شروع شود. همانطوری که 
دهد،  نشان می  زراعت  و  انکشاف سکتور دهات67  استراتیژی  نهایی  سند 
این بحث و گفتگو هرگز اتفاق نیفتاد و فقر به صورت وسیعی به عنوان یک 
مساله حاشیه ای در بحثها باقی ماند و بیشتر بین روشهای مختلف پالیسی 
و استراتیژی های پالیسی یک مجادله بود تا یک مساعی و تلاش واقعی 

برای بحث در مورد اهداف استراتیژی انکشاف سکتور دهات و زراعت.

ماستر پلان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به صورت گسترده ای تعیین 
و  زراعت  سکتور  انکشاف  استراتیژی  در  وزارت  این  گیری  سهم  کننده 
وزارت  هردو  بوسیله  که  و مشترک  نخستین  های  مسوده  است.  مالداری 
آبیاری و مالداری و وزارت احیاء و انکشاف دهات( اعلام  )وزارت زراعت، 
شده باشد، بوسیله نویسنده دیده نشده است. ولی این مساله کاملًا مشهود 
است که تا سرطان و یا اسد سال 1385، مسوده های استراتیژی انکشاف 
سکتور دهات و زراعت که به سکرتریت استراتیژی انکشاف ملی می رسد، 
حاوی سه گونه روش مختلف پالیسی در یک سند می باشد که به بخشهای 

مختلف تقسیم شده است.

این مسوده بوسیله سکرتریت استراتیژی انکشاف ملی یا پروفیسور نادری 
پذیرفته نمی شود، بخاطر اینکه چطور مسوده متناسب با نظریات )شخصی( 
نبوده  ودهات  زراعت  سکتور  انکشاف  استراتیژی  چگونگی  مورد  در  وی 
است.68 شخصی که در مورد اطالع داشت گفت69 که سکرتریت استراتیژی 
انکشاف ملی، خودش را در مقام کنترول پروسه پالیسی سازی می دید و 
های  مفکوره  توانستند  می  که  داشت  کسانی  نظریات  شنیدن  به  تمایل 
داخل  از  زراعتی"  "انقلاب  سازی  تجاری  مفهوم  اینکه  کنند.  ارائه  بزرگی 
بزرگی"  "مفکوره  اینکه  یا  و  برخاسته  افغانستان  ملی  انکشاف  استراتیژی 
بدان  افغانستان  ملی  انکشاف  استراتیژی  سکرتریت  از  خارج  از  که  بوده 
فروخته شده است، هنوز مشخص نمی باشد. ولی آنچه وضاحت دارد این 
است که از داخل استراتیژی انکشاف ملی افغانستان به نفع روش بازار – 
محور برای انکشاف زراعت بر استراتیژی انکشاف سکتور زراعت و دهات 
فشار وارد می شد. وجود نسخه های جداگانه انقلاب زراعتی، نشان دهنده 
پروسه های موازی در ساخت و جهت دهی  پالیسی هستند که در ساخت 
استراتیژی انکشاف سکتور زراعت و دهات نقش تعیین کننده داشته و در 
نیز به وضوح دیده می شوند. اشتراک کننده ی  نهایی  خدمات و اجناس 

67  . پین و شاه، "پالیسی سازی در انکشاف دهات و زراعت" 43

68  . مصاحبه خبری، )مشاور، وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری ( پیرز.کوم 5 اسد سال 1386 
برای  اینکه چه چیزهایی  را در قبال  برداشت شخصی خودش  نادری  پروفیسور  بود که  براین نظر 

انکشاف دهات و زراعت مورد نیاز است داشت، هرچند او پیشینه کمی دراین رشته داشت.

69  . مصاحبه خبری، )مشاور،وزارت زراعت، آبیاری و مالداری( پیرز، کوم ، 7 اسد سال 1386
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گوید  زراعت70 می  و  انکشاف سکتور دهات  استراتیژی  پروسه ساخت  در 
که درعین زمانی که هر دو وزارتخانه تحت فشار بودند تا یک استراتیژی 
مشترک را ایجاد نمایند، سکرتریت استراتیژی انکشاف ملی ، اداره انکشاف 
بین المللی ایالات متحده را توظیف نمود تا یک تحقیق را بدون مشاوره با 
این دو وزارتخانه  در باره استراتیژ ی بنویسد که در برگیرنده نحوه ادغام 

سکتورهای دهات و زراعت باشد. 

