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دلیکوال په هکله
آدم پین 

کلونو   20 تیرو  د  پین  آدم  ښاغلي 
لپاره د کلیوالي معیشت په اړه یې  د 
هیمالیان په سیمه  کې کار کړی دی. 
انګلیا  ختیځې  د  برتانیې  د  نوموړی 
په  څیړنو  پراختیایي  د  پوهنتون  د 
په  همکار   د  څېړنې  د  کې  ښوونځي 
توګه کار کوي او همدارنګه د سویدن  
د آپساال د کرنیزو علومو د  پوهنتون  
د ښاري او کلیوالي پراختیا په څانګه 
کار  په  توګه  په  استاد  مېلمه  د  کې 

بوخت دی . 

ځغلنده کتنه

کرنې،  د  کې   برخه  په  پراختیا  کلیوالي  او  کرنې  د  کې  افغانستان  په  پاڼه   توضیحي  دغه 

اوبولګولو ، مالدارۍ او د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارتونو لخوا د پالیسي جوړونې 

بهیر څیړي.. دغه څېړنه په 1386 او 1387 کلونو کې تر سره شوې ده.  پدې  سکټور کې پالیسي 

جوړول او د هغه منځپانګه د خورا پاملرنې وړ دي،ځکه د هېواد زیاته برخه بیوزلې خلک د 

افغانستان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي او کرنې ته د اقتصادي ودې د خوځوونکي یا 

انجن په سترګه کتل کېږي. 

د  دي.   شته  لري  لیوالتیا  ته  چارو  الرو  جوړولو  پالیسي  د  چې  الملونه  عمومي  شمېر  ګڼ 

والړ  بنسټ  پر  شواهدو  د  او  وي  تخنیکي  چې  ده  هغه  پالیسي  ښه  یوه  نظره   له  خلکو  ډیرو 

استدالل  مالتړ ورسره وي. که څه هم چې یوه ښه پالیسي باید نه یواځې تخنیکي وي ، بلکې 

باید سیاسي مالتړ هم ولري. دا د پالیسي جوړونې  مشورتي بهیر  ته اړتیا لري او متضادو 

پراختیاپه  د  کلیو  او   کرنې   د  آیا  چې  ده  کې  لټه  پدې  پاڼه  دغه  ولري،  اړیکه  سره  لیدلورو 

د  د پراختیا  اوکلیو  کرنې   د  اوسه   تر  آیا  او  دي  شوې  ته  رامینځ  شرایط  داسې  کې  سکټور 

سکټور د پالیسۍ جوړولو هڅې داسې یوه پالیسي چې د تخنیکي اړخه پیاوړې او سیاسي 

مالتړ هم ولري رامینځ ته کړې. 

پالیسۍ تل ساده وي، پداسې حال کې چې هغه ادراک او پوهه چې پالیسي یې په نښه کوي 

څرګندوالې  نا  راز  دا  د  دنده  اصلي  جوړونې  پالیسۍ  د  نو  ده،  څرګنده  نا  او  پیچلې  خورا 

راټیټول  دي تر څو د حل الرې  وړاندې کړي.  د پالیسۍ جوړولو د ساده کولو بهیر د پالیسۍ  

د حکایتونو او فلسفو د رامینځ  ته کولو المل کیږي.  د کرنې اوکلیو د پراختیا د پالیسي 

جوړولو د پروسې  او د هغه د منځپانګې د بیاکتنې پر بنسټ  د پالیسۍ درې فلسفې چې 

او  منځپانګې   جوړښت،  د  فلسفو  د  دي.  شوې  پیژندل  هڅوي  اجندا  جوړونې  پالیسي  د 

چمتووالې  درک د پالیسۍ  د بهیر  د ماهیت د درک لپاره اړین دی.  دا ټول درې فلسفې د 

افغانستان د کلیوالي  حالت په هکله  چې  د افغانستان د کلیوالي سیمو  او د هغه  کلیوالي 

بیوزلۍ د درک  په اړه د  لږ و ژمنو څرګندونه کوي یوه  ګډه  اوعمومي کیسه یا شرحه  یا یوه 
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خیالي  کیسه شریکوي.  که څه هم هر یو پدې اړه چې د پالیسۍ 

ستونزه څه ده او څرنګه باید حل شي، بیلې پایلې وړاندې کوي. 

درې واړه  تخنیکي پیاوړتیاوې او کمزورۍ  او د سیاسي مالتړ 

بیالبیلې کچې  لري چې د جګړې  وروسته د افغانستان حالت د 

څرنګوالې په هکله  له بیالبیلو لید لورو له خوا یې مالتړ کیږي. 

د پالیسۍ جوړولو لومړی فلسفه ، یو تولیدونکې فلسفه ده  چې 

د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ په وزارت کې  پیدا کیږي. دا  د 

تللو   مینځه  له  په  تولیداتو  کرهنیزو  د  وروسته  څخه  کال   1357

درک  خپل  دا  کوي.  ټینګار  بیارغونې  پر  هغه  د  جوخت  ورسره  او 

له هغه ځایه تر السه کوي چې د افغانستان کرهنیز سکټور په تیر 

داسې  او  کړي  السه  تر  بیا  دا  چې  غواړي  او  درلود   یې  کې  وخت 

انګیرل کیده چې  دکرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې 

برخه کې مهمه ونډه درلودله.  همدا راز دغه فلسفه  د کرنې او کلیو 

د پراختیا په برخه کې  د دولت مقام  ډیر پیاوړی ګڼي.

په  چې  کوم   ده،   فلسفه  پراختیاورکونکې  یوه  فلسفه  دویمه 

تر   سکتور  خصوصي  د  دارۍ،   حکومت  ښه  د  د   کچو  بیالبیلو 

تمرکز   راټیټولو   په  بیوزلۍ  د  او  وده  پرمختګ،  الندې  مشرۍ 

تاییدوي.  یووالۍ  نظر  د  ورکونکو  بسپنه  د  هکله  په  اهمیت  د 

بېوزلو  د  څخه  منګولو  له  بېوزلۍ  د  فلسفه  ورکوونکې  پراختیا 

توکو  او  خدمتونو  عامه  د   ، ستونزه  بنسټیزه  راایستلو  د  خلکو 

مناسب   د  لپاره  وتلو  د  خلکو  د  څخه  بېوزلۍ  د  او  نشتوالۍ 

چاپېریال نشتوالۍ ګڼي. او د حل لپاره یې د داسې یو چاپیریال د 

رامینځ ته کیدو  وړاندیز کوي  چې له مخه یې  ښه اداره  وده وکړي، 

بیخبنا(  او  ښوونځي  الرې،  لکه  کې)  برخه  په  خدمتونو  عامه  د 

او  د بیوزلو په ګټه پروګرامونه او  د پانګونې څخه مالتړ وکړي 

سوکالۍ   د  بیوزلو  کلیوالو  د  څو   وګرځوي  وړ   ددې  پانګونې  

لپاره د هغو فرصتونو  المل شي.   چې دا په پراخه توګه دبیوزلو 

په رامینځ ته کولو را څرخي چې په خپلواکه توګه عمل وکړي او 

خپل برخه لیک په خپله وټاکي  مګر د ټولنیزې بیعدالتۍ   د غیر 

رسمي جوړښتونو او هغه ځواک ته چې  د بیوزلو لپاره فرصتونه  

ورکونکې  بسپنه  هغه  شمیر  زیات  وکړي.  پاملرنه  لږه  محدودوي 

چې د کرهنې  اوبو لګولو او مالدارۍ  له وزارت سره کار کوي او د 

کلیو د بیا رغونې او پراختیا له وزارت دغه پراخیتایی نظر په پام 

کې لري.   دغه فلسفه  ددولت لپاره یو منځنۍ رول په پام کې لري.

هڅونکې”  “بازار  کې  برخه  په  جوړولو  پالیسۍ  د  فلسفه  دریمه 

فلسفه ده چې د پراختیا د هڅونې  په برخه کې د خصوصي سکټور 

په رول زیات ټینګار کوي او د  دولت لپاره کمه ونډه مني.  نوموړې 

فلسفه  دیو  آزاد بازار د څرګند نشتوالې او په اقتصاد کې ددولت  

ددې  راهیسې   کال  د1381  نیسي.  مخه  اقداماتو  ضروري  غیر  د 

آزاد  غښتلې  یوه  د  تمرکز  خپل  توګه  ښکاره  په  پلویانو  مفکورې 

بازار دمالتړ  څخه په افغانستان کې نړیوالې کرهنېزي سوداګرۍ 

او د کرنې د سکټور سوداګریز کولو ته اړولی دی. 

بیارغونې  او  پراختیا  د  کلیو  د  شول  وویل  چې  څرنګه  لکه 

چې  کې  حال  پداسې  لري،  دریځ  ورکوونکۍ  پرمختګ  وزارت 

خلک  ډله  دوه  کې  وزارت  په  مالدارۍ   او  لګولو  اوبو  کرهنې  د 

کوي  مالتړ  مفکورې  تولیدونکې   د  چې  کسان  هغه  یو   دي  شته 

افغانان دي،  د بسپنه ورکونکو او د هغوی د سالکارانو یوه ډله 

پراختیا ورکونکې مفکوره لري او یو بسپنه ورکونکۍ چې بازار 

هڅوونکې اجندا لري او د بازار هڅونکې مفکورې څخه د مالتړ 

سره د کار رامینځ ته کونکۍ دی. 

هغه  هڅې  چې دغه  د یو بل نه لیرې مفکورې د افغانستان د ملي 

پراختیایی ستراتیژی دکرنې  او کلیو د پراختیا  په ګډه سکټوري  

راغلې  پاتې  توګه   پراخه  په  کوي  ځای  یو  سره  کې  ستراتیژی 

دي. هغه څه چې د  کرهنې او کلیو د پراختیا د پالیسي جوړونې 

بهیر یې څرګندوي  دیوه پیاوړې  بشپړونکې د راسپړلو پر ځای 

دنوموړو موقفونو او مفکورو د مالتړ تر مینځ سیالي ده.   ددغه 

سیالۍ په پایله کې د یوې سیالې پالیسي جوړونې بهیر را مینځ 

ته کیږي  چې هلته د پالیسۍ  مفکورې او د هغوی  مالتړې ددې 

وړتیا نه لري څو دغه سیال  نظرونه  ومني.  په پاي کې داسې یو 

فرصت چې د پالیسۍ د هر یوې مفکورې  جوړښتي  پیاوړتیاوې 

را  انتخابونه  غوره  پالیسۍ   د  او  کړي،  نښه  په  نیمګړتیاوې  او 

وسپړي او   د کرهنې او کلیو د پراختیا یوه منسجمه پالیسي را  

سکټوري  شوې  جوړه  پراختیا   د  اوکلیو  کرنې  د  کړي.   ته  مینځ 

ستراتیژي  د تخنیکي اړخه پیاوړې نه ده او سیاسي مالتړ له ځانه 

سره نه لري. 
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 دغه څیړنه  سر بیره پر دې چې د  کرنې د کلیو د پراختیا د پالیسۍ 

د  دولت  دافغان  کوي،   ډاګه  په  نیمګړتیاوې  بهیر  د  جوړونې 

مشرتابه  د وړتیاوو محدودیتونه هم څرګندوي چې هغې ته په پام 

سره  په لوړه کچه په مرستو باندې تکیه لري. د بسپنه ورکونکو 

بودیجې  د  دولت  د  ورکونکې  بسپنه  کچه  په  پروګرامونو  ټولو  د 

یوه  په  یا  الرې  له  مرستې  مالي  د  سره  پروګرامونو  بهر  نه  واک  د 

ځانګړې والیت کې د ټاکل شوې مالي پروګرام له الرې د پالیسۍ 

ملي مشرتوب کمزورۍ کوي.1   د دغه بسپنه ورکونکو چال چلند 

د ظرفیت د لوړولو المل نه کیږي او د همغږۍ اړتیاوې لکه څنګه 

چې د  پاریس په اعالمیه کې  د مرستو د اغیزمنتوب په اړه یې 

وړاندوینه شوې وه   نه پوره کوي. 

پالیسي  د  پراختیا  د  کلیو  د  او  کرنې  د  چې  لوست  لمړنۍ  هغه 

جوړونې له بهیر  څخه زده کیدای شي د پالیسۍ د غوره انتخابونو 

د اهمیت پیژندنه او  د هغې په هکله د خبرو اترو د فضا را مینځ 

د  نشتوالې،  تاریخ   د  جوړونې   پالیسۍ  د  ددولت   دي.   کول  ته 

سیاسي او پالیسۍ موخو په ټکر کې اوسیدل  او سیاسي شک  ته 

په پام سره په افغانستان کې د یوې ښې پالیسۍ جوړونه ستونزمن 

بریښي.  یوه  الره چې د پالیسۍ د خبرو اترو لپاره مناسب فرصت 

1  داسې پروګرامونه شته چې تمویلوونکي د افغان دولت د میکانیزمونو له الرې نه بلکه په خپلواکه توګه 

تمویلوي او لدې کبله د افغان دولت له بودیجې څخه بهر وي. 

برخه   په  پریکړو  اړوندو  څرنګوالې  د  پالیسۍ  د  کوي  ته  رامینځ 

کې د  بسپنه ورکونکو د اغیزې کمول دي.  بله ممکنه الره  چې د 

پالیسۍ د خبرو اترو لپاره  مناسب فرصتونه برابروي د سکټوري 

دي  ګمارل  شنونکو  خپلواکو  د  پالیسۍ  د  ځای  پر  متخصصینو 

او  دي   نه  تړلې  پورې  ورکونکې  بسپنه  ځانګړې  یوه  په  چې  کوم 

کوالی شي  د وزارتونو  څخه مالتړ او د پالیسۍ  د خبرو اترو سر 

پرستي و کړي  تر څو  له تخنیکي اړخه پیاوړې او  د سیاسي مالتړ 

څخه  شنونکو  د  پالیسۍ  د  کړي.  ته  مینځ  را  پالیسۍ  درلودنکې 

ګټه اخیستنه  د یوې ژورې افغانی مالکیت درلودونکې پالیسۍ 

پر لور مرسته کوي. 

دویم لوست چې د کرنې او کلیو د پراختیا د پالیسي  جوړونې بهیر 

د څیړنې  څخه الس ته راځي د پالیسۍ جوړونې په بهیر  کې د وګړو 

او  شخصیتونو مهمه ونډه ده. دغه ونډې کېداي شي جوړوونکې 

او یا زیان لرونکې وي.  هغه کسان چې د پالیسي جوړونې په بهیر 

کې د اغېزې په لټه کې دي   د خبرو اترو د اغیزې لپاره یو فرصت 

ستراتېژیک  یوه  د  لپاره  تعقیب  د  اجندا  خپلې  د  باید  مګر  لري، 

او سیاسي چال چلند څخه ګټه واخلي  چې دا ددوی د سیاالنو د 

د ځانګړو سیاسي ګټو درک او د هغو الرو چارو لټون چې ددوی 

پر سیاسي ګټو بنا وي اړین بولي تر څو د وروستۍ پالیسۍ لپاره  

زیات سیاسي مالتړ را مینځ ته شي.

1.  سریزه : ولې د پالیسي جوړونې بهیر  څیړل کیږي؟
د  دپراختیا  کلیو  او  کرنې  د  افغانستان  د  چې  پاڼه  توضیحي  دا 

د  افغانستان  د  ده،   هکله  په  بهیر  د  جوړونې  پالیسي  د  سکټور 

څېړنې او ارزونې د ادارې  په افغانستان کې د پالیسي جوړونې 

د بهیر په هکله د څیړنو یوه لړۍ ده. 2  د کرنې او کلیو د پراختیا د 

سکټور د پالیسي جوړونې بهیر، د ځانګړې اهمیت درلودونکۍ 

کلیوالو  په  خلک  بېوزله  ډېرئ  افغانستان  د  چې  دا  لمړۍ  دی.  

سیمو کې ژوند کوي.  دوهم دا چې د کرنې سکټور ته د راتلونکې 

کیږي.  کتل  سترګه  په  عنصر  مهم  یو  د  لپاره  ودې  اقتصادې 

همدارنګه ډېر زیات عمومي الملونه  شته چې د پالیسي جوړونې 

څرنګوالې  لپاره د اهمیت وړ دي. د هغو عقیدو پر بنسټ  چې د 

2  هغه سیمې چې د افغانستان د څېړنې او ارزونې د پالیسۍ جوړونې برخې د مطالعاتو د ټولګي په وسیله 

ټاکل شوېدي، د افغانستان د ملي پرمختیایي ستراتېژۍ د ګډو مسئلو د جوړښت په بنسټ دي. 

ښې پالیسۍ جوړول او پلې کول  د پرمختیا او  د جګړې وروسته 

بیا رغنیزو هڅو لپاره  یو مهم عنصر دی نو  په افغانستان کې د 

پالیسي جوړونې لپاره د پام وړ هڅې روانې دي. 

ډېرو  د  شي؟  جوړېداي  څرنګه  او  ده  کومه  پالیسي  ښه  یوه  مګر 

شواهدو  واقعي  د  او  وي   تخنیکي  باید  پالیسي   ښه  یوه  اند  په 

والړو  بنسټ   پر  شواهدو  د  او  بیاکتنې  بشپړې   او  پرې  بې  د 

بحثونو له خوایې مالتړ شوی وي.  پداسې حال کې چې دا شرایط 

او  شواهدو  د  مګر  دي،  اړین  لپاره  جوړونې  پالیسۍ  ښې  یوې  د 

د  او  ټاکنیزه  یوه  تل  تفسیر  او  کونه  وړاندې  واقعیتونوټاکنه، 

بحث وړ موضوع ده، نو له همدې کبله  تخنیکي ځواکمنتیا غالبًا  

ښه  کې  افغانستان  په  دې  پر  بیره  سر  ده.   راپاروونکې  پوښتنې 
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

پالیسي جوړونه تل د نیمګړو معلوماتو او متناقضو معلوماتي 

هغه  دې  پر  بیره  سر  شوېده.    مخ  سره  خنډ  له  کبله  له  سرچینو 

ستونزې چې د افغانستان پالیسي  په پام کې لري چې په نښه یې 

کړي، پېچلې، څو ګونې او له یو بل سره اړوندې دي؛ نو لدې کبله 

دپالیسۍ د ستونزې د ټاکلو او هغوي ته  د یوې مناسبې حل الرې 

د لټولو  په وخت  کې ډېر مخالفتونه را مینځ ته کیږي. 

د  کې  حقیقت  په  آسانوي.   درک  ناڅرګنده   او  پېچلۍ  پالیسي 

پالیسۍ مهمه دنده د نا څرګندوالې را کمول دي  نو  په دې صورت 

د  پالیسۍ  د  الرې  حل  د  شي.  کیدای  ته  رامینځ  الرې  حل  د  کې 

نوموړې  مومي.3   پراختیا  الرې  له  کیدو  ته  رامینځ  د  مفهومونو 

مفهومونه  د هغو وړاندیز شویو حل الرو د تشریح او توجیه لپاره 

جوړ شوېدي 4.  څرنګه چې الندې به  پرې بحث وشي د کرنې او کلیو 

د پراختیا د پالیسۍ جوړولو په بهیر  کې داسې  درې مفهومونه یا 

فلسفې  شته دي. د یوې پالیسۍ مفهومونه په غالب ډول د عمومي 

په  وسیله  په  عبارتونو  یا  اصطالحاتو  مهمو  مفکورو،   نظرونو، 

چې  بولي،  هم  یې  استعارې”  کونکې  “چمتو  چې  ځي،  وړاندې 

معمواًل نا څرګند وي،  او د بیالبیل تفسیرونه ترې کېږي. د “ چمتو 

کوونکې استعارې” 5 یوه ښه بېلګه د “سالمې ادارې”  د پالیسۍ 

فلسفه یا مفکوره ده، چې  یو پرمختیایي مفهوم دی، او هر څوک 

یې  پرته  پوهېدنې  له   معنی  ژورې  د   اصطالحاتو  د  شي،  کوالی 

مالتړ وکړي، بله بېلګه یې “آزاد بازار”  دی.

