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سریزه
په افغانستان کې د بیوزلۍ د راټیټولو اجنډا یو مهم پړاو ته رسیدلې 
ده. ددې تصویب د بیوزلۍ د ساده  او غیر سیاسي  درک  سره  په 
غبرګون کې د یو انفرادی مادي شرط په توګه   په دومداره توګه  له 
ګواښ سره مخامخ دی.  دا هغو ټولنیزو الملونو ته  چې خلک بیوزلې 
کوي او یا بیوزلې یې ساتي کومه پاملرنه نه کوي. د افغانستان ملي 
پراختیایي ستراتیژي )ANDS( دا د بیوزلۍ دیوې  شننې له الرې  د 
مثالونو سره څرګندوي او ددې پرځای چې د بیالبیلو ګواښونو او نا 
امنیو په هکله چې کورنۍ ورسره مخامخ دي پوهه را مینځ ته کړي 
د  ادارو  د  په ګډون چې  بیوزلۍ حالت  څرګندوي، د هغو  د  زیاتره 
کار څرنګوالې پورې اړوند دي او دا چې  دوی ته څوک الس رسي 
بیوزلۍ د  د  او ساتي یې.۱  ته کوي  بیوزلي را مینځ  درلودالی شي، 
په  دندو  د  او  اقتصادي ودې  د  ټاکنه چې  اجنډا ظاهري   د  راټیټولو 
رامینځ ته کولو د تمرکز له الرې پر ته له دې چې  دې ته پاملرنه وشي 
چې بیوزلې به له دې څخه څه ډول ګته پورته کړي تر ټولو وروستۍ 
اندیښنه ده. د ۲۰۱۰ کال د لندن کنفرانس اعالمیه، د اقتصادي پراختیا 
په اړه د  افغانستان د حکومت د لندن د کنفرانس رپوټ، او د افغانستان 
د کلیو د پروژو د پراختیا د پروګرام )AREDP( د وروستۍاعالمیې له 
الرې یې  ټولو دغو بدلونونو ته اشاره کړې ده، او دغه الندینۍ نقل 
وقول ددې څرګندوی دی چې څرنګه ځینې اسناد  ددې پایلو او د ثبات 
د زیاتولو  ترمینځ د اړیکو د رامینځ ته کیدو لپاره مخ په وړاندې ځي.

په خصوصي سکټورکې د نویو د ندو د لویې شمیرې رامینځ 
د  وده،  اقتصادي  باثباته  سره  پاملرنې  ځانګړې  د  ته  کولو  ته 
افغانستان د اسالمي جمهوریت له لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي.  
معیشت  باثباته  او  فرصتونو  اقتصادي  د  لپاره  افغانانو  دټولو 
برابرول  بلواګرۍ ته د پناوړلو سره د مقابلې، او د بی ثباتۍ د 

را ټیټولو لپاره  خورامهمه  ده.۲

ددغه بدلون  د تمرکز ستونزه پر اقتصادي پالیسۍ او د سرچینو پر 
لیږد ټینګار دی په دې اړه چې څرنګه ټولنیز سیسټمونه پرهغه چا چې 
له ودې، د دندو د رامینځ ته کیدو یا سرچینو ته له الس رسۍ، څخه 
برخمن کیږي، او یا ادارې لکه مارکیټونه او یا هم دولت ښایي  د نورو 
څخه زیات د  ځینو ډلو په ګټه کار وکړي له پاملرنې پرته اغیزه کوي.  
له انګیرنو څخه ښکاري چې  ټول به  له ودې څخه ګټه پورته کړي، 
چې د دندو را مینځ ته کیدل به په سمدستي توګه ورپسې وي، او دا 
چې  د ودې د ډول مشخصول چې د بیوزلو د ګټو د تضمین لپاره الزم  

۱) د بیوزلۍ د راټیوټولو پرلور: د افغانستان د ملي پراختیایي ستراتیژۍ د پلې کیدو پاملرنه 

پر د بیوزلو په ګټه پایلو( د پاوالکانټور، آدم پین او نورو لیکنه) کابل: د افغانستان د څیړنې 
او ارزونې اداره(. 