استراتیژی  نهایی  سند  در  دهات  و  زراعت  سکتور  انکشاف  استراتیژی 
انکشاف ملی افغانستان فشرده انتخابی از روشهای پالیسی انکشاف زراعت 
ودهات  را به نمایش می گذارد که بوسیله مشاوران خارجی که از بودجه 
به سکرتریت  آمریکا  ایالات متحده  المللی  بین  انکشاف  اداره  تمویل شده 
بر  تمرکز  سبب  و  شده  تدوین  اند،  شده  استخدام  افغانسان  ملی  انکشاف 
ملی  انکشاف  استراتیژی  نهایی  سند  در  که  شود  می  هایی  ناهماهنگی 
سکتور زراعت و دهات ایجاد شده است. به عنوان مثال این عبارت که می 
گوید: "تمرکز اساسی روی حمایت از فقیر ترین اقشار و آسیب پذیرترین 
بخشهای اجتماعات دهات؛ و ترویج فعالیتهای انکشاف زراعتی تجاری در 
باشد که تمرکز  آور  ."71 ممکن است تعجب  سطح متوسط و بزرگ است 
اساسی بر چه چیزی است؟ مردم فقیر و یا زراعت تجاری، و یا همزمان 
دهات  در  فقیر  مردم  از  حمایت  بین  ارتباطی  چه  آنها؟  دوی  برهر  تمرکز 
خلاصهء  که  زمانی  در  دارد؟  وجود  تجاری  زراعت  انکشاف  و  افغانستان 
اهداف  درصدر  تجاری  زراعت  شد،  می  نوشته  ملی  انکشاف  استراتیژی 

استراتیژی انکشاف سکتور زراعت و دهات قرار گرفت.72 

... جذب نمودن سرمایه گذاری سکتور خصوصی به منظور تغییر و تحول 
و  رشد  برای  منبعی  و  تجاری  زراعت  ارزش  با  سکتور  یک  به  زراعت 
انکشاف  شده  هماهنگ  برنامه  یک  دولت  معیشت.  های  وسیله  گسترش 
دهات و زراعت را تطبیق می نماید تا دو مقصد را برآورده سازد: )1( کاهش 
فقر و )2( ابتکارات معیشت بدیل . استراتیژی سکتور انکشاف جامع زراعت 
و دهات نقشه راه به سوی جلو را ترسیم می نماید بطوری که کاهش فقر 
کلی  تمرکز  باشد.  می  مرکزی  هدف  یک  اقتصادی  مجدد  تولید  ازطریق 
از فقیر ترین و آسیب پذیرترین بخشهای اجتماعات دهات می  برحمایت 

باشد.

برای  انکشاف سکتور زراعت و دهات  استراتیژی  انکشاف  از  بحث  آنچه 
سازی  پالیسی  پروسه  یک  آید،  می  میان  به  ملی   انکشاف  استراتیژی 
شکست خورده بی نظم و مشکل ساز است که علل آن چندین مورد می 
تواند باشد. تا حدودی این شکست می تواند ناشی از این باشد که ساخت 
استراتیژی انکشاف سکتور زراعت و دهات به دو وزارتخانه با دیدگاه ها، 
صلاحیت و درک مختلف از اقتصاد دهات واگذار شده بود. طریقه ای که 
ادغام سکتور فشار می  پالیسی  انکشاف ملی بریک  استراتیژی  سکرتریت 
پالیسی  نبود و کاملًا مرتبط به شیوه ای بود که  در ساخت  آورد، سازنده 

، 5 اسد سال  پیرز.کوم       ،) آبیاری و مالداری  . مصاحبه خبری، )مشاور، وزارت زراعت،    70
1386

71  . دولت افغانستان، استراتیژی  انکشاف ملی افغانستان ، 87

72  . دولت افغاستان، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ، 11

توسط سکرتریت استراتیژی انکشاف ملی اعمال می شد. این شیوه منطبق 
برگیرنده آجندای شخصی  بوده و در  پایین"  به  بالا  "از  برطریقه مدیریتی 
رئیس سکرتریت در قبال استراتیژی انکشاف سکتور دهات و زراعت بوده 
بین  انکشاف  اداره  یعنی  تمویل کننده  تاثیر یک  بالایی تحت  میزان  به  و 

المللی ایالات متحده آمریکا قرار داشت.