د پالیسۍ د دغو فلسفو  مهمه دنده  سیاسي ده چې له دې الرې 

کوالی شي چې د ډیرو ښکیلو اړخونو   مالتړ   یا چمتو والۍ تر 

السه کړي .  نو پدې بنسټ هر څومره چې د پالیسۍ فلسفه عمومي  

او ناڅرګنده  وي، د دې احتمال  ډیر زیات دی چې ډېرې ډلې به له 

. نو له دې کبله ښه داده  بیالبیلو  اندونو سره  د هغه مالتړ وکړي 

چې په بنسټیز ډول پالیسي جوړونه یوه سیاسي چاره وګڼو.   یوه 

نه یواځې د تخنیکي اړخه پیاوړې وي بلکې  د  باید  ښه پالیسي 

د  کې   شرایطو  نامعلومو  په  چې  دي  زمینې  کوونکې  اسانه  هغه  حکایتونه  پالیسۍ  د   3

تشریح  د  پالیسۍ  د   ، روئی  جوړېږي.   لپاره  کولو  رامنځته  د  والي  یو  او  څرګندوالي   ، نظم 

4  2 کال(،   1994 خپرونې،  پوهنتون  د  دوک  د   : لندن  او  ،)دورهام   عمل   او  نظر  ولولئ.  شننه  

4 کارول لي باچي ، ښځې ، پالیسي اوسیاست :د پالیسۍ د ستونزې حل کول، لندن او ډیلي  :  1999 کال( 1 

څپرکې.

5  دیوید موز ، " آیا یوه ښه پالیسي د پلي کولو وړ نده ؟پر قم پېژندنه یوه کتنه، پالیسي او د مرستې عمل ،" 

پرمختیا او بدلون  35،.4  ګڼه )1382(:639 671.

هم  درلودونکې  مالتړ   سیاسي  قانوني  خواوو  لیوالو  بیالبیلو 

وي.6 دا پاڼه د کرنې او کلیو د پراختیا د پالیسي جوړونې په بهیر  

او د کرنې او کلیو د پراختیا د پالیسۍ د فلسفې په څېړنه کې دا 

پوښتنه کوي چې آیا د کرنې او کلیو د پراختیا په سکټور کې ښه 

پالیسۍ جوړه شوېده او که نه؟ نو  ولې؟   او له دې بېلګې څه  باید 

زده شي تر څو د غوره پالیسۍ جوړونې لپاره په نورو سکټورنو 

کې مرسته وکړي؟   

 په افغانستان کې د  پالیسي  جوړونې د بهیر  او  ددې پوښتنې 

وړ   پام  د  ځانګړې  لري   اړه  پورې  چا  په  پالیسي   دا  چې  لپاره  

دلیلونه شته.  د یوې بریالۍ ملي پالیسۍ جوړونې لپار ه هیڅ  ډول  

درلودونکې،  ثبات  کې   موخو  په    ، سیاسي  شرطونه:  مخکیني 

7نو  لري.  نه  شتون  څرګندوالۍ   نا  سیاسي  او  چاپیریالي  ټیټ  

په  جوړونې  پالیسي  د   پراختیا   د  کلیو  او  کرنې   د  توګه   پدې 

کچه  هره  په  شي.  ونیول  کې  پام  په  باید  فعالین   بهرني  کې  بهیر 

چې بسپنه ورکونکې  د افغانستان په پراختیا کې ونډه لري، په 

درلودالی  اغېزه  ژوره  بهیر     په  جوړونې  پالیسۍ  د  کچه  هماغه 

شي.  په عمو مي ډول د پالیسۍ هغه موډلونه چې د دوه اړخیزه او 

نړیوالو سازمانونو له خوا کارول شوې دي، نه یواځې د پالیسیو د 

الرښوونو په ساده کولو کې لېوالتیا لري بلکې د هغه عمومی کول 

هم غواړي، نو ځکه د پالیسۍ غوره  الرښوونې  له یو ډول شرایطو 

څخه اخیستل شوي او په نورو شرایطو کې پلې کیږي8. بېلګه یې 

دا عبارت  دی “تر ټولو غوره نړیوال کارونه”. چې د افغانستان د 

پالیسۍ په اسنادو کې ډیر  ځله  تر سترګو کیږي. یوه انګیرنه  چې 

د پالیسۍ د حل  الرې  په نړیواله کچه د پلې کیدو وړ دي مګر  په 

باید په پام  له اړخه  افغانستان کې د هغه دسیاسي او پلې کیدو 

کې ونیول شي  نو په دې توګه به  ددې پالیسۍ تخنیکي اړخونه 

ډیر پیاوړې وي.  پر بهرنیو مرستو د افغان دولت د تړاو  له کبله 

دولت  د پالیسۍ جوړونې پر بهیر  د واک او د هغې د الرښوونې 

او د مرستو د لیږدولو په پریکړو کې  له ستونزو سره مخامخ دی.  

دا توضیحي  پاڼه د کرنې او کلیو د پراختیا پر پالیسۍ ددولت د 

6  موز، 639

7  روئي، د پالیسۍ د حکایت شننه، 35

8  جي، فرګوسن، د سیاست ضد ماشین: په لسوتو کې ناسیاسي کول او بروکراتیک ځواک )ماینو پولیس، د 

ماینوپولیس د پوهنتون خپرونې، 1323( 
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د کرنې او د کلیو پراختیا په اړه پالیسي جوړونه

د  کنترول  محدودیتونه  په ګوته کوي چې دا کار د افغان دولت 

پالیسۍ د ملکیت په هکله  اساسي  پوښتنې را پاروي9.  

هغه دولتونه چې په لوړه  کچه پر بهرنیو مرستو والړ دي  په اغیزمنه 

توګه پر مخ نشي تالی، په ځانګړې توګه  هغه وخت چې د دولت د 

حکومت کولو د  وړتیا پر وړاندې ژور محدودیتونه موجود وي 

ګڼ  د  کې  افغانستان  په  ستونزې  دغه  کې10.   افغانستان  په  لکه  

د  ورکونکې11   بسپنه  الرښود  یو  د  لپاره  ورکوونکو  بسپنه  شمیر 

نشتوالې له کبله  او دا چې بسپنه ورکوونکې  ددولت دبودیجې 

نور هم  پرته  په خپل سرې12 توګه مرستې لګوي   د کنټرول  څخه 

د  پروګرامونو   د  بهر   څخه  اجندا  د  ددولت  لکه  کیږي.   ترینګلې 

مالي لګښت برابرول . ) داسې اټکل کېږي چې د بهرنیو مرستو دوه  

دریمه  برخه د دولت د کنټرول څخه بهر لګول کېږي(. 

 دغه څېړنه پالیسي د تعریف شویو موخو او د هغو څخه د السته 

تر  راغلو پایلو د ټولګې په توګه تعریفوي  چې د عامه سوکالۍ 

د پالیسۍ  دې کبله   له  شوېده.   او پلې  الندې جوړه، تمویل  نامه 

بحثونه   ، کیږي  تصور  پالیسي  هلته  چې  دی   هغه  بهیر  جوړونې 

کوي.   غوره  بڼه  قانوني  او  رسمي  بیا  او  څرګندیږي  کیږي،  پرې 

پالیسي یواځې یو رسمي سند نه دی  او داسې باید و نه انګیرل 

شي چې پالیسي تل په لیکل شوې بڼه وي. همدارنګه پالیسي باید 

د  او  کیدو   پلې  د  پالیسۍ  د  ولري.   بڼه  کیدونکې  پلې  یا  عملي 

هغه  بیلوالې د موندلو لپاره  چې د پالیسۍ دمتن او د واقعیت تر 

مینځ شته،  د پالیسۍ پر  واقعي مفهوم د پوهیدو لپاره  یو ژور 

پوهاوي ته اړتیا ده.  دغه توضیحي پاڼه د کرنې او کلیو د پراختیا 

د پالیسۍ اجندا او  دهغه د بنیادي لیوالتیاوو یو لر لید وړاندې 

کوي،  د پالیسۍ فلسفه او عملي الرې چارې  د کرنې او کلیو د 

پراختیا د پالیسۍ  په رامینځ  ته کیدو کې مرسته کوي.  دکرنې 

او  کلیو د پراختیا  د پالیسي جوړونې د بهیر درک  په خپل وار د 

9   د )) بسیج کوونکې(( کلمې یوه ښه بېلګه چې زیاتره وخت په بېالبېل مفهومونه ترې اخیستل کېږي. 

10  همېش نیکسون،  ))له دولت سره مرسته؟((،  له افغانستان سره بهرنۍ مرستې او د دولت جوړونې ناسمون، ) 

د څېړنې او ارزونې اداره، کابل، 1386 کال( 

11  ویلیم بېرډ، )) د افغانستان پراختیایي ننګونې ته ځواب ورکول: د 1380 1386 کلونو د یوې تجربې ارزونه 

او د راتلونکي لپاره موضوع ګانې او لومړیتوبونه، د SASPR 11 ګڼه راپور، سویلي آسیا، د پریم د مقالو 

SASPR 19 )ټولګه((، ) نړیوال بانک، واشنګټن، 1386 کال

12  د دولتي بودیجې څخه بهر د پروژو تمویل چې خپله د بسپنه ورکوونکي لخوا اداره او کنټرول کېږي. 

پای ټکۍ نه دی، بلکې د  ال زیاتې زده کړې،  د عملي الرو چارو 

د اصالح او بدلون  په برخه کې هم مرسته کوي. په عمومي توګه 

د پالیسۍ د ګرویږنو موخه داده چې“، آسانتیاوې رامنځته کړي  

نه دا چې د بصیرت درلودونکې سیاسي انتخاب ځای ونیسي” 13. 

جوړولو  د  ډیموکراسۍ  مشارکتي  د  کې  افغانستان  په  چې   کوم 

پراخې اجندا سره اړیکه  لري  او ټولو  ډلو ته پر معلوماتو د الس 

رسۍ  او د معلوماتو د تشریح لپاره  الره برابروي نو له دې کبله د 

پالیسۍ په پریکړو کې  جدي  بحثونه په الره اچول کیدای شي.

د پالیسۍ  پر فلسفو، د پالیسي جوړونې پر بهیر، او د کرنې او 

کلیو د پراختیا  د پالیسۍ پر اجندا د تمرکز له الرې نوموړې پاڼه  

د پالیسۍ پر منځ پانګه  یا  پر پالیسي جوړونه  منطقي  دریځ  نه 

په ساده  چې پالیسي جوړونه  باور  پدې خبره  حال  همدې  په  مني. 

توګه د ځواک په هکله ده، که څه هم چې ځواک د پالیسي جوړونې 

په دننه کې نغښتی دی.  د هغه  کسانو د غوره هوډونو ردول چې 

غواړي د پالیسي جوړونې له الرې  یو مثبت بدلون رامینځ ته شي.    

نوموړې توضیحي پاڼه  لومړی تر هر څه په دوو وزارتونو کې  د 

کرنې او کلیو د پراختیا په اړه د پالیسي جوړونې تاریخ ته بیا کتنه 

کوي، او وروسته تر هغې د پالیسۍ درې فلسفې  چې  د کرنې او 

کلیو  پراختیا د پالیسۍ پر بحثونویې  اغیزه درلودله مشخصوي.  

د نوموړو فلسفو، د هغو د منځپانګو، انګیرنو او ادعاګانو  درک 

د  پیاوړتیا  تخنیکي   د  پالیسۍ  د  پراخیتا  د  کلیو  او  کرنې  د 

ارزونې  او د هغه اندازې  د ارزونې لپاره چې په کې  سیاسي مالتړ 

تر السه شوی دی بنسټیز رول لري .  د غه توضیحي پاڼه وروسته  

د کرنې او کلیو د پراختیا د پالیسۍ جوړونې پر بهیر بحث کوي 

او تر هغې وروسته بیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ او د کلیو  

د  جوړونې   پالیسي  د  کې  وزارتونو  په  پراختیا  او  رغونې  بیا 

څرنګوالې په هکله پلټنه کوي.   د کرهنې اوبولګولو او مالدارۍ 

ده   څیړنه  پالیسۍ  د  وزارت  ددې  څیړنه  پالن  ماسټر  د  وزارت   د 

پداسي حال کي چي نوموړې پاڼې  دکلیو د بیا رغونې او پراختیا 

عبارت  چي  کړي  ګوته  په  پالیسۍ  جالجال  دوه  کي  وزارت  په 

او     )NABDP( پروګرام  پراختیایي  ملي  کچه  په  سیمې  د   : له  دي 

13   فرانک فیشر، د ټولیزې پالیسۍ نوې چوکاټ بندي: استداللي سیاستونه او مشورتي کړنالرې )آکسفورډ: 

د پوهنتون خپرونې/ د آکسفورډ پوهنتون، 1382 کال( ، 15
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کرنې  د  بیا  پاڼه  توضیحي  دغه   .)NSP( پروګرام  پیوستون  دملي 

او کلیو د پراختیا سکټوری ستراتیژي چي د افغانستان په ملي 

د  چې  نیسي  الندی  بحث  تر  لري  ځای  کې  ستراتیژی  پراختیایي 

نوموړو وزارتونو له خوا مینځ ته راغلې ده.  نوموړې پاڼه همدا  راز 

دې ټکې ته هم پام اړوي چې د کرنې او کلیو د پراختیا  د پالیسي 

جوړونې بهیر یو ډیر  ستونزې جوړونکې  او ګډوډ وو  او ددې پر 

ځای چې د هڅو  له الرې  پر مخ والړ شي تر څو یوه د پالیسۍ ګډه 

کیسه را مینځ ته کړي د سیالیو او ردونې له الرې پر مخ روانه ده.   

چې دا د دولت او د وزارتونو د چال چلند او په خورا څرګنده توګه 

د بسپنه ورکونکو د چال چلند په واسطه  نور هم  پیچلۍ شوی دی.   

او   له تخنیکي اړخه  کمزورې   په پایله کې یې  هغه پالیسي چې 

ته د  د پالیسۍ د دریو سیالو فلسفو په واسطه،  بیال بیلو لورو 

شواهدو او بحثونو د په پام کې نیولو سره   او له خپلو نیمګړتیاوو 

سره  غځیدلې  ده  مینځ ته راځي.  همدا راز دا د سیاسي  مالتړ  په 

رامینځ ته کولو کې پاتې راغلې ده.  نو په دې صورت کې ویالی 

شو چې  د کرنې او کلیو د پراختیا یوه ښه پالیسي نه ده جوړه شوې.  

د کرنې او کلیو د پراختیا تر نامه الندې د کرنې او کلیو د پراختیا 

دا ستونزې جوړونکۍ بیلوالۍ )  لکه څرنګه چې د افغانستان د 

نه  د  که  او   ) شوی  تعریف  واسطه  په  ستراتیژی   پراختیایي  ملي 

بیلیدونکو  برخو پر ځای دا له یو بله بیلې برخو په توګه یې د  د 

پالیسي جوړونې په بهیر کې یې ادامه درلودله  د دواړو وزارتونو  

سازماني تاریخچه یې اغیزمنه کوله . د تاریخي لرغونوالي له پلوه 

د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت14 ډېر لرغونتوب لري چې 

د هغه د جوړښت کال د 1930 )1309(کلونه  دي اوسمهال د کلیو د 

پراختیا له وزارت څخه لوی دی چې  د کارکوونکو شمیر یې اوس 

مهال  له 10000 تنو څخه زیات دی.  په داسې حال کې چې د کلیو د 

پراختیا او بیارغونې وزارت 2000 کارکوونکو په لرلو سره د کرنې، 

اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت څخه کشر دی. د لومړي ځل لپاره 

په 1333 کال15 کې د سوداګرۍ د وزارت په چوکاټ کې د کلیو 

د کمیسیون د ریاست په نامه رامنځته شو. دا وزارت له جوړېدو 

راهیسې  د جوړښتي خوځښت، تړل کیدو او بیا جوړیدو له پیښو 

ډکه تاریخچه درلودلې ده. په 1381 کال کې د یوه خپلواک وزارت 

په توګه د بېوزلۍ د کمښت د ودې او په کلیوالي افغانستان کې د 

ټولنیز  خوندیتوب  له موخې سره را مینځ ته شو.   لکه څرنګه چې 

وړاندې  تر دې یادونه وشوه، په دې  هکله چې ولې په دې سکتور 

کې پالیسي جوړونه د اهمیت وړ ده  دوه  مهم  دلیلونه  شتون لري:  

14   د کرنې وزارت ګڼ شمېر نومونه درلودل چې تل یې بدلون موندلی دي د دې مطلب د څرګندوالي لپاره باید 

ووایو چې اوس د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو د وزارت په نامه یادېږي. 

15 د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت ... آیا پوهېږئ ... ؟ د دې وزارت د تاریخچې لپاره الندې برښناپاڼې ته 

مخه کړئ.  http://www.mrrd.gov.af/English/Histort.htm     ،  د  1387 کال په وږي کې دغې ویب پاڼې ته 

مراجعه شوېده. 

2.   “د کلیو سکټور”  او د دوو وزارتونو جوړول
د افغانستان ډیرۍ  بیوزله خلک په کلیو کې  اوسیږي او کرهنه  

د افغانستان  د پراختیا لپاره  د یو مهم تولیدي سکټور په توګه 

ګڼل کیږي. دا دلیلونه همدارنګه  د کلیوالي پالیسۍ  اړتیا  را بر 

سیره کوي  تر څو  په کلیوالي سیمو کې د بیوزلۍ د را تیټولو او  

تولید تر مینځ اړیکو باندې  تمرکز وکړي.16.  که چیرې د کلیوالي 

سکټور اهمیت  د دوو وزارتونو د نسبي کړنو  د یوې ارزونې  سره 

په پام کې ونیول شي ، نو د دواړو وزارتونو په مینځ کې به  د کلیو 

د بیارغونې  او پراختیا وزارت  تل به د یو ډیر  بریالي وزارت په 

توګه  وپیژندل شي. د دغو دواړو وزارتونو د بریالیتوبونو  او د هر 

یوه د پالیسي جوړونې  د بهیر تر مینځ  بالقوه اړیکې  هم د پاملرنې 

وړ دي. 

البته  بریالیتوب تل یوه بحث پارونکې ارزونه ده.   یو معیار چې  

ورڅخه ګټه اخیستل  شوې د دواړو وزارتونو تر مینځ د مشر تابه 

توپیرونه او د پالیسي جوړونې د بهیر  هغه ځانګړتیاوې دي چې  

په دغه  توضیحي پاڼه کې تر ستر ګو کیږي17،  او بل معیار د دواړو 

اساسي  هغه  بودیجې  د  ددوی  او   اندازه،  بودیجې  د  وزارتونو 

بهر  څخه  کنټرول  له  بودیجې  د  ددولت  چې  ده  برخه   هغه  او  برخه 

ده،  یا  دوزارت د موخو په حدودو کې لګیږي  نه د هغه تر کڼترول 

الندې.  په دې توګه دکلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کرنې 

ابو لګولو او مالدارۍ له وزارت څخه ستره بودیجه درلودلې ده) 1 

جدول ته ځیر شی(، او همدا راز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ د 

16  بېرد، ))د افغانستان دپرمختګ په مخکې پرتې ننګونې((، 12

17  بېرد، ))د افغانستان دپرمختګ په مخکې پرتې ننګونې((
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وزارت په پرتله د خپلې بودیجې د یوې زیاتې برخې د کڼترول واک 

یې درلود) له 60سلنې څخه زیات(.  مګر دا توپیرونه  د هغو الرو 

چارو ښکارندوی دي  چې په هغې کې بسپنه ورکوونکې د یوې 

درلودلې   اغیزه  یې   کړنو   پر  وزارت  د  چې  سره   پالیسۍ  ضمني 

چال چلند  کوي.18 

اوبو  کرنې،  د  او  بیارغونې  او  پراختیا  د  کلیو  د  جدول:  لومړی 

په   ( بودیجه  بهرنۍ  او  اصلي  وزارتونو  د  مالدارۍ  او  لګولو 

میلیون امریکایي ډالرو مصرف شوېده(                                                          

جوړول19  پالیسۍ  د  وزارت  مالدارۍ  او  لګولو  اوبو   ، کرنې  د 

کیدای شي چې  د 1381 کال د ملي پراختیایي  کاري چوکاټ20 او 

“د افغانستان د کرنې د سکټور د بیارغونې” 21 د برخې په هکله  د 

آسیا د پراختیایي بانک له  خوا  د تر سره شوې څیړنې لړۍ وي. 

دغو دواړو سندونو د1382 کال د کرنې د پالیسۍ په تسوید کې 

ونډه درلوده22 ، چې وروسته بیا  پرې غور وشو، او د 1383 کال 

د کرنې د پالیسۍ په توګه تصویب شوه.  د 1384 کال په لومړیو 

18 جاناتان، ګودهند او مارک سیدرا، ))  بډې یا چنې وهل، مشروطه سوله او په افغانستان کې د بحران څخه 

وروسته بیارغونه((، د نړیوالې سولې ساتل، 14، 1 ګڼه، ) 1386( 61 41

هغه  د  او  چوکاټ  پراختیا  ملي  د  کرنې  د  کوالی  نشي  څېړنه  اوسنۍ  امله  له  محدودیت  د  وخت  د   19

د  سرچینو  طبیعي  د  پروګرام،  بیارغونې  اقتصادي  د  پروګرام،  تولیدي  او  تولید  کرنیز   ( چارې  اړوندې 

الندې  څېړنې  تر  پروګرام(،  مالتړ  د  پروګرامونو  د  پرمختیا  د  سکټور  عامه  د  پروګرام،  بدلون  د  مدیریت 

شویدي.  تسوید  لخوا  وزارت  مالدارۍ  او  لګولو  اوبو  کرنې،  د  کې  اپریل  په  کال   2009 د  اسناد  دا  ونیسي. 