۲ د افغنستان په اړه د لندن کنفرانس ) د اقتصادي ودې لپاره یو بشپړ پالن ()۲۰۱۰(  

دي  او یا په قصدي ډول  دې ته د رسیدو لپاره عمل کوي  اړتیا نه 
لیدل کیږي. سر بیره پردې د  هغه انګیرنو په اړه چې  اقتصادی وده 
به ثبات او د دندو رامینځ ته کول به ځان پسې ولري شواهدموجود 
نه دي او که چیرې په اقتصادي وده او د دندو په رامینځ ته کولو کې 
ټولنه په پام کې ونه نیول شي نو ددې د انګیرنو دپه نښه کولو احتمال 

به لږ وي.

اقداماتو المل کیږي  دغه محدودیتونه په تخنیکي توګه د تنظیم شوو 
چې سرچینو ته د الس رسۍ پر تامین تمرکز کوي، پرته له دې درک 
څخه چې  آیا دا سرچینې د ټولو لپاره د الس رسۍ وړ دي  او یا ټولنیز 
فرهنګي شرایطو ته په پام سره  له  نږدې نه د ستونزو د په نښه کولو 
افغانستان کې  بیلګه ده. په  وړتیا لري. کوچني پورونه ددې یوه ښه 
د کوچنیو پورونود پانګونې ګڼ شمیر ادارې تر هغو انګیرنو الندې 
پراختیا  اقتصادي  او  راټیټولو  بیوزلۍد  د  به  رسي  الس  پورته  چې 
لپاره  به بسیا وي عمل کوي. دغه استدالل د پور څخه ها خوا د دې 



د انډولې ودې او د بیوزلۍ د راټیټولو لپاره د هڅو سمون

د اغیزمنې پانګونې په وړاندې خنډونو ته پاملرنه نه کوي، د بیلګې 
په توګه د بنسټونو نشتوالۍ او د جنسیت نورمونه ښايي مطرح شي. د 
AREDP  کړنالرې په ورته ډول شتون نه لري. دا پرته له دې چې په 
يوه وخت کې دجوړښتي الملونو پر په نښه کولو تمرکز وکړي چې 
ښايي د دغو وګړو وړتیا محدوده کړي څو د خپل بشپړ ظرفیت  لپاره  
د دغو سرچینو څخه ګټه واخلي، دا کلیوالو کار رامینځ ته کوونکو ته 
د پور، د کار د وړتیاوو، د تخنیکي پوهې او نورو ته د الس رسۍ پر 

برابرولو تمرکزوکړي. 

پالیسۍ د بیوزلۍ  په هکله د کمزورې درک په واسطه او يا اقتصادي 
سرچینو ته پرالس رسي د يو لومړني تمرکز سره چې تر اوسه  د 
معیشت د دوامدارې ودې او د سوکالۍ   په  تامین کې پاتې راغلې دي 
اغیزمنې شوې دي.  چې دا دافغانستان د بشري بیوزلۍ په شاخص کې 
د زياتوالې په واسطه څرګند شوی دی چې د ۱۳۸۲ او ۱۳۸۶ کلونو 
تر مینځ  د ۵۹.۳ څخه ۵۹.۸  سلنې ته رسیدلۍ دی.۳  نوموړې پالیسي 
پاڼه  د هغو سترو ټولنیزو ګواښونو او ناامنیو  د پیژندلولپاره هڅه کوي 
چې دغو کړنالرو کې موجودې نه دي . دا د افغانستان د څیړنې او 
ارزونې د ادارې  د طبیعي سرچینو د مديريت او د معیشت د څیړنې  د 
ټولګې څخه څرګند شوي چې په افغانستان کې هغه خپاره ګواښونه او 
هغه الرې چارې ارزوي چې کورنۍ ورسره  توافق کوي. د کلیوالو 
افغانانو د ژوندانه په  واقیعتونو کې د زمینې د برابرولو له الرې يې 
باثباته او انډولې ودې ته د رسیدو د څرنګوالې په اړه  بحثونو کې يې 

اړينې پیچلتیاوې زياتې کړې دي. 