بحث فراموش شده پالیسی

زراعت از آن جهت که نقش مستقیم در کاهش فقر و همچنان در تولید 
پالیسی  روش  هرسه  است.  اهمیت  حائز  کند،  می  بازی  حاصالت  بیشتر 
انکشاف دهات و زراعت به صورت وسیعی در بحث در مورد نقش دوگانه 
زراعت شکست خوردند و بدین وسیله نتوانستند که ارتباط مفیدی را ایجاد 
نموده و ساختار های ضعیف هر یک از روشها را بررسی نمایند. بنابر این 
است.  نبوده  شامل  پالیسی  بحث  در  چیزی  چه  کنیم  ذکر  که  است  مهم 
از طرف دیگر  اما  تا قسمتی یک بحث تخنیکی و فنی است،  این مساله 
همچنین یک مساله سیاسی به شمار می رود؛ به طوری که انتخابها باید 

به صورت شفاف صورت گرفته و مورد بحث قرار گیرند.

و  گیرد  صورت  دهات  انکشاف  آجندای  در  باید  که  کلیدی  انتخابهای 
فقر،  کاهش  پالیسی  اهداف  بین  شود،  جستجو  است  نیاز  که  ای  معامله 
رشد حاصلات و تعادل منطقوی در داخل افغانستان می باشد. این انتخابها 
پالیسی  مداخلات  اهداف،  این  از  کدام  هر  تکمیل  برای  هستند.  سیاسی 
متفاوتی مورد نیاز می باشد. اما اینکه چطور این مداخلات ساخته و تعادل 
میان شان ایجاد شود، نیازمند بحثهای معین و سنجش اولویت هامی باشد. 
به طور تعجب برانگیزی، بیشتر عناصری که می تواند اهداف بحث شده 
در فوق را برآورده سازد، درمیان روشهای جداگانه یافت می شوند – همه 
روشها شایستگی هایی دارند- ولی یکجا با یکدیگر، همه روشهای پالیسی 
که استراتیژی انکشاف سکتور زراعت و دهات را می سازند، در لست کردن 

این موضوعات ناکام بوده اند.

انکشاف  پالیسی سازی  در  بود که  الزامی  موفقیت،  به  منظور دستیابی  به 
و  شود  حاصل  افغانستان  متحول  اقتصاد  به  نسبت  واضح  شناختی  دهات 
ضمنًا به تنوع و عاملین تغییر این سیستم نیز توجه صورت گیرد. شناخت 
دهه  در  زراعتی  ابتکار  شامل  باید  تنها  نه  روستایی  اقتصاد  مورد  در  بهتر 
1368 و نیز افزایش حاصلات گندم شود،73 بلکه باید به مسئله افزایش و 
کاهش اقتصاد خشخاش بپردازد و از طرفی هم به سوالاتی که این مسئله 
در زمینه اشتغال روستایی که آجندای انکشاف دهات باید بدان پاسخ دهد، 
ای  به تشخیص مسئله  منجر  تواند  این شناخت همچنین می  کند.  توجه 
شود که متاسفانه تا کنون در بحث پالیسی انکشاف سکتور دهات و زراعت 
فراموش شده است؛ اینکه چیزهای زیادی فراتر از آنچه روشهای پالیسی 
به قرضه  و دسترسی  تغییرات تخنیکی  مانند  دارد،  دانند، وجود  مجاز می 

های غیر رسمی که غالبًا برخلاف دولت ساخته شده اند.

توجه  عطف  و  کشاورزی  محصولات  به  مربوط  بحثهای  از  گذشتن  با  اما 

73  . فیتزبرگ، "تنوع و مقاومت دهات" 32
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اغلب  آنان، شواهد موجود نشان می دهند که  به مردم و معیشت دهاتی 
فامیلها در قریه جات نمی توانند محصولات مورد نیاز برای برآورده کردن 
وابسته  خودشان  غذایی  امنیت  برای  و  نمایند  تولید  را  خودشان  نیازهای 
به دسترسی به بازار می باشند.74 اکثر ساکنین دهات از نظر کارکرد فاقد 
زمینهای زراعتی هستند و عایداتشان به صورت فزاینده ای از کارهای غیر 

زراعتی ومنابع غیر از زمین تامین می شود.75

سیستم  طریق  از  هم  و  مواصلاتی  راههای  بهبود  طریق  از  هم  ارتباطات 
مخابراتی، اقتصاد دهات را بهبود بخشیده است و حتی تنوع بیشتری را به 
ازکار  جدای  دارند،  محدودی  زراعتی  زمینهای  که  کسانی  برای  خصوص 
به  به خوبی  که  بین ساحاتی  تفاوت  نهایت  در  نماید.  تشویق می  زراعت 
یکدیگر اتصال پیدا کرده اند و بیشتر تجاری بوده و ظرفیت بالای تولیدی 
دارند و ساحاتی که از شبکه ارتباطی ضعیفی برخوردار هستند، زیادتر می 

شود. اما در اسناد پالیسی بحثهای بسیار کمی در این زمینه وجود دارد.