20 د افغانستان انتقالي اداره، د ملي پرمختیا چوکاټ، د مشاورې لپاره تسوید، )کابل، 1380 کال( 

21  ))د آسیا پرمختیایي بانک((، ))د کرنې د سکټور بیارغونه((، ) د آسیا پرمختیایي بانک، د سویلي آسیا 

څانګه، 1381 کال، مانیال(

تولید  او  کرنې  د  سکټور،  سرچینو  طبیعي  د  افغانستان  د  وزارت،  مالدارۍ  او  لګولو  اوبو  کرنې،  د   22

انجن  د  لپاره  پرمختیا  اقتصادي  او  ټولنیز  د  افغانستان  د  څخه  سرچینو  طبیعي  د  او  جوړول  مدیریت  د 

د  لپاره  پرمختګ  او  بیارغونې  د  سکټور  د  کرنې  او  سرچینو  طبیعي  د  اخیستل.  ګټه  تلپاتې  توګه  په 

کال.  1381  ،)MAAHF( وزارت  خوړو  او  لګولو  اوبو  کرنې،  د  )کابل،  پالیسي،  او  چوکاټ  ستراتېژۍ 

کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت د خپل ماسټر پالن23  

په جوړولو پیل وکړ او د هماغه کال په وروستیو کې خپور شو. د 

1385 کال راهیسې    د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ د 

کرنې  او کلیو د پراخیتا په  سکتوري ستراتیژۍ کې  د کرنې اوبو 

لګولو او مالدارۍ وزارت  ښکیلیدل   د مهمې پالیسۍ جوړونه 

وه 24. 

اوبو  او  مالدارۍ  کرنې،  د  وروسته  څخه  کال   1380 د  انځور    1
لګولو وزارت د پالیسۍ زماني چوکاټ: 

ستراتېژي                 پراختیا  د  کرنې  او  مالدارۍ  د  افغانستان  د    :1381
) مسوده( 

آسیا  د   ( بیارغونه  سکټور  د  کرنې  د  افغانستان  د    :1382
پراختیایي بانک( 

1383:   د افغانستان د طبیعي سرچینو او د کرنې د سکټور د 
بیارغونې لپاره د پالیسۍ او ستراتېژۍ کاري چوکاټ )د 1382 
کال په سلواغه کې تسوید شوی، او د 1383 کال د غبرګولې  په 

میاشت کې تصویب شوه(

1384: د 1384 کال ماسټر پالن

1386:  د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتېژۍ لپاره د کرنې 
ستراتېژي ) 1385 کال د کب 28( 

1386: پروګرامونه او ماسټرپالن:  د  پلې  کولو او پانګې اچونې  
پالنونه  ) 1386(

1388:  د 1388 کال د کرنې دملي پراختیتا کاري چوکاټ 

23  د 1382 کال د کرنې ،  اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د پالیسۍ سره سم وزیر هماغه وخت د تمویلوونکو 

تر څو د وزارت د ماسټر پالن په جوړولو کې چې پانګونې  څخه مرسته وغوښته، 6 تمویلوونکو موافقه وکړه 

پرمختیایي  آسیا  د  بانک،  نړیوال  له:  دي  عبارت  مرستندویان   6 دغه  وکړي.  مرسته  کوي،  الرښوونه  ته 

اداره.  برتانیا  د  لپاره  پرمختیا  نړیوالې  د  کمیسیون،  اروپایي  اداره،  همکارۍ  نړیوالې  د  جاپان  د  بانک، 

24 1378 1391 کال پورې د کرنې او کلیو د پرمختیا ستراتېژي، د افغانستان د ملي پرمختیا ستراتېژي، 

کابل: افغان دولت، 2008، د افغانستان ملي پراختیایي ستراتېژي، 2008 

کال  د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت

اصلي بودیجه بهرنۍ بودیجه
داصلي 

بودیجې 
سلنۍ

اصلي بودیجه بهرنۍ بودیجه
د عادي 

بودیجې 
سلنۍ

)1384(۲۰۰۵ ۰.۵۵ 18.11 3.۵ 13۲.6۵ 9.97 9۲.9

)138۵(۲۰۰6 16.96 37.96 3۰.9 ۲74.66 13.79 9۵.۲

)1386(۲۰۰7 4۵.7۰ 446.۲8 9.3 346.38 181.93 6۵.۵

)1387(۲۰۰8 ۵۵.89۵ ۲64.171 17.۵ ۵9۲.397 381.43۵ 6۰.8

سرچینه: د مالیې و زارت معلوماتي زېرمه
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د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو د وزارت د پالیسۍ جوړولو په 

اړه کوالی شو ګڼ شمېر ټکو ته پاملرنه وکړو. لمړۍ د بهرنیو اغیزو 

اسیا  د  لکه    ( سالکارانو  بهرنیو  د  نیغه  به  پالیسي   چې  شتون، 

د پراختیایی بانک د 1382 کال سکتور ی ارزونه(  او یا د هغو 

سالکارانو له خوا چې په وزارت کې شتون لري لیکل شوې ) لکه 

چې د ماسټر پالن په اړه همدا قضیه موجوده وه(.  دغو سالکارانو 

او شنونکو په ډول ډول الرو چارو د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ 

وزارت  دپالیسۍ د مینځ پانګې په اړه یې پریکړه کړې او د هغې  

او  لګولو  اوبو  کرنې  د  راز   همدا  درلودله.  غاړه  په  یې  الرښوونه 

مالدارۍ وزارت  د ښکیلو بسپنه ور نکو تر مینځ  د نظر ستر توپیر  

ایالتونو   متحدو  د  امریکې  د   اړوند  سره  همدې  درلود.  شتون 

له  ورکوونکو  بسپنه  دسترو   )USAID(اداره پراختیایی  نړیواله 

دلې څڅه  ده چې  په بشپړه توګه د دولت د بودیجې د کنترول څخه 

بهر  او په خپلواکه توګه  پروګرامونه پلې کوي، په داسې حال کې 

چې دپروژې دفترونه  د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ په وزارت 

د  وزارت  مالدارۍ  او  لګولو  اوبو  کرنې،  د   25 دي.  موجود  کې 

ټولې بودیجې  زیاته برخه ) چې د دولت د بودیجوي کنټرول څخه  

بهرده ( د امریکې د متحدو ایالتونو  د نړیوالې پراختیایي ادارې 

همدغه مالي مرستې جوړوي.  په عمومي ډول د کرنې اوبولګولو 

او مالدارۍ په وزارت کې  پالیسي جوړونه تر سره شوه  مګر ډیره 

ورو وه  او ددې پر ځاي چې د پروګرامونو د پلي کېدو المل شي ، 

د کاغد پرمخ پاتې ده. 

اجنډا  د  پالیسۍ  د  وزارت  د  بیارغونې  او  پراختیا  د  کلیو  د 

بیله الره تعقیب کړې ده. چې دا د ددغو دوو  پرمختیا یوه نسبتًا 

او  دی،   ښکارندوی  توپیر  د  مینځ  تر  اختیاراتو   د  وزارتونو 

چې  ښیي  جوړښت  پروګرامونو  لرونکو   توپیر  هغو  د  همدارنګه 

بیارغونې  او  پراختیا  د  کلیو  د  کړیدي.  پلې  وزارتونو  دواړو 

را  پخوانیو  له  کارونه  ټول  خپل  چې  درلود   والۍ  ښه  دا  وزارت 

د  چې  پرته  زیاتوالې  کارکوونکوله  د  یا   میراثونو  اداري   پاتې 

کرنې، اوبو لګولو اومالدارۍ  وزارت یې لري خپل پروګرامونه 

بیره  سر  کړه.  پیل  توګه  روښانه  په  وروسته  څخه  کال   1380 د  یې 

پر دې د کلیو د پراختیا او بیارغونې  د وزارت ټولې کړنې ډیرې 

25   د بېلګې په توګه کوالي شو چې د کرنېد مارکیټ  د بیا جوړولو پروګرام او د کرنې د چټکې باثبات کونې 

پروګرام ته اشاره وکړو

څرګندې دي او زیاتره  د عامه توکو پر لیږد او تخنیکي اقداماتو 

تمرکز لري او جوړښتي بیوزلي یې په نښه کړې لکه الرو ، د اوبو 

زیرمو، ښوونځیو او داسې نورو ته ښه السرسي. 

هغه څه چې د کلیو د بیارغونې او پراختیا په وزارت کې تر سره 

شوې دي  دا دي چې دا وزارت  د خپلې بودیجې  په برخه کې په 

الرې  له  پروګرامونو  شوو  پلو  دخپلو  او  لري  کنترول  توګه  داسې 

د هغې الرښوونه کوي چې دا هغه څه دي چې د کرنې اوبو لګولو 

په  چې  څرنګه  لکه  شوې.   پیښ  دي  نه  کې  وزارت  په  مالداری  او 

او پراختیا وزارت  بیارغونې  د  2 انځور کې لیدل کېږي، د کلیو 

د پالیسۍ زیاتره  چې  دي  کړې  یې  تسوید  دوې پالیسۍ  یواځې 

منځ پانګه او د هغې تمرکز د هغه وزارت په بحثونو او د ځانګړو 

پروګرامونو د پلې کیدو له الرې خورا څرګند دي.   

د بېلګې په توګه د ملي پیوستون پروګرام، دیو پروګرام جوړښت 

او  بیارغونې  د  کلیو  د  چې  کړه   وړاندې  یې   بڼه  کولو  پلې  د  او 

ددې   وزارت  او  وو  برابرو  سره  نظرونو  د  وزیر  د  وزارت  پراختیا 

اړتیا لیدله چې د پروګرام د په نیغه پلې کولو کې ونډه ونه لري. 

پر  پروګرامونو  د  څرنګوالې،  پر  پالیسۍ  د  ځاي  پر  هغه  د  او    26

پلې  د  پروګرامونو  د  سره  همکارانو  خپلو  د  او  ارزونه،  او  څارنه 

کولو په موخه د تړونونو پر السلیک کولو تمرکز وکړي چې د ملی 

پیوستون په برخه کې  نوموړې همکاران  نا دولتي ملی او نړیوال 

سازمانونه وو. د وزارت دغې کړنې دهغه وزارت د  کارکوونکو د 

شمېر په کمولو ) یوه پر دریمه  برخه چې دخپلو  کارکونکو شمیر 

تر  کښته کچې پر  نه  ته را ټیټ کړ(  او د پورته  یې   2000 کسانو 

کیفیت  دخورا تمرکز درلودلو سره نور هم پیاوړی شو او دا کار 
ددې وزارت په کلتور او کړنو کې د یو بدلون المل  وګرځید.27

لکه چې یو بهرني څارونکې یادونه کړې :28 ، ډېر ژر روښانه شوه چې 

د کلیو د بیارغونې او پراختیا په وزارت کې د پالیسۍ جوړونه په 

داسې توګه پیل شوه چې بسپنه ورکونکې یې وهڅول چې ددغې 

26   خبري مرکه، ) رسمي، د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت(، پیرز، کوم. د 1386 کال د اګست 24. د 

معلوماتو د بشپړ نوملړ لپاره آدم پین او سید محمد شاه ته رجوع وکړئ، )) په  افغانستان کې  د کرنې او کلیو د 

پراختیا په برخه کې  پالیسي جوړونه((، کابل: د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره، 2009، 10

27  خبري مرکه، ) رسمي، د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت(، پیرز،کام، د 1386 د سلواغې 2

28  خبري مرکه، ) د یوه نړیوال سازمان سالکار(، پیرز، کوم، د 1386 د زمري 9
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د کرنې او د کلیو پراختیا په اړه پالیسي جوړونه

وزارت د اجندا سره سم او د هغه سره یوځای کار وکړي نه د هغه  

څخه بیل او یا دهغه پر ضد.  په داسې حال کې چې په لومړي سر کې  

د ملي پروګرامونو د مدیریت سره په دې توګه تړون شوی وو  څو 

د سالکارانو څخه څارنه وکړي  د بیلګې په توګه  د ملي پیوستون 

په لومړي پړاو کې دغه پروګرام د یوه آلماني څارونکې  سالکار  

لوړ  ظرفیت  وزارت  د  چې  هغه  له  وروسته  خو  کېده.  اداره  لخوا 

شو، نو په خپله بودیجه یې زیات کنټرول  وموند. د ملي پیوستون 

او د ملي سیمه ایز پراختیایي پروګرام په دوهم پړاو کې دهغه د 

مدیریت چارې  د وزارت په غاړه وې.

د  کلیو  د  کې   برخه  په  بودیجې  د  او  ادارې  د  پروګرامونو  د     

پر  پروګرام  د  کنټرول  تدریجي  وزارت  د  پراختیا  او  بیارغونې 

زیاتوالې  صالحیت  د  وزارت  دنوموړې  الرښوونه   او  محتوی 

څرګندونه کوي. داسې ښکاري چې د کلیو دپراختیا او بیارغونې 

وزارت لپاره  1381 کال یو ښه پیل وو ځکه دوی وکړای شو چې 

سیاسي مالتړ تر السه کړي او د تر سره شویو کړنو له الرې پالیسي 

را منځ  ته شوه  او بسپنه ورکوونکو په ډله ایزه توګه یې  له هغې 

څخه خپل  مالتړ څرګند کړ. اوس مهمه پوښتنه داده چې د کرنې،  

اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت او د کلیو د بیارغونې او پراختیا 

پالیسۍ  درلودلو،د  په  تاریخونو  سازماني  بیلو  بیال  د  وزارت  

څرنګه  سره  ماهیت   ښکیلیدو  د  ورکوونکو  بسپنه  د  او  پایلو  د 

د کرنې او کلیو د پراختیا د پالیسۍ په جوړونه او محتوی  کې 

پالیسۍ  د  توګه،  الندې  په  مسئله  دا  دی؟   موندلۍ  انعکاس 

دوو  دغو  په  چې  الرې  له  څرګندیدو   د  پلټنې  د  فلسفو  مهمو  د 

وزارتونو کې را منځ ته شوې، سپړل کېږي. 

2 انځور. د کلیو د پراختیا او بیارغونې د وزارت ملي پروګرامونه او پالیسۍ

لنډ نوم بشپړ عنوان

ملي پروګرامونه

ملي  سیمه ایز پراختیایي پروګرام، لمړی پړاو )1381( ، دوهم پړاو )1384(  NABDP

د کلیو  د اوبو د زیرمو او د روغتیا ساتنې  پروګرام ،)1381(  WATSAN

د بېړنۍ ګمارنې ملي پروګرامNEEP  )1381(، کلیوالي سیمو ته د السرسۍ ملي پروګرام)1384(  NRAP

د ملي پیوستون پروګرام )1382( NSP 

د افغانستان لپاره د کوچنیو پورونو د پانګې اچونې د اسانتیاوو مالتړ ،)1382(  MISFA

د افغانستان د کلیو سوداګریز پراختیایي پروګرام ،)1387(  AREDP

د پالیسۍ طرحې

د 1385 1381 کلونو ستراتېژیک پالن )2002(  د کلیو د بیارغونې او پراختیا 
وزارت

د 1388 1386  لپاره یوه ستراتېژیکه موخه )2007(  د کلیو د بیارغونې او پراختیا 
وزارت
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

د پالیسۍ درې بېالبېلې فلسفې  هغه درې بیلې بنسټیزې  ستونزې 

شته   کې  برخه  په  پراختیا  د  کلیو   د  او  کرنې  د  افغانستان  د  چې 

تشریح کوي چې کیدای شي  د کلیو د پراختیا د پالیسۍ جوړونې 

د بهیر په  حسابونو او اسنادو کې وموندل شي.  چې هرکوم  د یو 

ځانګړې ستونزې دحل او ددې په اړه چې د افغانستان د کرنې او 

نسبتًا  د  کړي    پلې  څه  باید  پالیسي  کې  برخه  په  د پراختیا  کلیو 

بیلو  موقفونو څرګندونه کوي.  

دې ټولو ته  د پالیسۍ په اړه د هر ډول خبرو اترو څخه  وړاندې،  

بڼه ورکړل شوې او مینځ ته راغلې او د بیال بیلو پالیسیو تاریخ 

 . ته په کتنې سره او دهغوې د غوښتنې سره سم  توجیه شوې دي 

او همدا راز  په 1380 کال کې د افغانستان د کلیوالي اقتصاد  په 

برخه کې یې ګډ موقف درلود. د پالیسۍ دغه درې فلسفې کېداي 

هڅوونکې   بازار  او  کوونکې  ور  پراختیا    ، تولیدونکې  په  شي 

ووېشو. له دغو دریو فلسفو څخه هر یو یې خپل ځانګړې پلویان 

کلیو  او  کرنې  د  باید  چې  ستونزه  هغه  لپاره  تولیدونکې  د  لري 

پراختیا ورته پاملرنه وکړي، د 1357 کال څخه راهیسې د کرنیزو 

والی  زیات  تولید  د  یې  الره  حل  د  او  دی  کموالی  محصوالتو 

د  او  د  او  توکو  عامه  د  ستونزه   لپاره  پراختیاورکوونکې  د   . دی 

د  یې  الره  حل  د   چې  دی،  نشتوالی  جوړښتونو   اداري  ټولینزو 

داسې  یوچاپېریال رامنځته کول دي چې  وکوالی شي د بدل شوې  

هڅوونکي  بازار  د   کې  پاي  په  وکړي.  مالتړ  اقتصاد  کلیوالي 

د  ته  غوښتنې  نړیوالې  ستونزه  بنسټیزه  لپاره  پلویانو  فلسفې 

ځواب ویونکې، فعال آزاد بازار نشتوالی دی .

د افغانستان کلیوالي سیمې د یوې زمینې په توګه رول لوبوي  تر 

څو دا معلومه کړي چې په 1380 کال کې څرنګه کرهنیز او کلیوالي 

ویجاړۍ   شوې  انګیرل  دغه  یو  هر  خو  دی.    شوی  ویجاړ  سکټور 

توګه  مناسبه  په  فلسفې  خپلې  څو  تر  تعبیروي  توګه  بیله  بیال  په 

وکاروي. 

وړاندې  فلسفو  ددغه  توګه  په  کیسو  بیلو  بیال  ددرې  پالیسۍ  د 

کونه کې ،  اوسنۍ رپوټ دا نه وایي چې د دغو بېالبېلو حکایتونو 

دغه  نشته.   شریکوالی  نظر  د  هم  یا  والۍ  ورته  هېڅ  کې  مینځ  په 

پر  اجنډا  د  پراختیا  باالقوه  د  کلیو  د  کچې  تریوې  فلسفې  ټولې 

ځانګړې  ورته  باید  چې  څه  هغه  او  کوي  ټینګار  اړخونو  بېالبېال 

پاملرنه وشي، دا دي چې هره  فلسفه د یوې هر اړخیزې او معقولې 

بېلګې څرګندونه کوي چې هریو د بریا بیال بیل شاخصونه یا نښې 

پر  دفاع  او  منځپانګې  جوړیدو،  د،  یوه  هر  د  فلسفو  دغو  د  لري. 

څرنګوالې پوهېدل د کلیو او کرنې د سکتور د پراختیا د پالیسۍ 

جوړولو د بهیر د اړوندو بحثونو د ماهیت د پوهاوي  لپاره خورا 

ارزښت لري. 