ګواښونه او نا امني
ګڼ شمیر ګواښونه چې کلیوالې کورنۍ د خپل معیشت د تامین  لپاره 
سرچینو ته د الس رسۍ په هڅو کې  ورسره مخامخ دي  د موجودو  
سیسټمونو  او جوړښتونو څخه سرچینه اخلي، او د ژوندانه د اټکل وړ 
پیښو او جغرافیايي موقعیتونو سره تړلې دي . که چیرې په افغانستان 
کړای  ونه شي  مقابله  ګواښونوسره  دغو  له  پالیسي   پراختیايي   کې 
نو دا به يواځې  له کورنیو سره مرسته وکړي چې له خپلو اوسنیو 
شرايطو سره توافق وکړي  نه داچې خپل ټولنیز اقتصادي دريځ  ته 

وده ورکړي.  ددې ګواښو نو ځینې  اساسي  سرچینې دا دي:

په لیرو پرتو او یا ګوښو سیمو کې اوسیدل: د پالیسۍ په ځینو 	 
اسنادو کې زياتې لیرې پرتې او غرنۍ سیمې چې د ) ټیټې وړتیا(  
د سیمو په نامه يادې شوې دي، د اګرو ايکو لوژۍ  او بازار ته 
د السرسۍ له نظره د خنډونو سره مخامخ دي. ګڼ شمیر کلیوالې 
خنډونوپه  نوموړو  د  سرچینو  طبیعی  د  څو  کوي  هڅه  کورنۍ 
وړاندې د پايښت لپاره بسیا توکې تولیدکړي او که چیرې دوی  د 
بازار لپاره  محصوالت تولید کړي، السي صنايع يا کارګر،  نو 
مارکیټ ته په السرسۍ کې  دستونزو له امله تر فشار الندې دي)  

لکه  خرابې الرې يا هوا( يا د بازار محدود امکانات. 

کرهنیزو 	  پر  اغیزې  وچکالۍ  د  ګواښ:  وچکالۍ  اوږدې  د 

رپوټونه  پراختیا  بشري  د  افغانستان  د   )UNDP(ادارې پراختیايي  د  ملتونو  ملګرو  د   ۳
)۱۳۸۳ او ۱۳۸۶ ( د بیوزلۍ فهرست د الندينیو شاخصونو څخه جوړ دی: د هغو زيږونونو 
احتمال چې تر ۴۰ کلنۍ پورې عمر نه کوي؛  د لويانو د بیسوادۍ کچه؛ او د هغې سلنې خلکو 
چې د څښلو د پاکو اوبو له سرچینو څخه ګټه نه اخلي او د هغو ماشومانو سلنه چې د پنځو 

کلنو څخه کم عمر لري او وزن يې د معمول حد څخه کم دی يو ګډ شاخص.  

دللمي  چې  لپاره  کسانو  هغو  د  توګه  خاصه  په  او  محصوالتو 
کسان  هغه  دي، خو وچکالي  کرکیله کوي خورا ژورې  ځمکو 
هم اغیزمنوي چې آبي ځمکې لري که چیرې د اوبولګولو بنسټ  
يې نه وي رغول شوی  او يا د اوبو ويش په نا انډوله توګه وي. 
موسمي شرايط،  د سرچینو د  مديريت د ناقصو ادارو په واسطه 
کرهنیزومعیشتونو  د  لپاره  ډيرو  د  کبله  دې  له  کیږي،  پیاوړې 
بريالیتوب محدودوي، او د غیر زراعتي  او يا د نورو په کروندو 

کې دکارونو په بڼه  د تنوع ال مل کیږي.    

د ځمکې د ویش زیاتیدل: چیرې چې ځمکې د خويندو او وروڼو 	 
تر مینځ شريکې دي  سترې کورنۍ  او د میراث دودونه  د ځمکې 
دويش المل کیږي. د کموځمکو درلودل هغه امکان چې کورنۍ  
د خپلو تولیداتو له الرې د لګښتونو سره مرسته کوي  راکموي 
او ښايي دوی د بازار د تولیداتو لورته وهڅوي. د هغو کورنیو 
لپاره چې په خورالیرو پرتو سیمو کې او په هغو سیمو کې چې د 
اوبو ستونزه ده د کوکنارو کر کیله ښايي د پايښت سره د مرستې 

تر ټولو غوره  الر  وي.