زراعت می تواند ماشین رشد باشد76 و می تواند در کاهش فقر در زمین، 
نماید. ولی شرایط ضروری  ایفاء  سکتور دهات و سطح ملی نقش مهمی 
و توانمندی هایی وجود دارند که عمومی بودن این فرضیه را مورد سئوال 
قرار میدهد و بیشتر به کیفیت آن، رشد و درجه ای که می تواند کارگر را 
زراعت،  وزارت  پلان  ماستر  باشد. همانطوری که  مربوط می  نماید،  جذب 
فیصد  نماید، 58  می  یادداشت  زمین  قطعهء  سروی  از  مالداری  و  آبیاری 
باشند و قادر نیستند که حتی نصف عایدات  از 2 هکتار می  زمینها کمتر 
می  زراعتی  رشد  استراتیژی  یک  پس  نمایند.  احتصال  ازآن  را  خودشان 
زمین  فیصد   40 صورت  بهترین  در  که  باشد  سودمند  صورتی  در  تواند 
داران بیش از 2 هکتار را برای کار مورد استفاده قراردهند. برای دهقانان 
کوچکتر دلایل بیشتری وجود دارد 77. )به عنوان مثال تمرکز برگندم برای 
خودکفایی، فقدان پول نقد و کارگران فصلی( که تماس آنها را با زراعت 

تجاری محدود می نماید.

مورد  زراعتی  رشد  مودل  داشت  درنظر  با  باید  که  کلیدی  سئوال  ولی 
مواد  قیمت  اخیراً  اگرچه  باشد.  می  سودآوری  و  قیمت  بگیرد،  قرار  توجه 
تنزیل قیمت  یافته است، ولی به صورت دراز مدت روش  افزایش  غذایی 
جدید  زراعتی  انقلاب  برای  جهانی  بانک  دارد.  وجود  زراعتی  محصولات 
پیرامون محصولات زراعتی گران قیمت امیدواریهایی دارد78 و درحالی که 
به صورت قوی به آن استدلال می کند، خیلی از موقف زراعت تجاری و 

74  . جو گریس وآدم پین، تفکر دو باره در باره معیشت دهات در افغانستان ) کابل، بخش تحقیق 
وارزیابی، 1382(

75  . به عنوان مثال درسال 1387 نقش بحرانی مهاجرت به خارج از افغانستان تا تضمین کننده 
بقای فامیل در جواب به اثرات مشترک کاهش در مواد مخدر و اقتصاد دهات.

76  . خاویر لین، لین لین، کولین تیرتیل و استیو ویگینز، "رشد تولیدات زراعتی وکاهش فقر" 
بررسی انکشاف پالیسی 19، شماره 4)1380(: 499-466

پالیسی  بررسی  دهات"  انکشاف  برای  دوباره  "تفکر  ماکسول،  سیمون  و  آشلی  کارولین   .   77
انکشاف 19 شماره 4)1380( 421-395

بانک  واشنگتن،   ("1387 جهانی  انکشاف  گزارش  انکشاف،  برای  "زراعت  جهانی،  بانک   .   78
جهانی ، 1387(

اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا دور نمی باشد. ولی مشکل 
کند.  می  انکار  آزاد  زراعتی  های  بازار  در  را  قیمت  در  ثباتی  بی  بنیادی 
اثرات این قضیه همراه  با سقوط اندازه های زمین در افغانستان و موانع 
منابع طبیعی به معنی این است که زراعت تجاری برای کسانی که منابع و 
مهارتهای لازم را دارند، مثل جاده ای به سوی رفاه می باشد؛ ولی نه برای 

کسانی که اکثراً در نقاط حاشیه ای زنده گی می کنند.

فراموش  افغانستان  دهات  انکشاف  آجندای  در  کلی  صورت  به  که  آنچه 
از زمینداران کوچک در بیشتر ساحات حاشیه ای می  شده است، حمایت 
فعال  مداخلات  نشان می دهد که  قبلی  انقلابهای سبز  از  باشد. درسهایی 
دولت در حمایت از بازار زراعت در مراحل حساس انکشاف می تواند یک 
ویژه گی در چنین تحولاتی به شمار آید.79 این مداخلات می تواند شامل 
کمک بیشتر دولت در بازار های تولیدی، فراهم آوری مواد اولیه وکمکهای 
فصلی باشد تا برخی از هزینه های معاملات زارعان کوچک را مورد توجه 
قراردهد. این امر به طور ضمنی نیازمند تنظیمات بیشتر بازار توسط دولت 
و سرمایه گذاری بیشتر در عرصه خدمات و اجناس عمومی برای سکتور 
زراعت می باشد تا منجر به کاهش هزینه ها گردیده وکارایی را افزایش 
دهد. همچنین این امر می تواند شامل انتقال رفاه اجتماعی با هدف رونق 
تولید باشد؛ مانند سبسایدی های کودهای کیمیاوی وکمک به مردم فقیر 
از  را  زراعتی دهات  اقتصاد غیر  به  بیشمار ورود  موانع  بتوانند  تا  روستایی 
بین ببرند. چنین حمایتهایی می تواند دسترسی آنها را به معاشهای بیشتر و 
یا فعالیتهای تولیدی ازطریق محو موانع عمومی برای رشد، سرمایه گذاری 
در کالاهای عامه، ارایه سهولت ها برای ارتباطات شهری و دهات و حمایت 