د پالیسۍ د ستونزو معلومول 

دغه درې فلسفې تر 1380 کال پورې د وچکالۍ او جګړو په کلونو 

کې د کلیو د اقتصاد او کرنې د سکتور د زیانمن کېدو په اړه ګډې 

کیسې یا خیالي بنسټونه مني. که څه هم چې هر یوه فلسفه  ددغه 

ګډ  تاریخي لر لید څخه  یوه بیله ستونزه  مومي. دغه مسئله هغه 

اړخونه څرګندوي چې  ددغو داستانونو پر جوړولو د ټینګار او د 

پالیسۍ  د هغو حل الرو لپاره چې دوی یې  د وړاندې کولو هیله 

ته  وضعیت  سکټورونو   د  کلیو  او  کرنې  د  دي.   شوې  ټاکل  لري 

په پراخه  لید  دغه  اړه  په  تللو  مینځه  له  او  د ویجاړی  سره   پام  په 

توګه منل شوی او یو مسلم واقعیت ګڼل کیږي. د کرنې او کلیو د 

پراختیا د سکتور  په وروستۍ ستراتیژي29  کې د طبیعي ناورین 

تاریخ او  همدارنګه د کرنیزو سیمو، تولیداتو او د ژوو د شمېر 

 1383 او  د1357  او  لري.  برخه  هم  کموالۍ  داحصاییو  اړه  په 

مهاله  اوږد  سلنۍ   3.5 د  کې  تولید  په  غلودانو  د  مینځ  تر  کلونو 

کموالې ته ګوته نیسي،  البته په عمومی توګه  د 1370 کال څخه تر 

1376 کال کې د وچکالۍ تر راتګ پورې د تولیداتو پر زیاتوالې 

د  غنمو  د  کې  کال   1382 په  همدارنګه  او  دي.  شوې  پټې  سترګې 

چې  ځانګړتیاوي  هغه    . شوې  نده  پاملرنه  هم  ته  زیاتوالې   تولید 

سکتور  د  کرني  30د   ادارې  پراختیایي  نړیوالې  ایاالتو  متحده  د 

29  د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژی په سند کې د کرنې او کلیو دپراختیا د  سکتور ستراتیژي 7 مخ 

ته پاملرنه وکړي

30 انټوني فیتزربرت، )) د افغانستان د کرنې په ډګر کې د بیړني بدلون او د ژوندانه د تنوع زمینه: آدم پین او 

جکي ساټن 29 48 ) راګبي ، برتانیا: د خوړو او کرنې نړیوال سازمان او عملي هڅې، 1387( .

3.    د کرنې او کلیو د پراختیا په اړه د پالیسۍ درې فلسفې
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د کرنې او د کلیو پراختیا په اړه پالیسي جوړونه

په اړه د خپل د 1385 کال  وړاندیز شوې پروژې په سند کې یادې 

کړې دي،  د دغه سکتور د یوه خیالي بنسټ د توصیف یوه بېلګه 

ده. ) 1 چوکاټ  ته پاملرنه وکړئ ( 

اړوند  په  تاریخچې  او  وضعیت  اوسني  د  کلیو  د  افغانستان  د 

چې   لکه  شي.  مخ  سره  ننګونو  جدي  د  شي  کېداي  فرضیې  زیاتره 

د افغانستان د کرنیز اقتصاد اوږدمهال څارونکې یادونه کړې،

دیو  نظرونه  اړه  په  اقتصاد  کرنیز  او  کرنې  د  کې  افغانستان  په   

لړ کلکو عقیدو له الرې  چې ډېرې ساده، پخوانۍ، ناپوهه یا دا 

چې د کرنې د سکتور په اصالح  او بدلون کې د دولت او بهرنیو  

پر  حده زیات  ارزښت ورکولو  له  ته   رول  مرستندویه سازمانونو 

بنسټ والړ دي31 

دغه څارونکۍ په ځانګړې توګه د کرنې د سکټور د زیانمن کېدو 

کوي  نیوکه  کمیدو  په  تخمونو   کرنیزو  موجودو  د  او  انګیرنو  د 

یادونه  ګوتنیوي  په  ته  حاصالتوثبت  دانو  غلو  د  کال   1382 د  او 

کوي چې د ټولو  کرهنیزو تخمونو څخه  یواځې 4 سلنۍ تخمونه 

ته د مرستي په ډول  بزګرانو  چې د مالتړ کوونکو سازمانو لخوا 

ورکړل شوې دي کرل شوې دي32.  لیکونکۍ وروسته انګیرنه تر 

سیمې  کلیوالې  زیاتې  افغانستان  د  چې  راولي  الندې  پوښتنې 

وړې کرهنیزې ځمکې او په هغو پوري تړلې کورنۍ33 جوړوي چې 

نوموړی  دي.  پاتې  ډول  یوه  په  کابو  وروسته  څخه  کلونو   1970 د 

الندې  کښت  تر  غنمو  آبي  د  کې  لسیزه    1990 په  چې   دی  مدعي 

ځمکو منځني حاصالت د 1970  او 1980  لسیزو  د حاصالتو په 

پرتله  زیات وو. 

 په همدې توګه دا په ښه توګه څرګنده ده  چې افغانستان پر مرسته 

په  چې  څرګندوي  شواهد  دی.    هېواد  والړ  توکو  خوراکي  شویو 

کم  ونډه   غنمو  سوداګریزو  واردېدونکو  د  ډول  سیسټماټیک 

افغان  کموالی   تخم  کرهنیز  د   (( اثر  بورج  جاناتان  د  شوه.  بیان  کې  کال   1387 په  ځل  بیا  چې  فرضیه  هغه   31

http://www.alertnet.org/thenews/  16 لیندۍ  د   1387 د  رویټرز  ولولئ،   رسوي((   زیان  ته  کروندګرو 

htm.newsdesk/ISL392352

د   (( اثر  کریستوپولس   یان  د  اړه،  په  باور  غلط  د  بزګر  لروونکي  ځمکې  کمې  د  لپاره  مالوماتو  زیاتو  د     32

افغانستان په کرنیزو مداخالتو کې د بیا رغونې فلسفه (( ولولئ. په  افغانستان  کې د کرنې په بیارغونه کې 

188 165

33  اندریو پیني او اسکات راچیني، )) په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب(( په افغانستان کې د کرنې بیا 

رغونه ، 119 164

ارزښته ده او د څو پرله پسې کلونو وچکالۍ او سیاسي بې ثباتۍ 

دي34.   ساتلې  روانې  چارې  خپلې  مارکېټ  دانو  غلو  د  سره  سره 

واقعیت دا دی چې خوراکي مرستو د خوړو په چمتو کولو کې لږ 

رول درلودلۍ او د 1378 څخه تر 1383 کلونو پورې یې یواځې 8 

سلنۍ اړتیاوې پوره کړې دي35 . 

د شواهدو سره سره  د کلیوالي اقتصاد د وضعیت  په اړه هغه مهم 

باورونه    لکه 25 کلنې ورانوونکی اغېزې ، پر خوراکي مرستو 

تړاو ، د خوړو د تولید په توګه د خوړو خوندیتوب او دا چې په 

سلو کې د 80 څخه تر85 کلیوالي وګړې پر کرنه تکیه لري   دا هغه  
34 پیني  او اسکاټ راچیني، )) په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب((138

د   16 ستراتېژي،  پرمختیا  د  سکټور  د  کرنې  او  کلیو  د  اړوند  ستراتیژۍ  پرمختیایي  ملي  د  افغانستان  د    35

افغانستان دولت 

1 چوکاټ . د کلیو او کرنې د پراختیا لپاره  د الرې اوارول 

دې ته په پام سره  چې د هیواد په سلو کې  80 برخه وګړې په 

معیشت  د  دوی  د  لږه  تر  لږ  او  کوي  ژوند  کې  سیمو  کلیوالو 

تامینیږي  الرې  له  خدمتونو  کرنېزو  د  او  کرنې  له  برخه  یوه 

ګڼل  څخه  سکټورونو  ارزښتناکو  د  افغانستان  د  کرهنه   ،

پسې  پرله  کلنې  څو  ورسره  او  جګړې   لسیزې  دوې  کیږي. 

الملونه  تلو  منځه  له  د  اقتصاد  کرنیز  د  هېواد  د  وچکالۍ 

دي او له همدې امله د اوبو لګولو د سیسټمونو او سړکونو 

تخنیکي  د   شوې،  رغول  ندي  بېخبناوې  کلیو  د  ګډون  په 

څیړنیز  پلوه  بله  له  وتل،  هېواده  له  متخصصینو  اداري  او 

برسېره    . دي  لویدلې  کاره  له  هم  سیستمونه  پراختیایي  او 

پردې دڅو لسیزو راهیسې له نویو کرهنیزو ټکنالوژیو څخه 

شوې  اصالح  محصوالتو  کرنیزو  د  شوې.  اخیستل  نده  ګټه 

له منځه تللي او د حاصالتو  له کبله   ډولونه دنویو ناروغیو 

وړتیا یې له  السه ورکړې ده. او په کلیو کې مالي سیستمونه 

هیڅ شتون نه لري. په افغانستان کې د خوراکي توکو د تولید 

ظرفیت زیانمن شوی او بزګران بېوزله شوې دي . هغه هېواد 

چې یو وخت یي پیاوړی او شتمن کرنیز سکټور درلود چې د 

ملي عایداتو کابو 80 سلنۍ یې جوړوله، اوس په ژوره توګه   

بسپنه  نړیوالو  د  چې  دی  تړلی  پوري  مرستو   خوراکي   هغو 

ورکونکو لخوا د مرستې په ډول ورکول کیږي.
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

کلک خیالونه دي چې د کرنې د پالیسۍ زیات اسناد یي د1380 

څخه وروسته خپل ځان ته ځانګړې کړې دي.   د پالیسۍ درې واړه 

فلسفې په برابر ډول د دغو خیالونو مالتړ کوي او دا یې د کرنې 

او کلیو د پراختیا په سکټورونو کې نه انکار کېدونکی  حقیقت 

ګڼلی دی،  چې له همدې څخه خپل د پالیسۍ موقف جوړوي.  هغه 

څه چې دغه تاریخي شرایط یې څرګندوي د افغانستان د کلیوالې 

بېوزلۍ د بېالبېلو اړخونو دپوهاوي لپاره د  شننو نشتوالۍ ، سره 

لپاره د  له هغې پاملرنې سره  چې د پالیسۍ د غبرګون د توجیه  

موضعګانو د رامنیځ ته کولو لپاره شوی.  په دې توګه،  پالیسي د 

شرایطو څخه جال شوېده. سره له دې   په هغه ډول چې د ویجاړیدو 

دغه عمومي کیسه په درې بیال بیلو ډولونو تفسیر شوې تر څو د 

پالیسۍ  په فلسفه  په هغه ډول  چې باید عمل وکړي نفوذ ولري. 

تولیدونکې فلسفه 

اوبو  کرنې،  د  توګه  ځانګړې  په  چې   کې،  فلسفه  په تولیدونکې  

کرهنیزو  د  کیږي،   کارول  خوا  له  وزارت  مالدارۍ  او  لګولو 

محصوالتو  په خرابیدو او په هغه  حقیقت باندې چې  له 80 څخه 

تر 85 سلنه افغانان کرهنې پورې تړلې دي،  تاریخي تینګار شوی 

دی.  هغه  مهمې مسالې یا ستونزې چې د دغه فلسفې د پلویانو 

لپاره  ارزښتناکه دي،  د محصوالتو نشتوالی او هغه حقیقت دی  

چې  محصوالت د خوړو د خوندیتوب لپاره خورا ارزښتاناک بلل 

بیا  افغانستان  چې  ده  دا  الره  حل  د  لپاره  ستونزې  ددغې  کیږي.  

خپل پخواني مقام ته ورسیږي: کله چې  د کلیو اوسیدونکې یې 

په کرهنیزو چارو بوخت او د کرهنیزو محصوالتو د تولید له پلوه 

په ځان بسیا وو .  دا هغه فلسفه ده چې د هغه مهم  رول د بیا رغونې 

اهمیت ته ګوته نیسي  چې د کرنې وزارت د کرنې د پراختیا په برخه 

دوو  په  شواهد  الزم  لپاره  موقف  دغه  د  وو.  لوبولی  پخوا  یې  کې 

سرچینو کې موندلی شو: د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت 

بهیر  د  د پالیسۍ  چې   چارې  الرې  هغه  او  په  متنونو  د پالیسۍ 

په اړوند د دغه وزارت د رسمي کارکوونکو خپل نظریات څرګند 

کرښه  تګ  تولیدونکو  د  سره  پام  په  ته  ټکو  پخوانیو  وو.   کړې 

سکتوري  د  کال36   1382 د  بانک  پراختیایي  آسیا  د  شي  کیدای 

چې   2  1 ولولی.   اثر  بیارغونه((   سکټور  د  کرنې  د  افغانستان  د   (( بانک  پراختیایي  آسیا  د     36

خوړو  د  باید  افغانستان  شي،   ورغول  کچه  برابره  تولید  د  سره  هېوادونو  نورو  د  سیمې  د  ))که  وایي: 

څېړنه  دغه  پردې   برسېره    )) کړي...  حل  ستونزې  اوږدمهالې  او  منځمهالې  خپلې  اړه  په  خوندیتوب  د 

کاري  له  ستراتیژی  او  پالیسی  د  کال    1383 د  او  ستراتیژی  

چوکاټ37.  د کرنې او کلیو د پراختیا د سترا تیژی  لپاره د کلیو 

او کرنې د پراختیا38 د سکټور د 1387 کال  وروستۍ ستراتیژی 

له الر ې  چې  داسې څرګندوي: “ستراتېژیکه موخه دا ده چې د اړو 

بزګرانو لپاره د مالتړ میکانیزمونه جوړ کړو  تر څو د غلودانو د 

تولید او مالدارۍ د تنوع له الرې د خوړو خوندیتوب تامین کړې  

څو دتولید د  زیاتوالې المل شي.”  په  حقیقت کې د کرنې او کلیو 

دپراختیا  دسکتور ستراتیژۍ د السته راوړنو په ارزونه کې زیات 

شاخصونه چې د بریالیتوب او پرمختګ د اندازه کولو لپاره ترې 

ګټه اخیستل شوې په پراخه کچه د تولیدي فلسفې د بریالیتوب 

مدعي وو. لکه د تولید د کچې زیاتوالۍ، د روغتیایي او وترنري 

د  تخمونو  شویو  اصالح  د  زیاتوالۍ،  کولو  دوړاندې  خدمتونو 

تولید او د بزګرانو د سازمانونو د مینځ ته راتللو39. 

د وزارت د کار کوونکو د نظریاتو ته په پام سره چې زیاتره یې په 

خصوصي ډول یې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ په وزارت کې د 

پالیسي جوړونې د کلي تمرکز او هغه لورې ته چې دوی احساس 

وو.  څرګندکړی  دید  تر  اړه  شوې،په  الرښوونه  یې  ورته  چې  کاوه 

یو کس پدې باور ؤ چې د کم ګړندیتوب لرونکی بهیر اړین دی40؛ 

چې   وه  اشاره  ته  رول  پخواني  وزارت  د  هغه  موضوع   تلپاتې  یوه 

هغه توانیدلی ؤ  خپله دنده په ښه توګه پرځای کړي. او د یو شمیر 

کسانو41 نظر دا ؤ چې وزارت باید د پلې کولو په برخه کې زیات 

رول ولوبوي او همدارنګه  دا مسئولیت لري چې د خلکو خوراکي 

اړتیاوې پوره کړي. د دوي نظر دا ؤ چې التر اوسه  ډیر وختي دی 

رامنځته  اقتصاد  آزاد  بنسټ  پر  سیالیو  د  برخې  خصوصي  د  چې 

شي  هغه څه چې مرستندویانو د هغه  مالتړ  کاوه 42 او افغانستان 

تېرو   25 وشي،د  ټینګار  ډیر  بسیاینه  خپله  په  اړه  په  دانو  غلو  د  کې   مهال  منځ  په  باید   ، چې  بیانوي 

کړي.  پوره  اړتیاوې  خپلي  کوالي  نشي  کورنۍ  ډیرې  سره  نیولو  کې  پام  په  میراثونو  راپاتې  کلونو 

37 د  افغانستان په ملي پرمختیایي ستراتیژۍ پورې اړوند د کرنې او کلیو د سکتور د پراختیا ستراتیژي، د 

افغانستان دولت ،16.

38  د افغانستان په ملي پراختیایي ستراتیژۍ پورې اړوند د کرنې او کلیو د سکتور د پراختیا ستراتیژي، د 

افغانستان دولت ،12

39   خبري مرکه، )رسمي، د کرنې  اوبو لګول او مالداری وزارت(، پېز کوم، د 1386 د زمري 16

40  خبري مرکه، )رسمي، د کرنې اوبو لګولو او مالداری  وزارت(، پېز کوم، د 1386 د زمري 15، او خبري 

مرکه، )رسمي، د کرنې وزارت(، پېز کوم، د 1386 د مرغومي 4

41  خبري مرکه ، ) رسمي ، د کرني اوبولګولو او مالداري وزارت ( پیرز. کوم ، د 1386 د زمري 17 مه

42  دغه نظریه د روان غالب چلند سره همغږې ده چې د کلیو ژوند د کرنې څخه جال شوی دی .. د جاناتن ریګ اثر 
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د کرنې او د کلیو پراختیا په اړه پالیسي جوړونه

آزاد  اند  په  دوی  د  درلودچې  نه  تیاری  لپاره  اقتصاد  آزاد  یوه  د 

اقتصاد د زیاتې نابرابرۍ المل کیږي.

د پالیسۍ د تولیدونکې  فلسفې پخوانۍ کړنالرې ته په پاملرنې 

کلیو  د  چې   ومني  غواړي  نه  کچه  پراخه  په  فلسفه  تولیدي  سره، 

وضعیت ښایي له 1356 کال43 څخه تر اوسه بدلون موندلی وي او 

د کلیو په اقتصاد کې بدلونونه په رسمیت نه پیژني. په افغانستان 

کوچنۍ  اړتیاوو  د  ژوند  خپل  د  یواځې  سیمې  زیاتې  کلیو  د  کې 

کورنۍ   کلیوالې  زیاتره  او  راوړي،  ته  الس  څخه  کرهنې  د  برخه   

خپلې غلې دانې له بازارونو څخه پوره کوي او د خپلو د  عایداتو 

زیاته برخه د غیر کرهنیزو سر چینو څخه الس ته راوړي، برسېره 

پردې ، د کلیو زیاتره بیوزله خلک بې ځمکې دي. په همدې توګه 

بازار د افغانستان په کرهنیز اقتصاد کې مهم رول لوبوي   د بېلګې 

په توګه کېدای شي تریاکو رول ته اشاره وکړو  او هغه کتنې چې په 

حقیقت کې وزارت نشي کوالی  د کلیو په اقتصاد کې ګټور رول 

لوبونکی وي، د تولیدونکې فلسفې سره سمون نه لري. 

پراختیاورکونکې فلسفه 

یووالې  د  نظر  د  تمویلوونکو  د  فلسفه  ورکونکې  پراختیا  دویم  

سکتور  خصوصي  د  اړتیا،  پر  ته  ادارې  سالمې  چې  کوي  مالتړ 

راټیتولو  په  بیوزلۍ  د  او  ،ودې   پرمختګ  په  الندې  مشرۍ  تر 

وړاندې  یې  فلسفه  دغه  چې  تاریخ  هغه  دپالیسۍ  کوي.  ټینګار 

کوي  د مقایسې وړ دی  او یواځې  افغانستان  ته  ځانګړی نه دی. 

د  چې  کوي  وړاندیز  موخه  په  مبارزې  د  سره  بیوزلۍ  دکلیوالي 

سالمي ادارې د رامنځته کولو له الرې داسې چاپېریال جوړ شي 

ترڅو د عامه خدمتونو لپاره پانګونه وشي او همدارنګه د بېوزلو 

ددې  دوی  باید  پروګرامونه  لپاره   بیوزلو  د  او  پانګونه  ګټه  په 

او په دې  برخه واخلي  په پریکړو کې   وړ وګرځوي څو د ژوندانه 

توګه د سوکالۍ المل شي. چې په پراخه توګه  دداسې  فرصتونو 

خلک  بېوزله  بنسټ  پر  هغو  د  چې  کوي  تمرکز  کولو   رامنځته  په 

لږې  د  ته   جوړښتونو  برابری  نا  د  برخلیک  خپل  شي  وکوالی 

))ځمکه ،  کرهنیز معیشت  او بیوزلي((  ولولئ.  او په سویل کې د کلیو په اړه بیا تفکر : نړیوال پرمختګ 34 ،1 

ګڼه )1387 ( :180 202 

43  اخیستل شوي د ورنافریتز او آلیناروچامنوکال د )) په نوې زریزه کې پرمختلونکي دولتونه: د مرستو د نوې 

اجنډا لپاره ننګونې او مفهومونه(( له اثر څخه،  د پرمختیا د پالیسۍ ارزونه.25، 5 ګڼه )1386 ( : 252 531 .

پاملرنې سره  چې  په لومړي سر کې د بیوزلۍ د رامینځ ته کیدو 

المل کیږي، وټاکي. دغه فلسفه د وزارت د یو شمېر کارکوونکو 

او د یوه څخه پرته د نورو ټولو هغو تمویلونکو لخوا چې د کرنې 

اوبو لګولو او مالدارۍ په وزارت کې فعالیت کوي، د تائید وړ 

او  پراختیا  د  کلیو  د  موضع  ډول  دغه  کې  ظاهر  په   او  وګرځېد 

بیارغونې وزارت په ټولو پروګرامونو کې هم شتون لري.