ځمکې ته محدوده ال سرسي:  د کم  ځمکو لپاره د کرکیلې او 	 
څر ځای لپاره ځمکې ته الس رسي د نا امنۍ يوه  سرچینه کیدای 
شي. د ځمکې دملکیت سیاست، په عین وخت کې له قومي ويشنو، 
او د کلونو راهیسې د ځمکو د ثبت له پیچلې سیسټم سره اړيکه 
لري، کیدای شي چې دداسې نښتو المل شي چې په پايله کې يې 
څارويود  د  کبله  له  خنډ  د  پروړاندې  السرسۍ  د  ته  څرځايونو 
محصوالتوپر بنسټ معیشت دوام  ونه مومي. اجاره يي ځمکې کم 
ځمکو او يا د خرابو ځمکو درلودونکو بزګرو ته ځمکې او اکثرًا 
پور ته السرسۍ برابروي، خو دا کار کیدای شي بزګرو ته د ټیټو 
عايداتو سره تړلې د پام وړ ګواښونو المل شي  او ښايي  پرته 
له خبردارۍ څخه ترې صرفنظر وکړي. دغه اړيکې کوالی شي 

سمدستي امن  تامین  او هم  کوالی شي بیوزلي دوام ومومي.۴

مالي 	  شوو  تحمیل  د  معیشت  ډول  مستقیم  په  ناامني  فزیکي 
لګښتونو لکه  د عشر ۵  د ورکړې له الرې اغیزمنوي څو امنیت 
تر السه کړي، او  په دې توګه د محدودو ګرځیدو را ګرځیدو له 
الرې يو چاته د کار او کسب وړتیا برابروي  که  چیرې ځمکې 
ته د  السرسۍ او يا بازار ته د توکو د خرڅالو او يا د محصوالتو 
د پیرودلو په موخه بازار ته  د سفر له الرې وي. نا امني همدا 
راز ښوونځیو او روغتیايي خدمتونو ته الس رسي محدودوي، او 

د بشري سرچینو په برخه کې پانګونه راټیټوي. 

د بازار نا انډوله ځواک: د کلیو د اوسیدونکو له نظره بازارونه 	 
د ګواښ  د سرچینې په توګه ګڼل کیږي ځکه چې  دوی خپل ځان 
لپاره يې د استازو،  امله چې دې ته د السرسۍ  له  اړتیا  د هغه 

۴  د ګواښ او زيانمننې ملي ارزونې ۱۳۸۷/۱۳۸۶ )د افغانستان حکومت ۱۳۸۸( دا تايیدوي 

چې د هغو افغانانو په مینځ کې چې په خپله ځمکه نه لري او يواځې د ځمکې کرکیله کوي 
د بیوزلۍ تر ټولو لوړه کچه)۴۲٪ ( ده، او دهغو کسانو چې ځمکې ته الس رسي نه لري 

)۳۲٪( ده

۵ په اسالم کې عشر  د ځمکې د مالیې يو تحمیلي خیرات دی؛ که څه هم چې په دې صورت 

کې په نا امنو سیمو کې غیرحکومتي ډلو ته د جريمې په مفهوم دی. ددې نه ورکول ښايي 
کورنۍ د تاوتريخوالې له ګواښسره مخامخ کړي؛ نو ځکه ددې ورکړه د امن فضا رامینځ 

ته کوي. 



د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره

سوداګرو يا قرار داديانو له الرې لري، او يا د ځايي زورواکو 
په ګټه د ځینو بازارونو د انحصار له کبله ځان بی برخې ګڼي.  
بازارونه هم د دوی د بی ثباتۍ او د کلیو د ډيرو بیوزلو او بی 
برخو اوسیدونکو د اړتیاوو له کبله چې د بیو د ټیټوالې په وخت 
کې بايد خپل توکې وپلوري او د بیو د لوړوالې په وخت کې بايد 
د  بازارونو  نړيوالو  د  او  بازارونو  ډکو  د  کار  د  وپیري،  توکې 
کمښت له الرې )لکه د غالیو په برخه کې( له ګواښ سره مخامخ 
دي. کلیوالې کورنۍ سخت کار کوي څو د بیو د بدلون له  کبله 
څخه   تکیې  د  بازار  پر  لپاره  کولو  پوره  د  اړتیاوو  د  خوړو  د 
ډډه وکړي. په دې وروستیو کې د ۱۳۸۷ کال راهیسې د مهمو 

خوراکي توکو په بیه کې جګوالۍ ترسترګو کیږي.