از رشد سرمایه را شامل شوند.80 

به طور خلاصه یک روش پالیسی دیگری نیز قرار است که برای انکشاف 
دهات و زراعت ساخته شود که موقف های تمامی روشهای فعلی پالیسی 
را درنظر گرفته تا بتواند به این موضوعات پاسخ بگوید. اما این روش بیشتر 

نیازمند یک رویکرد مشورتی به پالیسی سازی می باشد.

79  . جاناتان دوروارد ، جاناتان کید، جمی ماریسون و یان اوری، "یک آجندای پالیسی برای رشد 
زراعتی حمایت کننده از فقرا" انکشاف جهانی 32، شماره .1 )1382(: 89-73

80  . دانیل استارت، "صعود و سقوط اقتصاد غیر زراعتی دهات:  اثرات فقر و گزینه های پالیسی"، 
بررسی انکشاف پالیسی 19، شماره 4)1380( 506-491
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این تحقیق استدلال می کند که، ویژه گی های پالیسی سازی برای سکتور 
یافتن  برای  که  گانه  سه  روشهای  این  بوسیله  تواند  می  دهات  و  زراعت 
جای پای و تحت شرایط نا برابر با یکدیگر مبارزه می کنند شناخته شود.
آنچه مشخص است این است که روشهای مختلف پالیسی بیشتر بر اساس 
بیشتر تماسهای  بعداً  اسناد مشهود. و  بر اساس  تا  اند  انتخاب شده  منافع 
اینکه  جای  به  و  است  بوده  استوار  منافع  آن  از  دفاع  بر  متمرکز  پالیسی 
روش جدید پالیسی را بسازند و یا اینکه از بحثهای ماهیتی در قبال پالیسی 
بین  است که موضوعاتی که  باعث شده  کار  این  نمایند، عواقب  استقبال 
پالیسی قرار می گیرند به صورت وسیعی مورد غفلت قرار  این سه روش 
گیرد . چرا هواداران هر روش پالیسی به صورت راسخ و پا بر جا به نظریات 
است  این  به  مربوط  تا حدودی  مساله(  )این  باشند؟  می  وابسته  خودشان 
که هر موقف بوسیله نظریات مختلف بنیادی در مورد ماهیت دولت، بعد از 

بحران افغانستان پشتیبانی می شود.

از  و  باشد  استوارمی  گذشته  وضعیت  براساس  بیشتر  کننده  تولید  موقف 
اجندای  و تهدیدی که  وزارت  قدرت  باره  دو  ایجاد  در  آنان  منافع  شرایط 
اصلاحات به طور ضمنی برای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ایجاد می 
کند، قابل فهم می باشد. و این یک موقف دفاعی به شمار می رود. اما در 
مورد روش پالیسی انکشاف دهنده هواداران وزارت احیاء و انکشاف دهات 
حد  حضور  دانستن  مجاز  در  گان  کننده  تمویل  آجندای  بیشتر  با  همصدا 
اقلی برای دولت بوده اند و بنابراین حمایت های آماده را در میان تمویل 
کننده گان برای خودشان یافته اند. اما "پالیسی خوب" که از اجماع عمومی 
تمویل کننده گان گرفته شده است، دارای ضعف هایی در قسمت نیروهای 
شرایط  و  زمینه  به  آن  توجه  و  شناخت  طرفی  از  و  بوده  پالیسی  محرک 
شیوه  یک  همچنین  محور  بازار-  روش  است.81  محدود  افغانستان  خاص 
خاص فرهنگی نسبت به نقش سکتور خصوصی را انعکاس می دهد و برای 
دولت یک نقش میانی را در انکشاف دهات و زراعت قایل می باشد. این 
روشی است که بی پروا به بازار معرفی شده است. تلاش برای جمع نمودن 
و  انکشاف سکتور دهات  استراتیژی جامع   پراکنده در یک  این روشهای 
به  پالیسی  روش  هر  ساختاری  ضعفهای  دادن  قرار  توجه  مورد  و  زراعت 
صورت گسترده ای، شکست خورده است. درنتیجه، فرصت جستجو برای 
انتخابهای پالیسی وساخت پالیسی خوب به شکل کامل آن از دست رفته 

است.