پرمختیا ورکونکې فلسفه پدې هڅه کې ده چې په لنډمهال کې په 

کلیوالي سیمو کې د مثبت بدلون المل شي44. د کلیو د بیارغونې 

دغه  چې  تاییدوي  دا  پالیسي  کال    138645 د  وزارت  پراختیا  او 

وزارت د داسې لیدلورې مالتړ کړی چې د بنسټیزو عامه توکو د 

چمتو کولو، د خپل ځان سره د مرستي د نوښتونوڅخه د مالتړ، 

او د بېوزلو د مالتړ او د ځایي ادارې د ودې له الرې د بیوزلو  د 

سوکالۍ المل شي. دغه وزارت بریالی شوی دی چې پراخه اجنډا 

په  او  کړي،   لوړ  ظرفیت  وزارت   د    ، طرح  پروګرامونه   لرونکې 

بریالیتوب سره د تمویلوونکو څخه مالي سرچینې الس ته راوړي 

او پر دغو ټولو برسېره د مدیریت د یوه ګټور سیسټم په رامنځته 

کولو سره د خدمتونو په وړاندې کولو کې ښه بریالیتوب ترالسه 

کړي . 

د کلیو د بیارغونې او پراختیا د وزارت د ملي پیوستون پروګرام 

دملي  ده،  بېلګه  یوه  بریالیتوبونو  شمېر  ګڼ  د  وزارت  دغه  د 

کې  پړاوونو  بېالبېلو  په  کې  هیواد  ټول  په  پروګرام  پیوستون 

پلې شوی دی؛ پداسې ډول چې په 1385 کال46 کې په منځ مهاله 

بیاکتنه کې په ټولو 34 والیتونو کې 193 ولسوالۍ یې ترپوښښ 

166.1 میلیون ډالره د  الندې راوستلې دي.  او په ټولیزه توګه یې 

دغه پروګرام له الرې لګول شوې دي او پر دي برسېره ژمنه شوې 

چې نور 214.6 میلیون ډالره به هم د کلیو د بیارغونې او پراختیا 

وزارت له الرې لګول کېږي. 

په  کلیو  د  اندازه  مرستو  مالي  د  لخوا  ټولنې  د  او  پروګرامونو  د 

کچه چیرې چې د ملي پیوستون پروګرام فعال دی عامه توکو ته د 

44  ستراتېژیک قصد(( ، د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت ) کابل : 1386 (

45  د ملي پیوستون د پروګرام د منځمهالې ارزونې راپور، 1387 : د جګړې څخه وروسته د بیا رغونې او 

پرمختګ واحد ) د یورک له جګړي څخه وروسته د بیا رغونې او پرمختګ برخه( د یورک پوهنتون، 1387

PRDU  46 (( د ملي پیوستون  د پروګرام منځمهاله ارزونه(( د 1385 کال د غویي میاشت
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

خلکو د الس رسی دښه کیدو المل کیږي. په کلیوالو سیمو کې دا 

ډول پانګونې په کلیو کې د دولت د حضور د زیاتوالې المل دی او 

کلیو ته  د عامه خدمتونو په رسولو کې ددولت د قدردانۍ المل 

کیږي.47 او د ډیرو کلیو لپاره دا یوه تجربه وه چې د تاریخ په اوږدو 

پیوستون  دملي  امله   همدې  له   . شوې  مخامخ  وو  نه  ورسره  کې 

پروګرام په پراخه توګه یې  د یوي بریا په توګه څرګند کړ . 

که څه هم  چې  د بدلون رول  چې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا 

وزارت د خپل د ملي پیوستون د پروګرام   له ټولنیزې پراختیایي 

په  دی.   نه  څرګند  دومره  لري  هیله   رسیدو  د  یې  څخه  شوراګانو 

خواشینۍ سره دعمل په ډګر کې د ټولنیزو پراختیایي شوراګانو 

اجرائیوي  د  پروګرام  د  پیوستون  ملي  د  کېدل  پلې  پروژو  د 

الرښوونو48 څخه واټن وموند او ځاي یې ټولنیزو زړو جوړښتونو 

ونیو او ددې المل شو چې د  نویو ټولنیزو پراختیایي شوراګانو په 

ټاکنو کې د دغو شوراګانو ټول پستونه د پخوانیو غوره کسانو او 

زورواکو لخوا ونیول شي. په دې توګه  د  ټولنیز بدلون کچه او د 

شوراګانو دوام49   د پوښتنې وړ دي. 

د کلیو د بیارغونې او پراختیا د وزارت د پالیسۍ کره او بنسټیزه 

څېړنه په تیوري او عمل کې، لکه د ملي پیوستون د پروګرام پلي 

کېدل  او د هغه عملي پایلې د داسې پوښتنو او بحثونو د راپیدا 

کېدو المل کیږي چې آیا د پالیسۍ دغه فلسفه  د هغو پایلو سره 

چې دا یې ادعا کوي په بشپړه توګه سمون لري. لکه څرنګه چې  د 

پالیسۍ په تولیدونکې فلسفه  کې یادونه وشوه د پالیسۍ داسې 

کې  فلسفه  په  پالیسۍ  د  او  دي  نه  وړ  اعتبار  د  چې  شته  فرضیې 

د تشو څرګندوونکې دي. خو د تل لپاره د شواهدو څخه په ګټې 

اخیستنې د دغه شان فرضیو د پلټلو لپاره لېوالتیا موجوده نه وه 

چې د پالیسۍ فلسفه ننګونې سره مخامخ کړي. 50  په دې مفهوم 

وروستۍ  پړاو،  دویم  پروګرام،  بیاپراختیا  او  بیارغونې  د  لپاره  والیت  فاریاب  د   47

))،1386 اید،  کریسشن  هرات،  پین،  آدم   (( راپور  ته  اید  کریسشن  ارزونه: 

الندې  څېړنې  تر  یوه  جوړول:  پالیسۍ  د  لپاره  پراختیا  د  کلیو  د  او  کرنې  د  کې  افغانستان  په   ((  48

1388 شاه  محمد  او  پین   کال(آدم   × افغانستان،  کابل،  اداره:  ارزونې  او  څېړنې  )د  قضیه(( 

کوچنیو  د  لپاره  هغه  د  او  نشتوالې  د  اعتبارونو  مالي  د  کې  اقتصاد  په  کلیو  د  توګه  په  بېلګې  د   49

د  موندل:  پیسو  د   ، ولولئ  اثر((  پین  آدم  او  کلیجن  فلورتیجي  د   (( ته  بحث  اړه  په  ونډې  د  اعتبارونو 

)1386 افغانستان،  کابل،  اداره،  وارزونې  ا  څېړنې  د  عمل)  اعتبارونو  کوچنیو  د  کې  کلیو  په  افغانستان 

دا  ایا   بېلګې،  مرستې  د  لپاره  کمولو  د  بېوزلۍ  د   (( ویس،  جان   50

426  407:  )1387( ګڼه   4  ،  26 بیاکتنه،  پالیسۍ  د  پراختیا  د  لري؟  مفهوم 

چې  یو لړ پراخ بحثونه  شته  چې پراختیا ورکونکې فلسفه  په کې 

ښکیل نه ده.  د یوه وزارت په توګه د کلیو د بیارغونې او پراختیا 

د وزارت  د بریالیتوبونو یوه برخه کېداي شي په بحث پاروونکې 

توګه د هغه څه په اړه چې باید وشي د دغه وزارت د لیدلورې او د 

تمویلونکو تر منځ د بیوزلۍ د کموالي لپاره د اړینو چارو په اړه د 

نظر یووالې  ) سالمه اداره او ټولنیزه وده51 او پرمختګ ( سره تړلې 

وګڼل شي.   نو په دې توګه دکلیو د بیارغونې او پراختیا د وزارت 

ګڼل  ورکونکی  انعکاس  پالیسۍ   د  ورکونکو  بسپنه  د  پالیسي 

کېږي او په دې توګه  د پراختیا ورکوونکې فلسفې   دبریالیتوب 

په برخه کې مرسته کوي.  او تر یوې اندازې د کلیو د پراختیا لپاره  

په  بیوزلو  د  لپاره  عمل  د   ،او  کوي  مطرح  کړنالره  مدیریتي  یو 

ظرفیت ټینګار کوي مګر  د نابرابری ټولینزو جوړښتونو  او هغه 

ځواک ته چې په لومړي سر کې د بیوزلۍ په زیاتیدو کې یې ونډه 

درلوده لږه پاملرنه کوي.  په لنډه توګه داسي  نه شي انګیرل کیدای  

یي  ته  الس  شي  کوالی  کوي  فکر  جوړونکې  پالیسي  چې  څه  هغه 

څه  هغه  نسبت  پېښېږي.   هم  کې  عمل  په  کې   حقیقت  ،په  راوړي 

ته چې پرمختیا ورکوونکې فلسفه یې اجازه ورکوي د پالیسۍ د 

نظرونو، د پالیسۍ د عمل  او د پالیسۍ د الس ته راغلو پایلو52 

په منځ کې  یوه زیاته اندازه بي نظمي او تقاطع  شته.

بازار هڅوونکې فلسفه

امریکې  د  کې  اصل  په  فلسفه  دریمه  اړوند  پورې  پالیسۍ  په 

له   )  USAID  ( ادارې  پراختیایي  نړیوالې  د  ایاالتو  متحده  د 

خصوصي  د  کې   برخه  په  وړتیا  پراختیایي  د  او  شوې  تایید  خوا 

سکټور د  ځانګړې  مالتړ سره د هغه موقف د بازار هڅوونکې په 

توګه  ځانګړی شوی دی . ددې غوښتنه د پالیسۍ د تاریخ څخه په 

نیغه  د امریکې د ازاد بازار له نمونې څخه اخیستل شوې ده، خو 

د وخت په تېرېدو  دغې فلسفې خپل موقف د ځواکمن آزاد بازار 

اړولی  ته  سوداګریزکولو  او  سوداګرۍ  کرهنېزې  د  څخه  مالتړ  له 

دی. د د غه موقف رامنځته کېدل کېداي شي د کرنې، اوبو لګولو 

ځای  په  ځای  د  هغه  د  کې  پالن  ماسټر  په  وزارت  د  مالدارۍ  او 

کېدو او  په همدې وخت کې په افغانستان کې د امریکې د متحده 

51  موز، )) آیا یوه مناسبه پالیسي د پلي کولو وړ نده؟، (( 666

MAAHF 52 ، د کرنې ماسټر پالن. 1384 . 1
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د کرنې او د کلیو پراختیا په اړه پالیسي جوړونه

ایاالتو د نړیوالې پراختیایي ادارې د پروژو په  خپلواکه پلې کولو 

د  کلیو  او  کرهنې  د  ستراتیژی  پراخیتایي  دملي  افغانستان  د  او 

پراختیا په سکتورستراتیژی کې د امریکې د نړیوالې پراختیایي 

او  کرنې،اوبولګولو  د  شي.  وارزول  کې  اقداماتو  په  ادارې 

مالدارۍ د وزارت د ماسټر پالن د سریزې  وروستۍ نسخه  دبازار 

هڅونکې  تمرکز بنسټ ږدي چې  د کرهنیزو عایداتو  د زیاتوالې 

دې  په  او  کوي  ګوته  په  رول  مهم  سکتور  د  کرنې  د  کې  برخه  په 

توګه  غیر کرهنیز سکتور را مینځ ته کوي او د کلیو په کچه د کار 

موندنې فرصتونه  رامینځ ته کوي: 

طرحه  موخه  پدې  برخې  بېالبېلې  پالن  ماسټر  د  توګه  ټولیزه  په 

د  او  شوي چې د کرنې په سکټور کې د 6 سلنۍ ودې المل شي.  

12  کلونو په اوږدو کې به کرهنیز عایدات  دوه برابره کړي.  د ودې 

دغه بېلګه د لوړو عایداتو او په کلیوالی غیرکرهنیز سکټور کې 

د ګمارنې د فرصتونو د شمېر د زیاتوالې له کبله په عادي ډول د 

یا دا چې  نه راولي   کلیو د عایداتو په وېش کې هیڅ ډول بدلون 

له دې کبله  د کلیوالو سیمو ټولیز  به ډېر کمزوری وي.  دا بدلون 

به د کرنې سکټور  به هم دوه برابره شي چې په پایله کې  عایدات 

وکوالی شي چې په نړیوال  او داخلي بازار کې د بازار د اوسنیو 

الرښوونکو سره سیالي وکړي.53  

نړیوالې  د  ایاالتو  متحده  د  همدارنګه  لید   هڅونکی  بازار  دغه 

د  دولت  د  یې  ټول  چې  کې  پروګرامونو  په  ادارې  پراختیایي 

بودیجوي  کنټرول څخه بهر دي ، په څرګنده توګه لیدل کیږي. د 

یوه  پروژې54  جوړولو  بیا  د  بازارونو  کرهنیزو  د  توګه،  په  بېلګې 

ارزښت  بازاري  په  توکو  کرهنیزو   5 د  چې  درلوده  موخه  ټولیزه 

څرګند  توګه  پدې  ترڅو  راولي  زیاتوالی  ډالره  میلیون   250 کې 

کې   په حقیقت  ډول وارزول شي.  څه  باید  د هغې اغېزې  چې  کړي 

د امریکې نړیواله پراختیایي اداره  په خپله ارزونه کې ادعا کوي 

چې د 7 بازاري ارزښت لرونکو توکو د تولید سره له خپلې موخې 

53   د امریکې د متحده ایاالتو نړیواله پرمختیایي اداره، ))د کرهنیزو 

کمونیکس  د  شوی:  )چمتو  راپور  وروستی   )) بیاجوړونه  بازارونو 
انټرنشنل لخوا، 1387 کال( دغه پروژه له 1381 کال څخه تر 1387 کال 

پورې د 145 میلیون ډالرو په بودیجه فعاله وه.
54    د امریکې د متحده ایاالتو نړیواله پرمختیایي اداره، ))د کرهنیزو 

بازارونو بیا جوړونه، (( 10. د ارزښت  د ځنځیرې یو تګ لوری د بازار د 
اقتصادي ګټورتیا د پوهېدو لپاره یوه وسیله ده.

څخه وړاندې دي او د بازار هڅونکې ځنځیري ارزښت د کړنالرې 

په کارولو سره یې د 1.7 بیلیون  ډالرو په ارزښت محصوالت  بازار 

ته د وړاندې کولو په موخه تولید کړې دي55. 

د کرنې د بېړني ثبات د پروګرام)ASAP( د جوړولو او پلې کولو 

پراختیایي  نړیوالې  د  ایاالتو  متحده  د  امریکې  د  کې  پړاو  په 

کرنې  د  چې  وه  موټې  یو  او  انډول  کړنالره  هڅونکې  بازار  ادارې 

پدې  کوي56   تمرکز  ونډه  په  سکتور  خصوصي  د  کې  سکتور  په 

او  دوام  پروژې  د  بیاجوړونې  د  بازارونو  کرهنیزو  د  کې  حکایت 

ودې  اقتصادي  الرې  له  ودې  د  سیسټم  کرهنیز  هڅونکي  بازار  د 

ته د ماسټرپالن پر ژمنتوب ټینګار کوي. د کرنې د بېړني ثبات د 

پروګرام اصلي موخې په الندي ډول دي: 

... د خصوصي سکتور د  هڅونې له الرې د افغانستان په اقتصادي 

کونکو  سیالۍ  و  ا  آزادو  په  )او(  اخیستنه  برخه  کې  پرمختګ 

... )دا به  ( د کلیو  بازارونو کې د غوښتنې پر بنسټ کرهنیزه وده 

په اقتصاد کې د کارګرانو د تولیدي ځواک د زیاتوالې المل شي 

مطلقې  د  ډول  تدریجي  په  او  ورکوي  زیاتوالی  ته  تنخواګانو  او 

بېوزلۍ تر ټولو بد اړخونه له منځه وړي57. 

 د کرهنیزې ودې او د بیوزلۍ د راټیټولو تر مینځ اړیکې د  بازار 

هڅونکې فلسفې  سره سم باید د اقتصادي رکود د تدریجې اغیزو 

له الرې  تر السه شي.

 لکه څرنګه چې یادونه وشوه د وخت په تېرېدو سره بازار هڅونکې 

ادارې  پراختیایي  دنړیوالې  ایاالتو  متحده  د  امریکې  د  فلسفه 

لخوا او د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتېژۍ د کرنې اوکلیو 

د پراختیا  د سکتور په ستراتیژۍ کې د هغه ځای په ځای کېدل د 

د  ته  سواداګرۍ  کرهنیزې  څخه  تمرکز  د  بازار  آزاد  پر  افغانستان 

زیاتې پاملرنې په لور بدلون موندلی دی. دکرنې او کلیو د پراختیا 

55   د امریکې د متحده ایاالتو نړیواله پرمختیایي اداره،  )) د کرهنیزو 

بازارنو بیا جوړول((
د  کرنې  د  اداره  پرمختیایي  نړیواله  ایاالتو  متحده  امریکې  د     56

د  امریکې  د   ( غوښتنه  لپاره  وړاندیزونو  د  ارزونې  اجمالي  د  سکتور 
متحده ایاالتو نړیواله پرمختیایي اداره : )1387 ( .5

57   انان ، د کرنې او کلیو پراختیا هراړخیز پروګرام لپاره وړاندیز شوې 

نسخه ) هر اړخیز، ( یا یو کرهنیز انقالب،  ) ناچاپ، 1386 کال(
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

د ستراتېژۍ د مسودې په اړه د خبرو اترو او بحثونو په ترڅ کې 

ظاهرًا د امریکې د متحده ایاالتو د نړیوالې پراختیایي ادارې  په 

غوښتنه کې  یوه سالکار یوه اضافي مسوده یې � د کرنې او کلیو د 

هراړخیز پراختیا د پروګرام تر نامه الندې جوړه کړه. چې نوموړې 

مسودې دا په ډاګه کړه  چې د کلیوالي اقتصادي پراختیا لپاره د 

لوړې کچې  کرهنیزه سوداګري بنسټیز اهمیت لري :

د  افغانستان  د  او  ټولنې  نړیوالې  د  اړه  کرنې”په  “سوداګریزې  د   

دولت  دنظر یو والې  ته په پام سره  دا څه مانا لري؟ داسې انګیرل 

په  افغانستان  د  شرکتونه   ملیتي  ګڼ  ورکونکې  اعانه  چې  کیږي 

مونږ  دي،  روان  وړاندې  پر  مخ  سره  لویوپانګونو  د  کې  شمال 

څرنګه کوالی شو دا ومنو چې دا موډل دې د هغه موډل سره چې په 

اصطالح کې ورته د“Baby Doles”  یې بولي  تکرار یې کړو یا په 

ټول افغانستان کې سیمه ایز  کرهنیز سوداګریز مرکزونه رامنځ ته 

کړو؟ او په  کرنیزه سوداګرۍ کې نړیواله پانګونه څه ډول کوالی 

شي  بیوزله کروندګرو او تریاکو لپاره د  معیشت عملي بدیلونه 

چمتوکړي.58 

پرې  پاڼه  توضیحی  دغه  چې  یووالی  هغه  نظر  د  توګه   بشپړه  په 

خبرې کوي روښانه نه دی، که څه هم چې په څرګند ډول دا د  هغه  

کرهنیزې  څو  تر  وشي  باید  څه  چې  دی    ښکارندوی  لیدلورې 

سوداګری ته د پراختیا دیوې وسیلې په توګه  وده ورکړو.  خو دغه 

 ”Dole Model “نقل وقول د کرهنې د پراختیا “سودا ګریز مډل” او

چې په 1386 کال کې  یې په کار پیل وکړ او د امریکې د متحدو 

ایالتونو د نړیوالې پراختیایي ادارې مالتړ ورسره وو، که څه هم 

چې دا پانګونه د افغانستان په شمال کې ونه شوه.