• د•کورنۍ•جوړښت•او•د•جنسیت•معیارونه: دهغه شک له کبله چې  	
د اقتصادي  خونديتوب  په برخه کې  د بازار پروړتیا موجود 
دی او د ټولنیزې ساتنې په وړاندې کولو کې ددولت د بی کفايتی 
له کبله د افغانانو لپاره  کورنۍ د اقتصادي خونديتوب يو بنسټ 
بلل کیږي. سره له دې د کورنۍ جوړښت څرګندوي چې  څرنګه 
په ښه توګه کوالی شي دغه  خونديتوب تامین کړي. د جنسیت 
معیارونه، هغه څوک چې کارکوي، د موجودو کارونو ډولونه  او 
ددوی اړوندې ګټې اغیزمنوي. دغه معیارونه  دا معنی لري چې  
نارينه کارګر د ستر اقتصادي خونديتوب  لپاره اړين دي او هغه 
کورنۍ چې يو ګټونکۍ لري و يا کوم نارينه کارکوونکۍ نه لري 

په ژوره توګه زيانمنونکې دي. 

• د•واده••لوړ•لګښتونه: د ماشومانو ودونه هغه پیښې دي چې تمه 	
يې کیږي او په ټولنیزو سرچینو او د کورنۍ  په بیا زيږونه کې  
د مهموپانګونو څرګندونه کوي، خو اړوند اقتصادي لګښتونه يې 
لوړ دي. هغه کورنۍ چې د ښه عايداتو درلودونکې دي   خورا 
کوالی شي چې دغه لګښتونه  پوره کړي خو بیوزلې کورنۍ ددې 
لپاره چې خپل  دريځ په ټولنه کې وساتي  نو ددغو لګښتونو د 
پوره کولو لپاره قرباني ورکوي. چې دغه کار کیدای شي يو لړ 
پايلې ولري لکه  د لګښتونو د را ټیټولو په موخه د بدل له ودونو 
موخه  په  زياتولو  د  لګښت  مالي  اړين  د  کول،  پورته  ګټه  څخه 
اوږد مهالې کوژدې، د جايدادونو خرڅالو او دپورد کچې لوړول.

د•توافق•غبرګونونه
 دغه خطرونه د معیشت اوږدو فشارونو لپاره يو چاپیريال را مینځ 
ته کوي کوم چې د کلیو اوسیدونکې د بريالیتوب د بیالبیلو درجو سره 
توافق کوي. کورنۍ او ځايي ټولنې د سرچینو د درلودلو له کبله او 
دا چې دوی به له دې سرچینو څخه څرنګه وکړای شي چې په ښه 
توګه ګټه واخلي دغبرګون لپاره بیال بیلې وړتیاوې لري. د هغو کسانو 
لپاره چې  محدودې سرچینې او د هغې  څخه د استفادې لپاره محدوده  
اقتصادي  ټولنیز  او  فزيکي  د محدودو  اکثرًا  لري، غبرګونونه  وړتیا 
خونديتوب د ساتنې د عکس العملونو په بڼه وي؛ دا ښايي د سمدستي  
پايښت لپاره د معیشت د ودې اوږد مهالې سرښندنو ته اړتیا ولري.   
اخیستنې ښې وړتیاوې  د ګټې  د خپلو سرچینو څخه  هغه کسان چې 
لري  نو ښايي خپل ځان د رکود څخه  په ښه توګه وساتي، او يا په 
دې توانیږي چې د نورو له نه خونديتوب څخه ګټه پورته  کړي. که 
څه هم چې د معیشت اوږد مهاله فشارونه، لکه پراخه وچکالي، کوالی 

شي د ښو سرچینو درلودلو وړتیا چې د خپل ځان او د هغو کسانو 
له السه ورکړي. ځینې هغه الرې  لپاره چې دوی پورې اړوند دي 
چارې چې د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې  کلیوالو ځواب 
ويونکو د معیشت  له فشارونو ورسره يې  توافق کړی په الندې برخه 
لپاره  ودې  انډولې  د  راکمولواو  د  بیوزلۍ  د  دي.  څرګندشوې  کې  
هڅې  الزمې دي چې ددې کړنو له  اوږدمهالو اغیزو څخه  چې ددې 
د پیاوړتیا يا پر هغو د تکیې د کمولو له الرې رامینځ ته کیږي  خبر 

تیا ولري.