به  شدید  ابستگی  و  بخاطر  روشن  صورت  به  دولت  رهبری  موثریت 
پالیسی  "مالکیت"  که  شده  سبب  و  بوده  ناسازگار  )خارجی(  کمکهای 
در  نباشد.  واقعی  و  بماند  باقی  اسم  در حد  فقط  زراعت  و  انکشاف دهات 
سراسر تمام پروگرامها ، تمویل خودسرانه آنها خارج از کنترل بودجه های 
دولت و تطبیق پروگرام در ولایات به صورت گزینشی82 )توسط خود تمویل 
المللی همکاری  بین  انکشافی  اهداف  است که  معنی  این  به  کننده گان( 

81  . ها جون چانگ، کنارگذاشتن زینه: استراتیژی انکشاف در روش تاریخی ،) لندن: آنتم پرس، 
)1380

82  . پین و شاه،" پالیسی سازی در انکشاف دهات و زراعت" 33.

آنطوری   – دولت  سازی  ظرفیت  های  وخواسته  گان  کننده  تمویل  های 
نشده  برآورده  است-   گرفته  صورت  تاکید  آن  به  پاریس  اعلامیه  در  که 
است. درحالی که کوششهایی در زمینه آرایش و اتحاد پروگرامهای تمویل 
کننده گان صورت گرفته است، تحقیق حاضر نشان می دهد که هنوز در 
افغانستان بین تمویل کننده گان و همتایان دولتی آنان چنین هم پیمانی 
شکل نگرفته است. به خاطر تضاد منافع بین تمویل کننده گان مختلف و 
سازمانهای مختلف دولتی و مشکلات آنها در مدیریت این منافع، ظرفیت 
)لازم( برای یک پالیسی سازی خوب در افغانستان بسیار محدود می باشد. 
باشد، تصور مالکیت  تا زمانی که هماهنگی های زیادی وجود داشته  )و( 

افغانها بر آجندای پالیسی بسیار دشوار می باشد.

انکشاف  و  احیاء  وزارت  و  مالداری؛  و  آبیاری   ، زراعت  وزارت  بین  تفاوت 
وابستگی  دامنه  و  حدود  مورد  در  سئوالهایی  ایجاد  باعث  همچنین  دهات 
به کمکهای خارجی و ضعف در مالکیت دولت شده است و روابط علت و 
معلول این وابستگی چه چیزی می تواند باشد. غفلت وزارت زراعت، آبیاری 
و مالداری توسط تمویل کننده گان در مقایسه به وزارت احیاء و انکشاف 
دهات می تواند به اشکال و طریقه های متفاوت تفسیر گردد. وزارت احیاء 
و انکشاف دهات در مقایسه با وزارت زراعت، آبیاری و مالداری -که کمتر 
منابع  و  بوده  قوی  نتوانسته،  جذب  را  مالی  منابع  بنابراین  و  بوده  موفق 
مالی را به سوی خودش جذب نموده است. - قدرت و قوی بودن منجر 
به تمویل مالی می گردد- از طرف دیگر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 
این  انزوای  است  ممکن  که  است  بوده  کننده  تمویل  یک  آجندای  هدف 
وزارت را تقویت کند و یا نکند. ظاهراً هردو راه حل کارگر بوده است . اما 
پس می توان راهی را در نظر گرفت که شامل پروسه پالیسی سازی دولتی 
سکرتریت  برخورد  نحوه  ولی  شد،  تدوین  ملی  انکشاف  استراتیژی  باشد. 
استراتیژی انکشاف ملی افغانستان با وزارتخانه ها و تمویل کننده گان به 
طریقه شفاف و مشورتی نبوده است . آیا ممکن است کسی از این )طرز 
عمل( متعجب شود؟ جواب "نه" می باشد. از زمانیکه استراتیژی انکشاف 
ملی افغانستان، در ساخت استراتیژی انکشاف سکتور دهات و زراعت شامل 
این  و  است  بوده  پالیسی سازی  پروسه سیاسی  دهنده یک  نشان  گردید، 
تر  مشخص  جواب  خواستار  و  بوده  شناسایی  به  نیازمند  که  است  چیزی 

است.