 بازار هڅونکې فلسفه  د بېوزلو په ګټه دودې یو استدالل نه دی59 

او نه  هغه شرایطو ته یې پاملرنه کړې چې د هغې په رڼا کې  بیوزلې 

له ودې څخه ګته اخلي.  سر بیره پردې،  که څه هم  چې اوس هم دا 

58  انان، )) د کلیو او کرنې د پراختیا د هر اړخیز پروګرام لپاره وړاندیز 

شوې نسخه((، 2
شوي  تعریف  کې  ستراتیژۍ  پرمختیایي  ملي  په  افغانستان  د     59

کمښت  د  بېوزلۍ  او  ودې  اقتصادي  ادارې،  امنیت،  د   :  1391  1387
)) هلته  ، د افغان دولت ،1387 کال ( پدې شرط چې  ستراتېژي،) کابل 
چې د ډېرو بیوزله خلکو معیشت  او عایدات د منځنۍ اقتصادي ودې 

څخه چټک زیاتوالی ومومي ((5

استدالل کیدای شي  چې ولې کرهنیزه پراختیا کوالی شي بېوزلي 

په نیغه او یا په غیر مستقیمه توګه په کرونده ، کلیو او  د هېواد 

په کچه په  لنډ یا اوږد مهال کې را ټیټه کړي خو د دغه شان ګټې 

پر  او  د بدلون  په کرهنیز تولید کې  تضمین ندی شوی. که چېري 

مهمې  هغه  ولري،   شتون  اړیکې  منځ  تر  اغېزو  د  هغه  د  بېوزلۍ 

کرهنیزې  د   . شي60  سره  تر  باید  شته،  کې  برخه  پدې  چې  انګیرنې 

پراختیا زیاتې مثبتې اغېزې په هغه  کوچنیو کرنیزو ځمکو پوري 

تړلې دي چې د کرنې په پراختیا کې ستر رول  لوبوي او دا هغه څه 

دي چې تضمین  یې نه شي کېدای.  او دا هغه ټکې  نه دي چې بازار 

هڅونکې فلسفې په پام کې نیولې دي. 

څو  تر  شوی  معرفی  فلسفې    ګونې  درې  پالیسۍ  د  توګه  لنډه  په 

د کرنې او  کلیو د پراختیا د پالیسۍ د اصلي فعالینو موقف په 

ځانګړی ډول څرګندکړي.   دوی د خپلو ستونزو او د پالیسۍ دحل 

الرو له نظره چې د پالیسۍ له بیال بیلو تاریخي پړاوونوڅخه یې 

اخیستې دي له یوبل سره توپیر لري.  دا ټول د پالیسۍ  له  بحثونو 

پر  نظریاتو  او  باورنو  مخکینیو  د  او  وو،  شوې  ټاکل  وړاندې  نه 

د  شرایطو  د  کلیو  د  افغانستان  د  چې   دي  شوې  رامنځته  بنسټ 

کره شننې پر بنسټ  والړ ندي. شواهدو او بحثونو ته په پام سره دا 

ټول د کمزورتیاوو درلودونکې دي. په همدې توګه  هره یوه فلسفه 

تاییدیږي  واسطه  په  موقفونو  بیلو  بیال  د  اړه  په  رول  د  دولت  د 

چې د جګړې وروسته دولت جوړونې د بحثونو سره اړونددي. په  

په پراخیتاورکونکې  ستر،   رول   ددولت  کې  فلسفه  تولیدونکې 

وړوکی  ډیر  کې  فلسفه  هڅونکې  بازار  په   او  منځنۍ  کې  فلسفه 

ګڼل شوی دی. 

پرمختیا  ټینګ  کې  وزارت  پراختیاپه   او  بیارغونې  د  کلیو  د 

د  وزارت  د  توګه  عمومي  په  چې  لري  شتون  موقف  ورکونکی 

تایید وړ دی  او په معقولې پالن جوړونې، مدیریت او ټولینیزې 

مهندسۍ تمرکز لري.  مګر د کرهنې د پراختیا په اړه  د کرنې، اوبو 

تولیدوونکې  د  چې  کارکوونکو   د  وزارت  مالدارۍ  او  لګولو 

فلسفې مالتړ کونکې دي او  د امریکې د متحده ایاالتو د نړیوالې 

څخه  فلسفې   هڅونکې  بازار  د  چې  مینځ   تر  ادارې   پرمختیایي 

پراختیا  کرهنیزه  چې  شمېر  هغه  کارکوونکو  د  توګه  په  بېلګي  د     60

کوالي شي خپل ځان ته یې را جلب کړي
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د کرنې او د کلیو پراختیا په اړه پالیسي جوړونه

مخالفو  دو  دغو  د  او  درلود.   شتون  توپیر  نظریو  د  کوي  مالتړ 

نظرونو په منځ کې د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ په وزارت کې 

یو شمېر سالکاران وو چې ښایي پرمختیا ورکوونکې موقف ته 

ډېر نږدې وو او له بېالبېلو الرو یې هڅه کوله  چې هغه لورې ته د 

وزارت  الرښوونه وکړي. وروسته دغه پاڼه پوښتنه کوي چې په څه 

ډول دغه حکایتونه او د دوی مالتړ کوونکې ) خلک او سازمانونه 

( د کلیو او کرنې د پراختیا په پالیسۍ جوړونه کې ښکیل دي. 

 هغه څه چې د پالیسي جوړونې د بهیر څخه څرګند دی  دا دی  چې 

د  فلسفې  ګډې  یوې  د   څخه  فلسفو  بېالبېلو  دریو  د  پالیسۍ  د 

موندلو په اړه کمه همکاري او مشورې  شوې دي.

4.  د پالیسۍ د فلسفو په هکله  مباحثه:
د پالیسۍ جوړونې بهیر  او عمل

د  پالیسۍ  د  ځانګړتیاوې  جوړونې  پالیسۍ  د  کې  برخه  پدې 

سازمانونو  او  خلکو  هغو  د  او  سیالي  منځ  تر  فلسفو  بېالبیلو 

ځانګړې  یوه  د  پالیسۍ  د  چې  دی  چلند  چال  غوښتونکی  فرصت 

اترو  خبرو  او  بحث  د  توګه   دې  په  او  کوي  هڅه  لپاره  حکایت  

لپاره فرصت له منځه وړي . دغه مسئله په ځانګړې ډول د کرنې، 

د  او   ماسټرپالن  وروستي  په  وزارت  مالدارۍ  او  اوبولګولو 

او  دکرنې  اړوند  پورې  ستراتیژۍ  پراختیایي  ملي  په  افغانستان 

کې  کیدو  ته  مینځ  را  په  ستراتیژی   سکټوري  په  د پراختیا  کلیو 

رښتینې ده.  خو دغه مسئله بیا  د کلیو د بیارغونې او پراختیا د 

نه لري،   بڼه  وزارت د پالیسۍ جوړونې د  بهیر  په شان  رښتینې 

چې په بېالبېلو دلیلونو یې  په وزارت کې  د مالتړ کونکو  یو ګډ 

جوړښت رامنځته کړی دی.

د کرنې اوبولګولو او مالدارۍ د وزارت د 
ماسترپالن جوړول

لپاره  نړیوالې پراختیا  بریتانیې  د  له 1382 کال څخه راهیسې د 

ستراتېژیک   د  لپاره  معیشت  باثباته  د  “کلیو  د    )DFID(څانګې

پالن جوړولو مالتړ”په نامه یو پروګرام  سره هم د کرنې، اوبولګولو 

او مالدارۍ په وزارت کې او هم د کلیو د بیا رغونې او  پراختیا 

په وزارت مالي مرسته وکړه. د 1384 کال څخه راهیسې د کرنې، 

اوبولګولو او مالدارۍ په وزارت کې دوه نړیوال سالکاران موجود 

وو چې د دغه وزارت دماسټر پالن په جوړولو کې یې ارزښتناک 

رول لوبولی دی  او د دغه پالن جوړولو له الرې یې ددغه وزارت 

مالدارۍ  او  اوبولګولو  کرنې  د  وکړ.  تمرکز  لوړولو  په  ظرفیت  د 

وزارت ملي کارکوونکو که څه هم چې  ځینې یې د  هغه تګلورې 

نا زړه وو  خو دا یې   ته یې الرښوونه شوې زړه  اړه چې وزارت  په 

تصدیق کړه چې د ماسټر پالن جوړولو په بهیر کې د بریتانیې د 

پالن  ستراتیژیکې  د  ښکیلیدل  څانګې   لپاره  پراختیا  نړیوالې 

جوړونې د بهیر  په اړه د پوهاوي  د زیاتوالې او تر یوې  کچې د 

یې  کې  برخه  په  مالکیت  الرښود  افغان  د   منځپانګه  په  پروګرام 

مرسته کړې ده. 

پدې برخه کې د کرنې،اوبولګولو او مالد ارۍ وزارت د کارکونکو 

یعنی هغه ډلې چې د تولیدونکې فلسفې څخه یې مالتړ کاوه او 

هغه کسانو چې پر تولیدونکې فلسفې یې باور درلود   تر  منځ د 

هم  مینځ  تر  سالکارانو  د  همدارنګه   درلود.   شتون  بیلوالې  نظر 

د  بازارونو  کرنیزو  د  چې  هغه  لومړۍ  کیدو،  لیدل  توپیر  نظر  د 

بیارغونې په پروژه کې یې کار کاوه او د امریکې د متحده ایاالتو 

پالن  ماسټر  د  او   درلود  یې  مالتړ  ادارې  پراختیایي  نړیوالې  د 

هغه  ډله  دویمه  او  شول   شامل  کې  پړاو  وروستي  په  جوړولو  د 

سالکاران چې د پاتې بسپنه ورکونکو لخوا یې مالتړ کېده او د 

پراختیا ورکوونکې لید پلویان وو.  په یقیني توګه د وزارت هغه 

ته راوړنو څخه  الس  د  د ماسټرپالن  چې  وو  رسمي  کارکوونکې 

خوښ وو، خو سره لدې هم دوی احساس کاوه چې مرستندویانو 

د پروګرام په منځپانګه کنټرول درلود؛ ځکه دوی هغه کسان وو 

یي  لپاره  چارو  د  وزارت  د  مالدارۍ  او  اوبولګولو  کرنې،  د  چې 

پیسې چمتو کولې او پریکړه یي کوله چې نوموړې پیسې  په څه 

بهرني  چې  وویل:  غړې  لوړپوړي  یوه  وزارت  د  شي.  ولګول  ډول 

متخصیصین د پالیسۍ رښتیني جوړوونکې وو61 

61   خبري مرکه، )د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت، رسمي(، 
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

د  کې  پړاو  وروستي  په  کولو  چمتو  د  ماسټرپالن  د 

پرمختیاورکوونکې فلسفې او بازار هڅوونکي فلسفې او د دوی 

د مالتړ کوونکو تر منځ  یو لوی بېلتون راغی. د وزارت یوه کار 

ایاالتو  متحدو  د  امریکې  د  بیلوالی  دغه  نظرونو  د  کوونکې62  

رغونې  بیا  د  بازارونو  کرهنیزو  د  ادارې  پراختیایي  نړیوالې  د 

د  چې  مینځ    تر  کونکو  مالتړ  لورې  تګ  سوداګریزې  د  دپروژې 

خصوصي سکتور په الرښوونه پراختیا یې د بیوزلی د راټیټولو 

یوه ښه الره ګڼله او د کرنې د پراختیا په اړه هغه ټولنیزې اندیښنې 

د  توګه  ځانګړې  په  خوا  له  ورکونکو  بسپنه  نورو  د  چې  کوم 

بریتانیې د نړیوالې پراختیا څانګې )DFID(  له خوا منعکس شوې 

وې، یې سره پرتله کړې.  دغه کار کوونکې دا احساس یې درلود 

چې د امریکې د متحده ایاالتو د نړیوالې پراختیایي اداري موقف 

د غښتلیو استداللونو په لرلو سره پیاوړی او زیات تخنیکي ؤ،  

وزارت  د بیوزلۍ د راټیټولو لپاره د   “ټولنیزې تګلوري” د تعقیب 

لپاره بسیا وخت نه درلود. 

د پراختیا ورکوونکې فلسفې مالتړ  چې  لپاره  د هغو سالکارانو 

د  چې  نفوذ  هغه   کې   برخه   په  جوړښت   د  ماسټرپالن  د  کوي، 

د  درلود  ادارې  پراختیایي  نړیوالې  د  ایاالتو  متحدو  د  امریکې 

نسبت   هکله،   په  وړتیا  د  استدالل  هڅونکي  بازار  د  ادارې  دغې 

ډیر  وکړي   اغیزه  وزیر  پر  چې  اړه  په  قابلیت  هغه  د  ادارې  ددغې 

لږ پوښتنې یې  را مینځ ته کړې دي.  په حقیقت کې دا څرګنده ده 

چې د د واړو فلسفو د مالتړ کوونکو تر مینځ هیڅ کله یو آزاد  او 

جدی بحث نه د ی تر سره شوی.   د یوه مالي مرستندوی سالکار 

63  په اند په هغه وخت کې  د وزارت  الرښوونه د داسې چا لخوا 

پیرز. کوم، مرکه، د 1386 د زمري د میاشتې 23
لخوا  ادارې  پراختیایي  نړیوالې  د  ایاالتو  متحده  د  امریکا  د     62

تمویلېدونکی )) د کرنیزو بازارونو د بیارغونې پروګرام((، 1381 1386
63   د یوه باخبره کس په وینا ) د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت 

دریو  د  سند  دغه  شوی.  تایید  لخوا  خبرلرونکو  نورو  د  او  سالکار(، 
د  امریکا  د  چې  دی  شوی  تسوید  بیا  او  شوی  اخیستل  لپاره  اوونیو 
متحده ایاالتو د پرمختیایي ادارې د نظرونو څرګندوونکی وي. خبري 
پیرز.  سالکار((،  وزارت  د  مالدارۍ  او  لګولو  اوبو  کرنې،  د   ((  ، مرکه، 
کوم، مرکه، د 1386 د سلواغې 1. یوه پېښه چې پدې وروستیو کې یې 
راپور ورکړ شوی دی هغه متن چې د بیاځل لپاره تسوید شو او د وزیر په 
السلیک بدل کړاي شو. د اصلي متن د بېرته راوړلو المل یواځې د دغې 
)مېرمنې( مداخله وه چې د بدل کړاي شوي متن په ځاي یې اصلي متن 

چې پرې توافق شوی ؤ، ځاي په ځاي کړ. 

کېده چې وزیر ته نږدې کس ؤ او د ماسټرپالن د جوړولو تر پایه  د 

کارکوونکو  غړو  ادارې  پرمختیایي  د  ایاالتو  متحدو  د  امریکې 

له وزیر سره د کتلو زیات  فرصت درلود. د دغه سالکار په وینا د 

وزیر سره د متحدو ایاالتو د نړیوالې پراختیایي ادارې اړیکو د 

پالیسۍ جوړونې بهیر یې  له خپلي تګالرې واړولو او د بېالبېلو 

حکایتونو ترمنځ  د اړیکو د پرې کېدو المل وګرځید. 

ایاالتو  متحده  د  امریکې  د  توپیر  کې  حکایت  په  پالیسۍ  د 

بازار  د  لپاره  پراختیا  د  چې   موقف   هغه  ادارې   پرمختیایي  د 

هڅونکې الرې  غوښتونکی دی او په پایله کې د هغو اغیزې په 

تدریجي توګه د بېوزلۍ د کموالي المل ګرځي. د دې پر ضد  هغو 

او  سیسټمونو  کرنیزو  کموالې،  په  بیوزلۍ  د  سالکارانو  نورو 

کلیوالي معیشت یې تمرکز درلود. همدارنګه د امریکې د متحده 

ایاالتو نړیوالې پراختیایي ادارې د کرنیزو بازارونو د بیارغولو 

د پروژې له الرې د پالیسۍ جوړونې په بهیر کې چې د وزارت د 

یې  مداخله   وو  کې  تړاو  په  سره  الرښوونې   او  جوړونې   ظرفیت 

کړې  او اجندا یې  په خپل کنټرول کې راوستې ده.  نور سالکاران 

وزارت   له  مالدارۍ  او  لګولو  اوبو  کرنې،  د  چې  تمویلوونکې  او 

د  چي  وو  مخالف  کړندود  هغه  د  توګه  ځانګړي  په  کوي  کار  سره 

نړیوالې   د  ایاالتو  متحده  د  السوند  وروستی  کابو  ماسټرپالن  

پرته   مشورې  سال  د  او  شوی  اخیستل  لخوا  ادارې  پراختیایي 

ایاالتو  متحدو  د  امریکې  د  آند  په  ددوی  او  شوی،  تسوید  بیا 

مالداری  او  لګولو  اوبو  کرنې  د  چې  وو  نظر  ادارې  پراختیایي  د 
وزارت په پالیسۍ کې څه ته  باید ځای ورکړي.  64

د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ د کرنې او 
کلیو د پراختیا  د سکټور ستراتېژي.

کلیو  او  کرنې  د  ستراتیژی  پراختیایي  ملي  د  افغانستان   د 

دپراختیا د سکټور ستراتیژی جوړښت د کرنې او کلیو د پراختیا 

د پالیسۍ د منځ پانګې او لورې  په اړه  بیالبیلې لیوالیتاوې او 

د نظر توپیرونه څرګند کړې دي.  د دواړو وزارتو تر مینځ بیلتون 

او د کرنې او کلیو د پراختیا د سکټور د ستراتیژی  د منځ پانګې 

اندازې  یوې  تر  وه.   روانه  مبارزه  سخته  سر  پر  لومړیتوبونو  د  او 

د  ستراتېژۍ  پرمختیایي  ملي  د  افغانستان  د  نادري  پروفیسور     64

سکرتریت رییس او د ولسمشر لوړپوړی اقتصادي سالکار. 
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د کرنې او د کلیو پراختیا په اړه پالیسي جوړونه

دا مساله د اړینو چارو د سرته رسېدو په اړه د  مختلفو لیدلورو 

څرګندونکې ده، خو له بل پلوه دا پوښتنه هم شته چي هر وزارت 

همدارنګه  لري.  اختیارات  او  صالحیت  کاري  اندازه  کومه  په 

د  او  سکرتریت  د  ستراتیژی  پراختیایي  ملي  د  افغانستان  د 

پر  تر  مینځ اړیکې هم شته دي،  د مخکینیو هڅو  دو وزارتونو  

اساس چې غوښتل یې څو د دواړو وزارتونو لپاره  دکرنې او کلیو 

دپراختیا یو ګډ سکټور رامینځ ته کړي .  

کرنې  د  سکرتریت،  ستراتیژۍ  پراختیایي  ملي  د  افغانستان  د   

خپلې  د  لپاره  پراختیا  د  ستراتیژی   سکتور  د  دپراختیا  کلیو  او 

پالیسۍ په  غوره توب کې  بی پرې نه ؤ،  پروفیسور نادري65 د هغه 

څه په اړه چې د کلیو او کرنې د سکتورونو لپاره د پالیسي اجنډا 

نوموړې  کړېده.  وړاندې  نظریه  مشخصه  ډېره  یوه    ، وي  څه  باید 

پدې اړه د امریکې د متحده ایاالتو په نړیوالې پراختیایي اداره 

کې یوګډ همکار وموند،  چې د خپلې اجندا په کارولو کې  یې د 

افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژی د سکریت سره  او د هغې 

د نفوذ  په برخه کې یې مخنیوی نه کیده،  چې تر یوه حده  د ددغې 

ستراتیژی د پراختیا لپاره د مالي مرستې څخه یې منشا اخیستې 

وه  

د افغانستان  او دقیق ډول  په بشپړ  دا ډېر ستونزمن کار دی چې 

د ملی پراختیایي ستراتیژی  د کلیو او کرنې د پراختیاد سکتور 

فصل  او  حل  توګه  بشپړه  په  پیښې  کې   پرمختګ  په  ستراتیژۍ  

راهیسې  کال   1385 له  چې  دادي  دي  ښکاره  چې  څه  هغه  کړو. 

توګه  موازي   په  یې  کې   برخو  اړوندو  خپلو  په  وزارتونو  دواړو 

چارې پیل کړې دي او پدې اړه یي خپل لیدلوری وړاندې کړی چي 

د کلیو او کرنې د سکتور د پراختیا ستراتیژي به څه ډول وي. خو 

ددوی په منځ کي په دې  اړه چي یوه هراړخیزه او یو موټې پالیسي 

باید څه ډول وي، ډېره کمه اړیکه وه. دا  قضیه کېدای شوای په 

افغانستان کې د کلیو د بېوزلی او د هغو د الملونو په اړه په یوه 

ګډ درک سره پیل شي. لکه څرنګه چې د کرنې او کلیو دپراختیا د 

سکتور د ستراتیژی وروستی السوند66 څرګندوي، دغه بحث او 

65   پین او شاه، )) د کرنې او کلیو  د پراختیا په اړه پالیسي جوړونه((، 

43
66  خبري مرکه، )) د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سالکار((، pers.comm  د 1386 د زمري 14: پدې 

نظر ؤ چې پروفیسور نادري د کلیو او کرنې د پراختیا لپاره د اړینو چارو په اړه خپل شخصي نظر درلود، که څه 

خبرې اترې هیڅکله هم ندي تر سره  شوې او بېوزلي په پراخه کچه 

د کمې پاملرنې وړ مسلې او د کرنې او کلیو دپراختیا د سکتور 

د ستراتیژۍ د موخو  په اړه د بحث  پر ځای د پالیسۍ د بیال بیلو 

فلسفو او د پروګرام د ستراتیژیو تر مینځ د ناندرۍ په توګه  پاتې 

شوېده. 