• ټولنیزې سرچینې  که څه چې په بیالبیل ډول بیالبیلې پايلې لري  	
خود بیوزلو او  بډايه کورنیو ترمینځ  د کورنۍ د معیشتونو لپاره 
خورا مهمې دي. د ښو سرچینو درلودونکو ترمینځ د سیاسي اړخه  
زور واکو سره اړيکې د اقتصادي او ټولنیزدريځ د ټینګښټ او 
پراختیا د وسیلې په توګه په کارول کیږي، د ځمکې څښتن، دوهم 
قرارداد کوونکې يا ځايي قومندانانو سر اړيکې د لږ بډايو کورنیو 
تر مینځ ښايي انډولې نه وي خو د اقتصادي خونديتوب سمدستي  
لپاره ځمکه، د واده د لګښتونو  سرچینې رسوي، لکه د اجارې 
او د ژوندانه د  ته راوړلو  يا  مرسته. د پور د الس  لپاره پور 
پیښو  لپاره له خپلوانواو قومونو له پراخو شبکو سره دوه اړخیزې 
اړيکې  خاص ارزښت لر ي. خیريه اړيکې بیوزلو ته  تضمین 
برابروي. دغه ټولنیزې سرچینې، د کورنۍ سره يوځای د شخړو 
په دوران کې او همدا راز اوس  مهال د رسمي سیسټم د شتون او 
يا نه شتون او يا هم  د لږ ې اغیزمنتیا له کبله کلیوالو افغانانوته د   

ټولنیزخوندي ساتنې د سیسټم د مالتیر ګڼل کیږي.

• له مخې د څارويو 	 او د مجبوريت  د•جایداد•خرڅالو، د ځمکې 
خرڅالو د معیشت د ستونزو سره د توافق يوه خورا منفي وسیله 
ګڼل کیږي. د ا ښايي د پراخې  وچکالۍ ، فزيکي  نا خوندي توب 
، يا د زوی د واده لپاره د پیسو د برابرولو د فشارونو  سره يو 

غبرګون وي.  

• د•اقتصادي•فعالیتونو تنوع او تشديد د هغو کسانو لپاره  چې د 	
کار اړينې  سرچینې لري د معیشت د فشارونو سره د توافق يوه 
بله وسیله ګڼل کیږي. دغه ستراتیژۍ د هغو کسانو لپاره چې ښې 
سرچینې لري ښايي غونډيودونکې يا انباريدونکې  وي په داسې 
حال کې  چې د سرچینو له نظره  د بیوزلو لپاره ښايي يواځې د 
پايښت يوه  وسیله وي. په کلیوالو سیمو کې تنوع ځینې  وختونه 
ددې المل کیږي چې ځینې کارګران د په غیر کرهنیزو او د نورو 

په کروندو کې د کار لپاره وهڅو ي.

• مودې 	 ډيرې  له  افغانانولپاره  د  مهاجرتونه• نړیوال• او• کورني•
راهیسې د معیشت د تنوع د ستراتیژۍ يوه برخه ده. کلیو او ښارونو 
ته کورني مهاجرتونه اکثرًا موسمي دي خو په دې وروستیو کې 
لپاره  غبرګون   د  سره  وچکالۍ  اوږدې  د  کې  سیمو  شمالي  په 
دمهاجرت د شمیر او د پاتې کیدو د مودې له  نظره  ډير شوې 
دي. د کارګرو نړيوال مهاجرت په خاصه توګه ايران ته هم زيات 
شوی دی. په افغانستان کې د ګمارنې محدود فرصتونه، وچکالي  
او د ناوې )دنجونو( لوړې بیې ايران ته په قاچاقې توګه يا په پټه 
د تللو خطر زياتوي  او دا د هغو کورنیو لپاره چې  نارينه کارګر 

لري  دمهاجرت لپاره خورا ارزښت لري.