با توجه به شواهد و استدلالهایی که در تحقیق حاضر ارایه شده است سه 
گونه توصیه های معین ارائه شده است:

1. اول اینکه چیزهای زیادی وجود دارند که باید وارد بحثها در باره پالیسی 
انکشاف دهات و زراعت شود و بجای اتکا به راه حلهایی که بوسیله این 
سه روش پیشنهاد شده، باید فضای بیشتری برای رونق بحثها ایجاد شود و 
شواهد و استدلالهای فراوانی بر روی میز آورده شود. پالیسی سازی نیازمند 
باره  ایجاد شده در  تا صرفًا آوردن تجویز های  بیشتر است  رسمی سازی 
کنترول  تحت  را  وسیعی  بتواند حمایتهای  و  نباشد  انجام شود،  باید  آنچه 
تمویل  رفتار  به  تواند  می  مشورتی  فضای  یک  ایجاد  در  شکست  بگیرد. 

5.   کجا می توانیم برویم؟
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کننده منتسب گردد به خصوص حالت تجویزی داشتن نسبت به آنچه که 
پالیسی  به قبولی ماهیت سیاسی  انجام شود، و همچنین عدم تمایل  باید 
از  سازی. این شکست همچنین حوزه عمل را شناسایی می نماید. هدف 
سئوال کردن درباره پالیسی این است تا این امر سبب گشودن رویه های 
به  پالیسی  انتخابهای  باره  به طریقی که بحثهای جدی در  مشورتی شود 
مشخصی  کننده  تمویل  به  وابسته  که  پالیسی  تحلیلگران  بپیوندد.  وقوع 
ها  وزارتخانه  به  زمینه  این  در  و  کنند  بازی  نقش  توانند  می  باشند،  نمی 
را  نمایند و استدلالها  را میانجی گری  پالیسی  نمایند، بحثها درباره  کمک 
تحلیل نموده و از نظر تکنیکی یک پالیسی قوی ساخته و حمایت های لازم 
سیاسی را برای آن جذب نمایند. که این در مقابل می تواند سبب مالکیت 

عمیقتر وزارتخانه های افغانستان نسبت به پالیسی شود.

این  از  که  الگویی  و  گردد  نمی  موسسات  شامل  فقط  پالیسی  ساختن   .2
توانند در پروسه  افراد و شخصیتها می  نقشی است که  آید  برمی  تحقیق 
پالیسی سازی بازی کنند و از گزینشهای معین پالیسی حمایت نمایند. این 
زاویه پالیسی سازی می تواند سازنده و مضر باشد. اگر کسی خواستار تاثیر 
بر پروسه پالیسی سازی می باشد، می تواند آجندای خودش را درکارکردن 
برای  چه  اگر  نماید.  ترویج  سازی  پالیسی  پروسه  در  کلیدی  بازیگران  با 

ساخت پالیسی، افراد باید نیاز به استراتیژیک بودن را به رسمیت بشناسند و 
منافع سیاسی را مورد توجه قرار دهند. این امر نیازمند درک منافع سیاسی 
سایر افراد ذیعلاقه می باشد که موقف های خاص سیاسی آنها را تضعیف 
این  باید درچنین صورتی( راههایی جستجو شود که همه  می کنند )پس 
منافع مورد توجه قرار گیرد تا بتوان حمایت کثیر سیاسی را به وجود آورد.

3. سوم اینکه، تمویل کننده گان باید از خود تواضع بیشتری نشان دهند 
و به نا آشنایی خودشان از افغانستان اذعان نمایند. یک بخش کلیدی در 
بیشتر و فهم در  نیازمند تماس حساس  پالیسی سازی  ایجاد پروسه  مورد 
باره موقعیت دهات افغانستان و اینکه پالیسی چیست، می باشد. این بدان 
معناست که تمویل کننده گان باید از یک پالیسی جهانی  و کلی “خوب” 
افغانستان سرمایه  اقتصادی دهات  موقعیت خاص  و در فهم  دوری کرده 
 "DFID" بریتانیا  توسط  اخیر  تحلیلهای  و  تحقیق  انجام  نمایند.  گذاری 
تمویل  گذاری  سرمایه  از  خوب  مثال  یک  افغانستان”83  “دانستن  درباره 
کننده در فهم بهتر موقعیت معین می باشد که می تواند برای ساخت پلان 
جدید کشور مورد استفاده قرار بگیرد. "دانستن افغانستان" گامی است به 
سوی جهت درست؛ هرچند این عمل می توانست زودتر انجام شود و باید 

برای آینده هم حتمًا تداوم یابد.