زیاته  په  پالن  ماسټر  وزارت  مالدارۍ  او  لګولو  اوبو  کرنې،  د 

اندازه د  کرنې او کلیو د پراختیا د سکتور د ستراتیژی په برخه 

او  لګولو  اوبو  کرنې  د  دی.   ټاکونکی  ونډې  د  وزارت  ددې   کې 

ګډو  د  وزارتونو  د   پراختیا  او  رغونې  بیا  د  کلو  د  او  مالداری 

همکاریو لومړنۍ مسودې د نوموړې لیکوال  له خوا نه دي کتل 

شوې، خو دا ښکاره ده  چې  د کرنې او کلیو د پراختیا د سکتور 

ستراتیژی هغه مسودې چې د 1385کال  د غبرګولې او چنګاښ 

ته  وروسته د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژی سکرتریت 

رسیدلي  په یوه سند کې د  پالیسۍ درې ګونې حکایتونه لري، 

چي په بیالبیلو  برخو وېشل شویدي. 

د  یا  سکرتریت  د  ستراتېژۍ  پرمختیایي  ملي  د  مسوده  دا 

او   کرنې  د  چې  ځکه  شوې،  منل  ده  نه  لخوا  نادري  پروفیسور 

لورې  لید  د  هغه  د  مسوده  ستراتېژۍ  سکتور  د  دپراختیا  کلیو 

پراختیایي  ملي  د  چې  وویل   68 لوڅ   خبر  یوه  وه.67.  نه  سمه  سره 

تر  دبهیر  جوړونې  پالیسي  د  ځان  خپل  سکرتریت  ستراتېژۍ 

یي  ته  اورېدلو  نظریاتو  د   کسانو  هغو  د  او  ګاڼه  الندې  کنټرول 

دا   کړي.  وړاندې  مفکورې  ښې  شي  وکوالی  چي  درلوده  لېوالتیا 

څرګنده نه ده چې د  “کرهنیز انقالب” سوداګرۍ هڅونکې مفکوره 

که  او  راغلې  څخه  ستراتیژۍ  پراختیایي  ملي  د  افغانستان  د 

هغه  خو   . وه  شوې  وارده  را  څخه  بهر  د  چې  مفکوره”وه  لویه   “ یوه 

څه چې ډیر څرګند دي دا دي چې د افغانستان د ملي پراختیایي 

د  کلیو  او  کرنې  د  موخه  په  پراختیا  د  کرنې  د  لورې  ستراتیژۍله 

هڅونکې  بازار  پیاوړې   یوه  د  ستراتیژی   پر  ر  سکتو  د  پراختیا 

تګلورې لپاره فشار راوړل شوی دی. د کرهنیز انقالب    بېالبېلو 

نسخوشتون، د  پالیسۍ جوړونې  او پالیسۍ  د الرښوونې انډول 

هم چې هغه پدې اړه کم شالید لري. 

67 خبري مرکه، )) د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سالکار((، pers.comm د 1386 د زمري 16

68  خبري مرکه)سالکار، د کرني اوبو لګولو او مالداری وزارت( pers.comm.، د1386 کال د زمري 14.
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

بهیرونو څرګندونکې دي چې د کلیو او کرنې د پراختیا د سکتور 

وروستیو  په  او  درلوده   ونډه  لویه  کې  جوړښت  په  ستراتیژۍ  د 

تولیداتو کې په څرګنده لیدل کېږي. د کرنې او کلیو دپراختیا د  

سکتور د ستراتیژی69 د جوړښت په پروسه کې یوه ګډون کونکې 

فشار  تر  وزارتونه  دواړه  کې  وخت  عین  په  چي  لدې  سره  وویل: 

سر  پر  کیدو  ته  رامنځ  د  ستراتیژی  ګډې  دیوې  ترڅو   وو  الندې 

جور جاړي  ته ورسیږي، دافغانستان  ملي پراختیایي ستراتیژۍ 

دنده  ته  ادارې  پراختیایي  نړیوالې   ایاالتو  متحده  د  سکرتریت 

او  کرنې  د  پرته  مشورې  له  وزارتونو  دواړو  له  څو  تر  ده  سپارلې 

کلیو د سکتور د یو ټوټه کولو د څرنګوالې په اړه دې د ستراتیژی 

یو سند ولیکي.   د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ اړوند 

وروستۍ  په  ستراتیژۍ  د  سکتور  د  پراختیا  د  کلیو  او  کرنې  د 

مسوده  کې د کلیو او کرنې د پراختیا د پالیسۍ له فلسفو څخه یو 

ټاکلۍ لنډیز چې دامریکې د متحده ایاالتو  د نړیوالې پراختیایي 

سکرتریت  ستراتیژی  پراختیایي  ملی  افغانستان  د  )چې  ادارې 

چمتو  لخوا  سالکارانو  بهرنیو  شویو  ګمارل  د  ورکوي(  بسپنه  ته 

شوی نندارې ته وړاندې کوي  او پرهغه تناقضاتو چې  د کرنې او 

کلیو د پراختیا د سکتور د ستراتیژی په ورستۍ  مسوده کې دي 

تمرکز کوي.  د بېلګې په توګه دا عبارت چي وایي “ یو غوره تمرکز 

د کلیوالي ټولنې تر ټولو بیوزلې او زیانمنونکې برخو څخه مالتړ 

کوي او د وړو او منځنیوکچو سوداګریزې کرنې د چارو د پراختیا 

تمرکز  غوره  چې   وي  حیرانونکې  ته  ځینو  ښایي     .70 کیږي”  المل 

یعنې څه؟ پر بېوزلو او که پر سوداګریزه کرنه یا هم په یوه وخت کي 

پر دواړو تمرکز ؟ د افغانستان د کلیوالو سیمو د بیوزلو  د مالتړ  

هغه  په  دي؟  اړیکې  څه  منځ  تر  پراختیا  د  کرنې  سوداګریزې  د  او 

وخت کې چې د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژی اجراییوي 

لنډیز  و لیکل شو، سوداګریزې کرنې د  کلیو او کرنې د پراختیا د 
سکتور د ستراتیژۍ د موخو  په سر کې ځای درلود:71

دخصوصي سکتور د پانګې د راجلبولو او په یوه  د لوړ ارزښت 

معیشت   د  بدلول   کرنې  د  سکتور   سوداګریز  کرهنیز  لرونکې 

او  کرنې  د  به  دولت  ده.   وسیله  ښه   یوه  پراختیا  او  ودې  د  لپاره 

69  د افغانستان دولت، د افغانستان ملي پرمختیایي ستراتیژي، 87

70  د افغانستان دولت، د افغانستان ملي پرمختیایي ستراتیژي،11

71  فیتزربرګ، )) د کلیو تنوع او مقاومت((، 32

پلې  لري  موخې  دوه  چې  پروګرام  همغږۍ  یو   پراختیا  د  کلیو 

نیونکو  دځای  معیشت   د    )2( او   ټیټول  را  بیوزلۍ  د    )1( کړي: 

د  پراختیا  هراړخیزې  د  کلیو  او  کرني   د   کول.  وړاندې   ) )بدیل 

پروګرام  د  سکتور ستراتیژي ته  چې اصلي موخه یې د  اقتصادي 

ټولیز  او  اواروي.  الره  دي  راټیټول  بیوزلۍ  د  الرې   له  بیارغونې 

تمرکز یې  د کلیوالي ټولنو  ترټولو زیاتو زیان منونکو او بیوزلو 

لپاره  ستراتیژۍ  پراختیایي  ملی  د  چې  څه  هغه  دی.  مالتړ  خلکو 

د کرنې او کلیو د پراختیا د سکتور د ستراتېژۍ د بحثونوڅخه 

رامنځ ته کېږي، د پالیسي جوړونې د یو ماتې خوړلې، بې نظمه او 

ستونزې جوړونکې بهیر   نښې نښانې دي  چې  ګڼ الملونه لري. تر 

یوې کچې کېدای شي دا ماتې لدې امله وي چې د کرنې او کلیو  د  

پراختیا د سکتور پالیسي د جوړونې دنده د کلیو د اقتصاد په اړه 

وزارتونو  لرونکودوو  درک  او  صالحیتونو  لیدلورو،  بېالبېلو  د 

ته سپارل شوېده. په داسې حال کي چي هغه الره چې د افغانستان  

د   سکتور  ټوټه   یو  یوه  د  سکرتریت  ستراتیژۍ  پراختیایي  ملي 

پالیسۍ لپاره د فشار واردولو لپاره ترې کار اخیستو، مناسبه نه 

وه او په بشپړ ډول یې له هغې الرې سره تړاو درلود چې د  پالیسۍ 

لخوا  سکرتریت  د  ستراتیژۍ  پراختیایي  ملي  د  کې  جوړښت  په 

کرهنې  د  او  بڼه،  مدیریتي  ښکته  څخه  پورته  له  او    کېده  کارول 

اجنډا  خپله  یې  اړوند  ستراتیژی  د  سکتور  د  پراختیا  د  کلیو  او 

درلوده او په ژوره توګه د یوه بسپنه ورکونکې یعنې د امریکې د 

متحدو ایاالتو د پراختیایي ادارې تر اغیزې الندې وه. 

د  پالیسۍ له یاده وتلۍ بحث

وده  په  تولید   د  او  ټیټولو   را  په  بیوزلۍ  د   چې  امله  دې  له  کرنه 

پراختیا  د  کلیو  او  کرنې  د  ده.  ارزښتناکه  لري،  ونډه  نېغه  کې 

په پراخه توګه  د کرنې د دوه ګونو  د پالیسۍ درې واړه فلسفې  

په  راغلي،  پاتې  کې  چاره  په  شاملیدو  د  کې  بحث  اړه  په  رولونو 

دې توګه  د هرې یوې فلسفې  د جوړښتي نیمګړتیا د په نښه کولو 

لپاره د ګټورو اړیکو د را مینځ ته کولو په کار کې پاتې راغلي دي.  

دا د هغه څه د یادونې لپاره چې د پالیسۍ په بحث کې یې برخه نه 

درلوده  مهمه ده. تر یوې کچې دا یو تخنیکي بحث دی، خو له  بل 

پلوه د  ددې لپاره چې انتخابونه روښانه  او د بحث وړ وي سیاسي 

مفهوم هم لري.
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د کرنې او د کلیو پراختیا په اړه پالیسي جوړونه

هغه مهمې ټاکنې چې باید د کلیو د پراختیا په اجنډا کې او هغه 

بیوزلۍ  د  پالیسیۍ  د  شي   وسپړل  باید  چې  کې  ورکړه  راکړه 

د  کې  افغانستان  په  او  ودې  د  حاصالتو  د  موخو،  د   راټیټولو  د 

انتخابونه  سیاسي  ټول  دا  چې  دي.  ترمنځ  انډول  ایز  سیمه  د  ننه 

دي.  د هرې موخې د بشپړېدو لپاره د پالیسۍ بېالبېلو اقداماتو 

تر منځ  او  ته اړتیا ده، خو دا چې  په څه ډول دغه اقدامات  جوړ 

یې تناسب رامنځته شي، هراړخیزو بحثونو  او د راکړې  ورکړې 

لومړیتوبونو پېژندلو ته اړتیا ده. د کنایې په ډول ،ګڼ شمېر هغه 

عناصر چې کوالی شي د پورته یادو شوېو موخو په ترالسه کولو 

شي   کېدای  موندل  منځ  تر  فلسفو  بېالبېلو  د  وکړي،  مرسته  کې 

چې هر یو خپلې ښېګڼې لري  مګر دپالیسۍ دا درې واړه فلسفې 

چې د کرنې او کلیو د پراختیا  دسکتور په ستراتیژۍ کې شاملې 

دي ددغو مسالو په  نښه کولو کې پاتې راغلې دي.

د کرنې او کلیو د پراختیا د پالیسي جوړونې د هڅو د بریا لپاره  

اړینه وه چې د افغانستان دبدلون په حال کلیوالي اقتصاد په اړه 

ښه پوهاوی ترالسه شي او په څنګ کې یې د دغه سیسټم د تنوع 

کلیوالي  د  وشي.   پاملرنه  هم  ته  الملونو  دغښتلتیا  دبدلون   او 

اقتصاد په اړه په ښه پوهاوي کې نه یواځې باید په 1990 لسیزه72 

زیاتوالی  حاصالتو  د  غنمو  د  همدارنګه  او  نوښت  کرهنیز  د  کې 

شامل شي بلکه باید د کوکنارو د کمښت او زیاتوالې مسئله هم 

په پام کې ونیول شي او له بل پلوه هم دغه مسئله باید د کلیوالي 

بوختیا په اړه هغو پوښتنو ته چې د کلیو د پراختیا اجنډا باید هغو 

ته ځواب ووایي، پاملرنه وکړي.  همدا شان دا به هغه  بیا پیژندنې 

د  او کلیو  د کرنې  تر اوسه  ته  زور ورکړي چې په خواشینۍ سره 

دې  په  دي،  غورځیدلې  پامه  له  کې  بحث  په  پالیسۍ  د   پراختیا 

ډول  د پالیسۍ د حکایتونو د مجاز ګڼلو له کړۍ څخه بهر زیات 

شیان شته چې تقریبًا  ددولت برخالف جوړشوې دي  لکه تخنیکي 

بدلونونه او غیررسمي پورونو ته السرسي. 

کلیوالي  د  هغوی  د  او  محصوالتو  کرهنیزو  د  لپاره  دخلکو  مګر 

معیشت په اړه د بحث کولو پرته ¸شواهد روښانوي چې په کلیو 

کې زیاتې کورنۍ نشي کوالی خپلې د اړتیا وړ غلې دانې  تولید 

72  جوګریس او آدم پین، په افغانستان کې د کلیو د اقتصاد او معیشت په اړه بیا تفکر )کابل، د افغانستان د 

څېړنې او ارزونې  اداره، 1382(

کړي او د خوراکي توکو د تامین لپاره بازار ته السرسي ته اړتیا 

لري  نه  ځمکې  کرهنیزې  اوسېدونکې  شمېر  زیات  کلیو  د  لري73. 

او د دوي عایدات په زیاتېدونکې بڼه د غیرکرهنیزو او د ځمکې 

څخه پرته نورو سرچینو له الرې تامینېږي74. 

اړیکو هم د مواصالتي الرو او هم د مخابراتي سیټم د ښه کېدو له 

الرې د کلیو اقتصاد ښه کړی دی او ان تر دې چې په ځانګړې توګه 

د هغو کسانو لپاره چې کمې کرهنیزې ځمکې لري، د کرنې پرته 

زیاته تنوع  به وهڅوي. په پاي کې د هغو سیمو  تر مینځ چې په ښه 

توګه له یو بل سره نښلول شوي، هغه سیمې چې سوداګریزې دي او 

لوړ تولیدي ظرفیت لري او د هغو سیمو تر مینځ چې په کمزورې 

توګه  سره نښلول شوې دي، توپیر به رامینځ ته شي . چې په دې اړه 

د  پالیسۍ په اسنادو کې  لږ بحث شوی دی. 

کرنه کېداي شي د ودې د انجن75 حیثیت ولري او کوالی شي په 

کرونده، کلیوالي سکتور او په ملي  کچه د بېوزلۍ په را ټیټولو 

کې لویه ونډه ولري. مګریو لړ  اړین شرایط او وړتیاوې شته چې 

پراخه  په  او  راولي  الندې  پوښتنې  تر  انګیرنوعمومیت   دغې  د 

کچه د ودې  پر کیفیت،  او هغه  اندازې  پورې چې د کارګرانود 

لګولو  اوبو  کرنې،  د  چې  څرنګه  لکه  لري.  اړه  کیږي  المل  جذب 

او مالدارۍ د وزارت ماسټرپالن دیوې کروندې  د سروې یادونه 

کوي، چې د کروندو په سلو کې تر 58 له 2 هکټارو څخه کمه وه 

او ددې وړتیا نلري چې آن د خپلو عایداتو نیمایي برخه هم له هغو 

ځمکوڅخه ترالسه کړي. نو لدې کبله د کرنې د ودې یوه ستراتېژي 

د   40 کې  سلو  په  چې  وي  ګټوره  کې  صورت  هغه  په  شي  کوالي 

موخه  خپله  کروندګر  لرونکې  ځمکې  زیاتې  د  څخه  هکټار   2

دلیلونه  زیات  لپاره  کروندګرو  لرونکو  ځمکو  کمو  د  وګرځوي. 

شته76) د بېلګې په توګه په خپلو پښو د درېدلو لپاره د غنمو پر 

کښت تمرکز، د نغدو پیسو او د موسمي کارکوونکو نشتوالی( 

73  د بېلګې په توګه په 1385 کال کې: له افغانستان څخه بهر دکډوالۍ مهمه  ونډه وګوری  تر څو  د نشه یي توکو 

او د کلیو د اقتصاد د کمښت د اغېزو په وړاندې د کورنۍ د پایښت المل شي. 

74   خاویر لین، لین لین، کولین تیرتیل او استیو ویګینز، )) د کرهنیزو تولیداتو وده او د بېوزلۍ کمول((، د 

پراختیایي پالیسۍ بیا کتنه، 19، 4 ګڼه، )1380( ، 466 499

75   کارولین آشلي او سیمون ماکسویل، )) د کلیو د پراختیا په اړه دوهم ځلې تفکر((، د پراخیتایي پالیسۍ 

بیا کتنه، 19، 4 ګڼه، )1380( ، 396 421

بانک،  نړیوال  )واشنګټن،   ،))1387 راپور،  پراختیا  نړیوالې  د  کرنه،  لپاره  پراختیا  د   (( بانک،   نړیوال    76

)1387



22

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

چې دا د سوداګریزې کرنې سره د دوی اړیکې محدودوي. 

کې  پام  په  موډل  د  ودې  کرهنیزې  د  باید  چې  پوښتنه  اصلي  مګر 

پدې  چې  هم  څه  که  ده.  ګټه  او  بیه  وشي،  پاملرنه  ورته  سره  نیولو 

وروستیو کې د کرهنیزو توکو دبیو لوړوالی دی، مګر د کرهنیزو 

موجوده  لیوالتیا  اوږدمهاله  کې  برخه  په  ټیټیدلو  بیود   د  توکو 

په  محصوالتو  کرهنیزو  لرونکو  لوړارزښت  د  بانک  نړیوال  ده.  

اړه نوې کرهنیز انقالب ته هیله مند دی�، او پداسې حال کې چې 

متحده  د  امریکې  د  او  کوي،   استدالل  هغه  پر  توګه  پیاوړې  په 

لېرې  زیات  څخه  موقف  له  ادارې  پراختیایي  نړیوالې  د  ایاالتو 

ندی، او  په آزادو کرهنیزو بازارونو کې د بیو د بې ثباتۍ پر اصلي 

ستونزه سترګې پټوي. د دغې ترکیب اغېزې په افغانستان کې د 

کرهنیزو ځمکو داندازې د کموالې او طبیعي سرچینو خنډونه په 

دې مانادي چې  سوداګریزه کرنه د هغو کسانو لپاره چې سرچینې 

او مهارتونه لري، د سوکالۍ الره وي؛ مګر نه د هغو کسانو لپاره 

چې په لیرې پرتو اویا ګوښو سیمو کې ژوند کوي. 

هغه څه چې په ټولیزه توګه د افغانستان د کلیو د پراختیا په اجنډا 

کې له پامه غورځیدلې دي، په زیاتو ګوښو سیمو کې د کوچنیو 

کروندګرو مالتړ دی. د تېرو شنو انقالبونو) په 1945 کال کې پیل 

په  چې  کوي  بدلون څرګندونه  ستر  د  کې  برخه  په  کرنې  د  چې  شو 

وړ  اړتیا  د  خپل  د  کې  کال   1943 په  چې  مکسیکو  یې  کې  پایله 

د  کې  کال    1956 په  واردوله  څخه  بهر  د  یې  برخه  نیمایي  غنمو 

غنمو له پلوه په ځان بسیا یو هیواد شوچې په 1964 کال کې یې نیم 

ملیون ټنه غنم بهر ته صادر ول(  څخه لوستونه ښیي چې د پراختیا 

په حساسو پړاوونو کې د کرهنیز بازارد مالتړ په اړه د دولت فعال 

وګڼل  ځانګړتیا  یوه  کې  بدلونونو  پداسې  شي  کیدای  اقدامات 

د  اړه  په  ګټورتیا  د  بازار  د  شي  کېدای  کې  اقداماتو  پدې  شي77. 