طرح او دیزاین: وکیل وسیم

• پر 	 ښځو  د  ناامني  فزیکي  یا  وچکالي  لکه• فشارونه• معیشتي•
په  ګنډلو  خامک  یا  ریښلو  وړیو  اوبدلو،  غالۍ  د  لکه  عایداتو، 
ګډون تکیه زیاتوي. دغه فعالیتونه ښایي سترې ګټې را مینځ ته نه 
کړي، خو اکثرًا دا نغدو پیسو ته د السرسۍ یواځینۍ الره ده. دا 
په داسې حال کې  چې کورنۍ دخپل  نارینه مهاجر غړې د پیسو 

حوالې ته سترګې په الر وي ورسره مرسته کوالی شي .

• کورنۍ•همدا•راز•د•ځینو•پیښو لکه وچکالۍ او یا د کوکنارو د 	
کرکیلې د بندیدلو سره د توافق لپاره د خوړو د مصرف  څرنګوالۍ 
او تنوع راټیټوي، چې روغتیایي او دتغذي ناوړې پایلې له ځانه 

سره لري. 

• همدا•راز•دوی••ښايي••د•اړوندو•لګښتونو د را ټیټولو په موخه 	
خپل ماشومان له ښوونځیو څخه منع او په کار یې وګماري، چې 

دا کارد نسلونو ترمینځ د بیوزلۍ د لیږد ګواښ زیاتوي. 

اضافي•پیچلتیاوې•واقعیت•څرګندوي
 )ecological( ټولنیزمعیارونه، د ځواک نه انډولتیا، دژوندانه د چاپیریال
ستونزې، لیریتوب او دولتي کمزورې ادارې او بازار، اقتصادي وده  
او د دې دګټو انډول ویش محدودوي. نو ځکه  هغه اقدامات چې په دې 
هکله  چې بیوزلي یو انفرادي حالت دی او اقتصادي پراختیا  سرچینو 
ته د الس رسۍ  د  تشو د ډکولو له الرې  تر السه کیدای شي یا بانظمه 
چاپیریال به ترهغه وخته چې زمینوي الملونه یې په نښه نه شي نه 
بریالۍ کیږي. د غوره پروګرامونو او پالیسیو د طرحې لپاره ځینې  
الرښوونکې اصول چې  مقصدیې د انډولې اقتصادي ودې زیاتوالۍ او 

د بیوزلۍ را ټیټول دي  لکه: 

پانګونه لکه د ډلې  په•ټولنیز•بهیر•کې•پانګونه: په ټولنیز بهیر کې 
د  کیدای شي چې  توګه  په  یومقصد  د  سمبالتیا،  ه  ټولنیز  او  جوړول 
نورو مقصدونو لپاره یوه وسیله و اوسي )لکه د پور رسول یا ځایي 
پراختیا( کوالی شي د هغو سازمانو مینځ ته راتګ  سره مرسته وکړي 
چې ددې وړتیا ولري چې د ټولنیزې نه انډولتیا سرچینې چې انډوله 
اوږد  داسې  باید  فعالین  یي  پراختیا  کړي.  نښه  په  محدودي  پراختیا 
مهاله فوري پروګرامونه چې  ددې وړتیا ولري طرح او مالي مرسته 

ورسره وکړي.

• د•انګیرنو•څخه•ډډه:•د پالیسي ژبه چې د اقتصادي پراختیا سره 	
تړاو لري  اکثرًا د ودې څخه د ګټو په اړه له انګیروڅخه ډکه 
ده.  دا خطرناک کار دی ځکه چې دا به د ودې غوښتل شوو ګټو 
او ویش  ته د رسیدو د څرنګوالې لکه د دندو مینځ ته راوړلو او 
ویش په اړه د یو کره فکر او عامه بحث مخه نیسي. د پالیسي 
دټولو فعالینو له خوا باید هغه ډول ودې ته چې د ټولو افغانانو 
وپه ځانګړې توګه د بیوزلو لپاره ګټوره وي  پاملرنه وشي. داد 
د  داړیکو  د  شرایطو  سیاسي  ټولنیزواو  د  سره  ودې  اقتصادي 
څرنګوالې په هکله  د پوهاوي  په مفهوم دی څو ددې د ګټو انډول 

ویش څرګند کړي.