83      .  DFID. ”Project Deliverables: Understanding 
Afghanistan.“DFID. 

http://www.cowiprojects.com/fsdc/projects.html

)accessed March 2009 .11(.
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انتشارات اخیر از واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
کلیه انتشارات  در دفتر بخش تحقیق و ارزیابی کابل در دسترس می باشد و برای داونلود کردن به آدرس وبسایت www.areu.org.af مراجعه کنید.

از دسترسی تا به تاثیر: قرضه های کوچک و معیشت روستایی در افغانستان، پالا کانتور سرطان 1388 )جون 2009( 

فراتر از عوامل فقر اثرگذار در تصمیم های استفاده از کار اطفال در مناطق روستایی و شهری افغانستان، پاملا هانتی سرطان 1388 )جون 2009( 

مدیریت آب، مالداری و اقتصاد تریاک: فرصت ها برای رشد زراعت افراد غریب، لورین فلمنگ سرطان 1388 )جون 2009( 

پالیسی نامه: بهبود بخشیدن حسابدهی متقابل برای موثریت کمک، ربیکا رابرتس سرطان 1388 )جون 2009( 

برخورد با پدیده "کار اطفال" در افغانستان، امیندا ِسم جوزا 1388 )می 2009( 

پالیسی سازی در انکشاف زراعتی و روستایی، ادم پین  جوزا 1388 )می 2009( 

جوزا 1388 )می 2009(          ولایات عاری از کوکنار: اندازه گیری یا کدام هدف؟ دیوید منسفیلد

تحقیق و انکشاف برای تولیدات بهتر مالداری، ایوان تامسن  جوزا 1388 )می 2009(         

میان انضباط و اختیارات: پالیسی های انتصاب پست های عالیرتبه در ولایات، مارتین ون بجلرت جوزا 1388 )می 2009(  

مدیریت آب، مالداری و اقتصاد تریاک: چالش ها و فرصت ها برای تقویت معیشت قانونی زراعت، الن رو ثور 1388 )اپریل 2009( 

بازپرسی نابرابری های آبیاری: سیستم های آبیاری در ولسوالی انجیل، هرات، شرینیواس چاکوکولا ثور 1388 )اپریل 2009( 

آب، تریاک و مالداری: یافته های ارزیابی سال اول مزرعه و خانواده ها، الن رو ثور 1388 )اپریل 2009( 

خبرنامه تحقیقات افغانستان، شماره 21 )دری و پشتو( ثور 1388 )اپریل 2009( 

استراتژی آب پاسخگوی واقعیت محلی است، کای ویگیریچ ثور 1388 )اپریل 2009(  

منازعات زمین در افغانستان: ارتقای ظرفیت جهت رسیده گی به آسیب پذیری، کولن دیچمپس و الن رو ثور 1388 )اپریل 2009( 

عکس العمل ها در مورد توافقنامه پاریس و موثریت کمک در افغانستان، ربیکا رابرتس ثور 1388 )اپریل 2009( 

پالیسی سازی در زراعت و انکشاف روستایی در افغاستان، ادم پین و سید محمد شاه ثور 1388 )اپریل 2009(  

حسابدهی متقابل در افغانستان: ارتقای مشارکت ها در انکشاف کمک؟ مریکی دنیسین ثور 1388 )اپریل 2009( 

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان موسسهء مستقل تحقیقاتی مستقر در شهر کابل است که هدف آن انجام و عرضهء تحقیقات و پژوهش با کیفیت در عرصه های مختلف جهت 
اطالع رسانی و آگهی دهی، و استفاده از آنها در تاثیر گذاری روی پالیسی ها و فعالیت های گوناگون میباشد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با تقویت و ارتقا ظرفیت های تحلیلی و ایجاد 
فرصت برای تفکر و بحث، میکوشد تا فعاالنه فرهنگ پژوهش و مطالعه را در این کشور ترویج دهد. این اداره سعی مینماید تا زمینه های بازتاب اندیشه ها، مناظره ها و مباحث علمی را در 

کشور فراهم سازد که متصور است باعث بهبود و پیشرفت فکری و ذهنی در ابعاد مختلف در زندگی افغانها میگردد. 

تمام نشریات اداره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان  را می توانید از صفحه انترنتی www.areu.org.af بدست آورید و همچنین نسخه های چاپی آنها را نیز می توانید از دفتر این اداره 
به دست بیآورید.

کوچه گلفروشی )نبش سرک 2(، شهرنو، کابل، افغانستان
آدرس سایت انترنتی: www.areu.org.af    ُپست برقی: areu@areu.org.af    تلیفون: 584 608 799 )0( 93+
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