دولت زیاتې مرستې، د محصوالتو لیږد او موسمي  مالي مرستې 

ورکړو  کړو  را  دلوړو  کروندګرو   کوچنیو  د  څو  تر  وي  شاملې 

لګښتونه کم کړي. دا  کار په قطعي توګه د دولت لخوا د بازار د 

زیاتو  تنظیماتو  او د کرنې د سکټور لپاره د خدمتونو او توکو په 

برخه کې زیاتې پانګونې ته اړتیا لري تر څو د لګښتونو د کمولو 

77   جاناتن دوروارد، جاناتن کیډ، جمي ماریسون او یان اوري، )) د بېوزلو په ګټه د کرنې د ودې لپاره د پالیسۍ 

یوه اجنډا((، نړیواله پراختیا،32، 1 ګڼه، )1382(: 73 89

او د ګټورتیا د زیاتوالې المل شي.  همدارنګه دا کار کیدای شي 

د تولید د زیاتوالې په موخه  دټولنیزې سوکالۍ په لیږد کي شامل 

وي. لکه د کیمیاوي سري سبسایدی او د کلیوالي سیمو د بېوزلو 

خلکو  سره مرسته تر څو وکوالی شي د کلیو ناکرهنیز اقتصاد ته د 

داخلیدو پر وړاندې ګڼ شمیر خنډونه له منځه یوسي. دا ډول مالتړ 

کوالی شي د شته عمومي خنډونو د له منځه وړلو، د عامه توکو په 

برخه کې پانګونې، د کلیو او ښارونو د اړیکو  لپاره د  اسانتیاوو  

وړاندې کولو او د پانګې د ودې مالتړ له الرې به  ګټورو او حاصل 

ورکونکو فعالیتونو ته ددوی الس رسي ډیره کړي.78. 

د  کلیو  او  کرنې  د  هم  فلسفه  بله  یوه  پالیسۍ  د   توګه  لنډه  په    

د  پالیسۍ  د  چې  ده  الره  په  سترګې  ته  جوړیدو  د  لپاره   پراختیا 

اوسنیو درې موقفونو په اړخونو متکي ده  ترڅو و کوالی شي دغو 

موضوعګانو  ته ځواب ووایي. خو دا د  پالیسي جوړونې   یوې  

ډیرې مشورتي کړنالرې ته اړتیا ولري.  

78   دانیل ستارت: د کلیو ناکرهنیز اقتصاد ټیټوالیۍ او جګوالۍ: د بیوزلۍ اغیزې  او د پراختیایي پالیسۍ 

بیا کتنه 19، شمیره 4،)1380( 491   506
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د کرنې او د کلیو پراختیا په اړه پالیسي جوړونه

د  کلیو  او  کرنې  د  چې  کوي  استدالل  دا   پاڼه  توضیحي  دغه 

پراختیا  په  سکټور  کې پالیسي جوړونه  کیدای شي د  درې ګونو 

فلسفو په واسطه  چې د نا برابروشرایطو الندې  د ځای د موندلو 

لپاره سیالي کوي ځانګړې شي.  هغه څه چې څرګنده ده  دا ده چې 

د پالیسۍ فلسفه  د شواهدو پر بنسټ نه بلکې د  ګټو پر بنسټ  را 

مینځ ته شوې ده.  سربیره پردې  د پالیسۍ ډېرې اړیکې ددې پر 

ځای چې د پالیسۍ یو نوی لرلید چمتو کړي د هغو ګټو دفاع کوله 

او یا دا چې د پالیسۍ په اړه د ماهیتي بحثونو هرکلۍ وکړي. په 

پایله کې  هغه موضوع ګانې چې د دغو درې ګونو فلسفو په منځ 

کې  دي، په پراخه کچه ترې سترګې پټې شوې دي. ولې د پالیسۍ 

د هر حکایت پلویان په پیاوړې توګه په خپلو نظرونو والړ دي؟ تر 

یوې اندازې  دا موضوع پدې پورې تړلې ده چې هر موقف د جګړې 

بنسټیزو  بېالبېلو  د  اړوند  په  ماهیت  د  دولت  افغان  وروسته  

نظرونو مالتړ  له ځانه سره لري.  تولیدونکی موقف په پراخه کچه 

د تېرو غوښتنو پر بنسټ والړ دی چې دا د هغه لیوالیتا څخه چې 

دیو پیاوړې وزارت دبیا جوړولو لپاره او  هغه ګواښ څخه چې د 

کرنې، اوبو لګولو، او مالدارۍ وزارت لپاره د سمون د اجندالخوا 

ګڼل  موقف  دفاعي  یو  دا  چې  دی،  وړ   پوهېدو  د  کېږي  رامنځته 

کېږي. مګر د پالیسۍ د پراختیا ورکوونکې فلسفې په اړه، د کلیو 

د پراختیا او بیارغونې وزارت پلویان د دولت د منځني حضور د 

مجاز ګڼلو په اړه د تمویلوونکو د نظر سره همغږې دي او لدې کبله 

تر السه کوي.  لپاره سم السي مالتړ  تر منځ د ځان  د تمویلوونکو 

شوې  ترالسه  څخه  یووالې  عمومي  د  نظر  د  تمویلوونکو  د  مګر 

“ښه پالیسي” د خوځوونکو ځواکونو په برخه کې ژورې کمزوری 

لري ، په همدې توګه د هغوی  پوهاوی اوهغه پاملرنه چې شرایط 

او کلتور مشخصوي محدود دي.  79  همدارنګه  بازار هڅوونکې 

فلسفه د خصوصي سکټور د رول په اړه یو ځانګړی کلتوري لید 

برخه  په  پراختیا  د  کلیو  او  کرنې  د  لپاره  دولت  د  او  څرګندوي 

کې منځنی رول مني. د ا هغه  فلسفه ده چې په بی پروایی عرضه 

شوې ده.  هغه هڅې چې  د کرنې او کلیو د  پراخیتاد سکتور  په 

ستراتیژی کې  ددغو بیالبیلو او توپیرلرونکو فلسفو د یو ځای 

79  ها جون چانګ، د زینې پرېښودل: په تاریخې لرلید کې پراختیایي ستراتېژي، ) لندن، آنتم پریس، 1380( 

5.  مونږچېرې تالی شو؟
تر څود هرې یوې فلسفې جوړښتي کمزورۍ په  لپاره شوي  کولو 

نښه کړې  ناکامه شوې دي.   په پایله کې  د ښې پالیسۍ د جوړولو 

او  د پالیسۍ د انتخابونو د سپړلو فرصت  په بشپړه توګه له السه 

وتلی دی.   د دولت د مشرتابه اغېزمنتیا په څرګنده توګه پر بهرنیو 

مرستو د تکیې کولو له کبله متناقضه ده، او ددې المل ګرځېدلې 

چې د کرنې او کلیو د پراخیتا د پالیسۍ  افغان ))ملکیت((   پرته 

دولت  د  شي.  پاتې  نوم  یو  یواځې  څخه  مفهوم  او  ماهیت  کوم  له 

او  تمویل  خپلسر  پروګرامونو  د   بهر  څخه  کنټرول  د  بودیجې  د 

د  کې  والیتونو  ټاکلو  په  وسیله(   په  تمویلوونکو  د  خپله   ( په80 

پروګرام پلې کول پدې مانا دی چې د بسپنه ورکونکو مرسته  او 

شان  هغه  موخې  پراختیایي  نړیوالې  جوړونې   ظرفیت  دولتي  د 

چې د پاریس په اعالمیه کې پرې ټینګار شوی دی، په ځاي شوې 

ندي. پداسې حال کې چې د تمو یلونکو د پروګرامونو د یووالې 

په برخه کې هڅې شوېدي نوموړې توضیحي پاڼه څرګندوي چي 

دولتي  د  دوی  د  او  تمویلوونکو  د  کې  افغانستان  په  اوسه  تر 

تمویلوونکو  بېالبېلو  د   . نشته  یووالۍ  وړ  دپام  منځ  تر  سیاالنو 

او دولتي سازمانونو تر منځ د ګټو اختالف او د دغو ګټو د اداره 

د  کې  افغانستان  په  کبله  له  ستونزو  د  دوی  د  کې  برخه  په  کولو 

ښې پالیسۍ د جوړولو لپاره )اړین( ظرفیت ډېر کم دئ او تر هغه 

وخته چې زیاته همغږي رامنځته نشي،د پالیسۍ پر اجنډا باندې 

د افغانانو  دمالکیت تصور ډېر ستونزمن دی. همدارنګه د کرنې، 

اوبو لګولو او مالدارۍ  وزارت او د کلیو د پراختیا او بیارغونې 

وزارت تر منځ د توپیر شتون  په دې اړه چې پر مرستو تکیه ددولت 

ملکیت کمزوری کوي، او دا چې ددغې تکیې اغیزې او الملونه 

څه دي  یو شمیر پوښتنې را پاروي.  د کلیو د پراختیا او بیارغونې 

او  لګولو  اوبو  کرنې،  د  خوا  له  تمویلوونکو  د  پرتله  په  وزارت  د 

کیدای  چې  ده  شوې  پروایي  بې  کې  برخه  په  وزارت   مالدارۍ 

بیارغونې  او  پراختیا  د  کلیو  د  شي.  تفسیر  بڼو  بیالبیلو  په  شي  

لږ  چې  پرتله  په  وزارت  مالدارۍ  او  لګولو  اوبو  کرنې،  د  وزارت 

مالي  چې  توانېدلی  وو  نه  یې  کبله  له  او  درلوده   یې  بریالیتوب 

سرچینې جذبې کړي، پیاوړې وو او مالي سرچینې یې جذب کړې 

80  پین او شا، )) د کرنې او کلیو د پراخیتا په برخه کې پالیسي جوړونه((، 33
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

کرنې،  د  لوري  بل  له  ګرځي   المل  تمویل  مالي  د  ځواکمنتیا  دي. 

اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د یوه تمویلوونکې د اجنډا موخه 

ده چې کېدای شي د دغه وزارت ګوښه کېدل ال پیاوړی کړي یا یې 

نه کړي.  په ظاهر کې دواړه الرې ممکنې دي. خو کېداي شي هغه 

الر وټاکو چې د دولتي پالیسۍ جوړونې بهیر تر یوې اندازې په 

پام کې ونیول شي، د افغانستان ملي پراختیایي ستراتېژي جوړه 

شوه،  خو د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتېژۍ د سکرتریت 

چال چلند د وزارتونو او تمویلوونکو سره په روڼ او مشورتي ډول 

د  دی.  )نه(  ځواب  وه؟  حیرانونکې  چاته  کړنالره  دغه  آیا  وو،  نه 

کې  جوړښت  په  ستراتېژۍ  د  سکټور  د  پراختیا   د  کلیو  او  کرنې 

د  راهیسې  ښکیلیدو  د  ستراتېژی  پراختیایي  ملي  افغانستان  د 

پالیسۍ جوړولو د ژورسیاسي بهیر څرګندوونکۍ ؤ  او دا هغه 

څه دي چې یو مشخص پېژندګلوي او څرګند ځواب ته اړتیا لري.

هغو شواهدو او استداللونونو ته په پام چې په اوسنۍ توضیحي 

پاڼه کې وړاندې شوي، درۍ مشخصې سپارښتنې وړاندې شوې 

دي: 

د . 1 کلیو  او  کرنې  د  باید  چې  شته  څیزونه  زیات  چې  دا  لمړی 
پراختیا د پالیسۍ په بحثونو کې شامل شي. او د دې پر ځای 
چې د دغو دریو فلسفو لخوا په وړاندیز شویو حل الرو تکیه 
وشي باید د بحثونو پر مخ بېولو ته ښه فضا رامنځته شي او 
جوړولو  د  پالیسۍ  د  شي.  وړاندې  دلیلونه  او  شواهد  زیات 
راجلب  مالتړ  پراخ  چې  ده  اړتیا  ته  پاملرنې   ډیرې  لپاره 
څه  چې  سپارښتنې   شوې  خپاره  هغه  یواځې  داچې  نه  کړي 
باید تر سره شي را منځ ته یې کړي.  د سالمشورو د فضا په 
رامنځته کولو کې پاتې راتلل  کیدای شي بسپنه ورکونکو 
څه  باید  پالیسي  چې  اړه  دې  په  توګه   ځانګړې  په  چلند،   د  
وي  د سپارښتنو په اړه ، او همدارنګه د پالیسۍ جوړولو د 
تړلې وګڼل شي. دا  لېوالتیا سره   نه  ته  سیاسي ماهیت منلو 
ماتې همدارنګه د عمل لپاره پوهه  څرګندوي. د پالیسۍ په 
اړوند د پوښتنې کولو موخه داده چې مشورتي دود  رامنځته 
بحثونه  جدي  اړه  په  ټاکنو  د  پالیسیو  د  توګه  پدې  نو  کړي  
شنونکې  خپلواک   هغه  پالیسۍ  د  شي.    کیدای  رامنځته 
سره  مشخصوموقفونو  پالیسۍ  د  ورکونکو  دبسپنه  چې  
تړاو نه لري کوالی شي   په دې اړه  یو مهم رول ولوبوي  یعنې 
بحثونوکې  په  پالیسۍ  د  وکړي،  مرسته  سره  وزارتونو  د 
د  څو  تر  وکړي  شننه  استداللونو  د  او   وکړي  منځګړیتوب 

پالیسۍ لپاره   تخنیکي پیاوړتیا او سیاسي مالتړ را مینځ 
د  وزارتونو  افغان  د   پالیسیو  پر  شي  کوالی  دا  چې  کړي.  ته 

ژور مالکیت المل شي.  

او . 2 شاملېږي  نه  موسسې  یواځې  کې  جوړولو  په  پالیسۍ  د 
هغه بېلګه چې د دغې  پاڼې له بحثونو  څخه السته راځي هغه 
رول دی چې وګړې او شخصیتونه یې د پالیسۍ جوړولو په 
بهیر کې لوبوي او د پالیسۍ د مشخصو ټاکنو څخه  مالتړ 
جوړوونکې  شي  کېداي  اړخ  دغه  جوړونې  پالیسۍ  د  کوي. 
پر  جوړولو  پالیسۍ   د  څوک  یو  که  وي.  ویجاړونکی  یا  او 
بهیر د اغېزې غوښتونکې وي،  یو کس کوالی شي د اصلي 
د پالیسۍ  ته  خپلې اجندا   له الرې  د کار کولو  فعالینو سره 
لپاره   جوړولو  پالیسۍ  د  ورکړي.   وده  کې  بهیر  په  جوړولو 
درک  اړتیا  (اوسیدلو  )ستراتیژیک  باتدبیره  د  باید  وګړې 
کړي او سیاسي ګټې په پام کې ونیسي. دا کار  د نورو ښکیلو 
اړخونو  ځانګړو سیاسي ګټو درک ته اړتیا لري  چې د هغوی 
د پالیسۍ د  ځانګړو موقفونو بنسټ جوړوي  او باید داسې 
تر څو  پام وړ وګرځي  د  الرې ولټول شي چې دغه ټولې ګټې 

وکوالی شي زیات مالتړ رامنځته کړي. 

تواضع . 3 زیاته  ځانه  له  باید  ورکونکې   بسپنه  چې  دا  دریم 
وښیي او د افغانستان په اړه خپله  بی خبري تایید او هغه په 
نښه کړي. د یوې ډیرې مشورتي پالیسۍ جوړولو  دبهیر  یوه  
مهمه برخه د افغانستان د کلیو د شرایطو په اړه زیاتې پوهې 
او بحث ته او دا چې  د پالیسۍ ستونزې څه دي ، اړتیا لري. 
دا پدې مانا ده چې تمویلوونکي باید د یوې ))ښې((  نړیوالې 
او عامې پالیسۍ څخه ډډه وکړي او د افغانستان د کلیو د 
ځانګړې اقتصادي موقعیت په پېژندلو کې پانګونه وکړي. 
)) د افغانستان پېژندنې((81  په اړه د بریتانیې لخوا وروستی 

یو  د  اړه  په  پوهاوي  د  شرایطو  ځانګړو  د  شننې  او  څېړنې 
DFID   د  د  بسپنه ورکونکې د پانګونې  یوه ښه بیلګه ده او 
تر ې ګټه واخیستل  لپاره  هیواد سره د مرستې د نوې  پالن 
سمې لورې ته یو ګام دی که څه  ))افغانستان پېژندنه((    شي.  
هم چې کېداي شوای دغه چاره  مخکې سرته رسېدلې وه او 

باید د راتلونکي لپاره هم هرو مرو ادامه ومومي.

Dfid. ”Project Deliverables: Understanding Afghanistan.“DfID. http://www.cowiprojects.   81

.)2009  .11  com/fsdc/projects.html)accessed March
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د کرنې او د کلیو پراختیا په اړه پالیسي جوړونه

نا پیلې څیړنیزه اداره ده. ددې ادارې دنده د لوړ څرنګوالې  )AREU( په کابل کې میشته یوه  د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره 

درلودونکې څیړنو له الرې پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې دي. همدا راز نوموړې اداره هڅه کوي څو په افغانستان کې د څیړنې  او  

زده کړې کلتور ته د تحلیلي ظرفیت د پیاوړې کولو او د فکرونو او بحثونو د آسانولو له الرې په فعاله توګه وده ورکړي.  ددې ادارې 

اصلي موخه  دڅیړنې له الرې د افغانانو د ژوندانه ښه والې دی.

نوموړې اداره په 1381لمریز کال په افغانستان کې د بوختو مرستندویه ټولنو په مرسته په کار پیل وکړ اود یو مدیره هیات درلودونکۍ 

دی چې د بسپنه ورکونکو ټولنو له خوا  لکه ملګرې ملتونه او نورو څو اړخیزو ادارو، او نا دولتي ادارو له خوا یې استازیتوب کیږي. 

نوموړې اداره اوس مهال خپله اصلی بودجه د فنلند، ناروی، سویډن، سویزرلند او د انګلستان دحکومتونو څخه تر السه کوي.  ددې 

ادارې ځانګړې  پروژې د افغانستان د پرانیستې ټولنې د انستیتیوت )FOSIA(، آسیایی بنیاد )TAF(، اروپایې کمیسیون )EC(، د 

لپاره د  )UNICEF(، د ښځو  )UNHCR(، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق  لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري  کډوالو 

ملګرو ملتونو پراختیایي صندوق )UNIFEM(، او نړیوال بانک له خوا یې مالی مالتړ کیږي.  

دگل پلورلو کوڅه  )د دوهم سرک کنج(، نوې ښار، کابل، افغانستان

وب سایټ: www.areu.org.af  برښنا: areu@areu.org.af  ټلیفون: 584 608 799 )0( 93+ 

د  څیړنې او ارزونې د ادارې  وروستنۍ خپرونې
 2009 کال  جون                    د الس رسۍ څخه تر اغیزې :  په افغانستان کې کوچني پورونه او کلیوالي  معیشتونه، د پاوال کانتور لیکنه

د 2009  کال  جون                د افغانستان په ښاري او کلیواله سیمو کې   د بیوزلۍ  الملو نه  د ماشومانو د کار  

                                                      څخه  د استفادې پریکړې اغیزمنې کوي، د پامیال هنت لیکنه

د 2009 کال جون               د اوبو اداره ، د څارویو او د تریاکو اقتصاد د بیوزلو په ګټه د کرنې د  ودې   

                                                    فرصتونه، د لورن فلمینګ لیکنه

د 2009 کال جون             پالیسي نامه:  د مرستو د اغیزمن کیدو لپاره دوه اړخیزې حساب ورکونې ته وده 

                                                  ورکول، د ربیکا رابرت لیکنه

د 2009 کال  می                 په افغانستان کې د ماشومانو د کار په وړاندې چال چلند، د امندا سیم لیکنه

د 2009 کال می                 د کلیو د پراختیا او کرنې په برخه کې پالیسي جوړونه، د آدم پین لیکنه

د 2009 کال می                  د کوکنارو څخه خالص والیتونه:  یوه اندازه یا یوه نښه ؟، د داوید منسفیلد لیکنه

د 2009 کال می                 د څارویو د ومحصوالتو د اغیزمن کیدو لپاره څیړنه او پراختیا، د ایوان تامسن لیکنه

د 2009 کال می                  د انضباط او واک  تر مینځ:  د لوړو سیمه ایزو ټاکنو شاوخوا پالیسي ګانې، د مارتین وان بیجلرت لیکنه