• لکه 	 ادارې  پوښتنه:  هکله• په• څرنګوالې• د• کړنو• د• ادارو• د•
ټولنې  ځایي  د  او  ادارې، کورنۍ،  د ځایي حکومت  مارکیټونه، 
جوړښتونه لکه د ټولنې پراختیایي شوراګانې )CDCs( هغه ډول 
چې ښکاري او دا چې د ټولو خلکو لپاره به  په یوشان کار وکړي 

پرې باور نه شي کیدای. د خلکو ځانګړتیاوې )جنسیت، قومیت 
او نور(، هغه څوک چې دوی یې پیژني او هغه څه چې دوی یې  
لري کوالی شي هغه څه چې دوی یې له دغو ادارو څخه ترالسه 
کوي  ټول یې اغیزمن کړي. دې ادارو پورې اړوندې هڅې چې 
وده زیاتوي او بیوزلي را ټیټوي بایدد خپل د روڼوالې او برابرۍ 

او حساب ورکونې د ښه والې لپاره باید کار وکړي.

• مثبتو 	 د  ورکول:  لومړيتوب• ته• مقیاس• او• اغیزې• ستراتیژۍ• د•
پایلو د سمدستي ښودلو اړتیاپراختیایي فعالین هڅوي څو د پروژې 
سره سم کار وکړي او له تر السه شوو پایلو څخه خوښ وي دا 
کیداې شي چې د پراختیایي اقداماتو دستراتیژیک لورې او مقیاس 
په مفهوم وي او د اړتیاوو سره سمون نه لري، د یوې لنډ مهالي  
تدریجې کړنالرې پر لورالرښوونه سمدستي سوکالي زیاتوي خو 
او ږد مهاله ټولنیزه اقتصادي وضع نه ښه کوي. یوه بیلګه یې 
هغه نغدې پیسې چې د کار پرپروګرامونو لګیږي د هغې پانګونې 
سره پر تله شوي چې د ټولنیز او اقتصادي بنسټ لپاره لګیږي 
لکه د بزګرانو سازمانونه چې د ګوښه پاتې شوو ډلو لپاره د بازار 

اغیزې ته وده ورکوي. 

• اقدامات 	 پراختیایي  درک:  سیسټمونو• رسمي• غیر• موجودو• د•
باید د اوسنیوغیررسمی مالتړ کوونکو سیسټمونو حضوراوهمدا 
شان د هغوی پیاوړتیاوې او نیمګړتیاوې په پام کېونیسي ) لکه، 
د  سیسټمونو  نوو  دهغو  څو  اړیکې(،  خیریه  پور،  غیررسمی 
تحمیل څخه  مخنیوی وشي چې ښایي موجودې ټولنیزې اړیکې 
پرته له بدلون څخه کمزورې کړي، او دهغو کسانو لپاره  چې 
ښې سرچینې نه لري ګواښونه زیاد کړي. دا نه په مطلقه توګه  
د  نه  او  اړیکو  استثماري  مشتریانو  د   - کوونکو  دمضرومالتړ 
مرستو دوه اړخیزه موجودواړیکو  په غیر واقعي کولو کې ښکیل 
ده. ټولنیزې اړیکې باید ددې لپاره درک شي چې د څه لپاره او په 
څه بیه دوی لیږدول کیږي نو دوی کیدای شي چې وده ومومي، 
لپاره مالتړ  کولو  د وړاندې  د شواهدو  یا  مینځه والړې شي  له 

ترې وشي. 

د ۲۰۱۰ کال د کابل کنفرانس د افغانستان د ملی پراختیایي ستراتیژۍ 
)ANDS( د پلې کولو په موخه روانې هڅې  داسې فرصتونه برابروي  
اړه  په  اقتصادی ودې  د  ته  پیچلتیاوو  کلتوري شرایطو  ټولنیز  د  څو 
استداللونو کې  ځای ورکړي، څود ودې او د اړینو  ویشونکو سیسټمونو 
پر ډولونو تمرکز وشي او د بیوزلو برخمن توب تضمین کړي. که 
نو ددې ویره شته  نه شي  پورته  ګټه  له دغو فرصتونو څخه  چیرې 
چې د د ژوندانه د اساسي معیارونو دودې لپاره به د افغانانو بنسټیزې 
هیلې تر سره نه شي. او د دولت او نړیوالې ټولنې د مشروعیت به له 

پوښتنې سره مخامخ کړي.

د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره
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