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سریزه. ۱
په  میاشتې  د  می  د  کال   ۲۰۱۵ د  کې   کلیو  لسو  په  ولسوالیو  چاربولک  او  چمتال  د  والیت  بلخ  د  یادښتونه  دا 
امنې  نا  والیت  بلخ  د  ډول  پرتلیز  په  سیمې  دا  پرتې  کې  لویدیځ  په  مزار  د  دي.   شوي  ترسره  کې  اوونیو  دوو 
دا  ځلي  څو  خلکو  راهیسته  بندیز  له  باندې  کیلې  کر  په  اپیمو  د  کې  کال   ۲۰۰۷ په  دغلته  کېږي،  ګڼل  سیمې 
کښت کړی او بیایې الس ترې اخیستی دی. بلخ له ۲۰۰۷ کال څخه تر ۱3/۲۰۱۲ کلونو پورې له " کوکنارو پاک" 
ګڼل شوی و  هغه وخت دغه په والیت کې د اپیمو کرکم بلل شوی و او بیا په ۱4/۲۰۱3 کې له اپیمو پاک وګڼل 
کې   برخو  ډېرو  په  شمال  د  مهال  هغه  چې  شو  ترسره  کې  موسم  اصلي  هغه  په  لو  د  پسرلي  د  څېړنه  ساحوي  شو. 
امنیتي وضعیت مخ په خرابیدو و چې ګاونډی سرپل والیت هم په کې شامل و. د بلخ په ځینو سیمو لکه جار 
جوړ  ځایي پولیس  افغان  مالتړ  په  عطا  والي  د  کې  په  وړاندې  کاله  څو  چې  کېده  بلل  ښه  ځکه  امنیت  کې  قلعه 
کړې.  پیدا  اندېښې  ته  ثبات  یې  کې  مهال  اوږد  په  هم  څه  که  ورسېدې  ته  خلکو  ځایي  پیسې  یوڅه  چې  شول 
ویل  ده.  شوې  بلل  ښه  وړاندې  کاله  دوه  تر  خو  شوې  بلل  ده  نه  خوندي  توګه  بشپړه  په  چې  سیمه  چاربولک  د 
کېدل چې طالبان تر ډېره د شپې دالبرز غره په شاوخواکې ګرځېدل، په چمتال یې بریدونه کول او لس فیصده 
اپیمو  د  چې  ټوالوه  هم  یې  ورکوي(  لپاره  خدمتونو  د  یې  ته  مشر  دیني  بل  یا  او  مال  چې  مالیه  )دودیزه  عشر 
سیمه  د  افغانستان  د  حاالت  بېل  بیال  امنیت  د  هم  کې  ولسوالیو  دوو  همدې  په  ان  وساتي.  خوندي  کروندې 
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سږ کال د کرهڼې شرایط ښه ګڼل کېدل ان تر تېر کال هم ښه و.  لکه د هیواد په 
ډېرو نورو برخو کې  په بلخ کې اورښت په ۱۵/۲۰۱4 وکلونه کې تر وړم کال )د 
له برخې سره سم(  زیات و. بزګرانو د غنمو د ښه حاصل۱ تمه  خوراکي امنیت 
۲۰۱3 کال کې یې  له امله  چې په  لرله  او د خټکیو د مچانو د پېښو د کمېدو 
کاله  )دوه  شو  ښه  بیرته  ځایه  یوه  تر  حاصل  خټکیو  د  او  کړ  پیدا  وارخطایي 
وړاندې د ډېرو بزګرانو له خوا د خټکیو نه کرلو د خټکیو د مچانو په کمېدو 
مالوچ  حاصل  ژمنی  مهم  ټولو  تر  سیمې  د  پرته  غنمو  له  وکړه(  مرسته  کې 
او  مۍ  پنبه،  فصل  مهم  ټولو  تر  دوبي  د  دي.  هنډواڼه/اوخټکي  او  پنبه  یا 
کونځلي دي. پنبه عموما د می په لومړیو کې کرل کېږي او د اکتوبر او نومبر 

تر هغه وروسته په همدغه مځکه غنم کرل کېږي. او  په میاشتو کې ټولېږي 

کې  په  هم  سره   ۱۵ ټول  چاربولک  د  چې  برخه  ډېره  کورنیو  شویو  سروې   3۰ د 
جال  لپاره  حاصالتو  نغدي  د  کې   ۱۵/۲۰۱4 په  پرتله  په   ۱4/۲۰۱3 د  دي  شامل 
بیا  تېره  په  زیاتوالی  ځینې  کې  برخه  زراعتي  په  وه.  کړې  ډېره  مځکه  کړې 
نوره  ډول  په  شراکت  د  حاصل  د  خلکو  چې  وه  دلیل  دې  په  کې  بولک  چار  په 
تر  مځکه  ډول  دغه  سیموخالف  نورو  ځینو  د  افغانستان  د  کړه.  ترالسه  مځکه 
ډېرو کلونو په یوه الس کې نه پاتې کېږي په لسو کورنیو کې چې د ګډ حاصل 
مځکه یې لرله څلورو یې په لومړي کال دا تجربه کوله درې یې په دویم کال او 
درې نور یې په دریم او څلورم کال کې وو. یوازینۍ کورنۍ چې د مځکې کچه 
یې کمه شوې او پاېدلې هغه وه چې د ژمي په موسم کې یې اپیم په یوه جریب 
)۰.494 اېکړه یا نژدې د یوه هیکتار یو په پنځمه برخه( په ۱4/۲۰۱3 کې کرلي 
واو ورپسې یې همدومره مځکه بې کرکیلې پرېښې وه. د ژمي په موسم کې په 
له  اندازه کمه کړې وه.   نیمایي کورنیو د غنمو د کر  هرې ولسوالۍ کې نژدې 
3۰ کورنیو یوازې درو د غنمو د کر کچه ډېره کړې وه، ۱6 لږ کرلي وو او ۱۱ نور 
ښو  د  کال  تېر  د  ښایي  دلیل  کمښت  د  فصلونو  اصلي  د  وو.  پاتې  حال  خپل  په 
وي  خبره  وګورئ(  یې  )الندې  کمېدو  د  پور  د  امله  له  هغه  د  او  وي  حاصالتو 

چې د خوراکي امنیت ګواښ یې کم کړی دی.

د فصلونو د کر رنګارنګي د کورنیو د زیاتېدونکي بدلون ښکارندویي کوي. 
و،  لور  په  پنبې  د  کې  چاربولک  توګه  ځانګړې  په  بدلون  لوی  ټولو  تر  فصل  د 
یوه  یوازې  او  وه،  کړې  ډېره  کچه  پنبې  شوې  کرل  د  کورنیو   ۱۲ ۱۵ کې  په  هلته 
لږه کرلې وه )او دغې کورنۍ پنبه د دوبي په موسم کې ډېره کړې وه.( په سروې 
شویو کورنیو کې د چاربولک د هغو مځکو چې پنبه په کې کرل شوې کچه له 
4۷ سلنې  له  ته پورته شوې وه، همدلته د غنمو فیصدي  3۱ سلنې  ۲۷ فیصده 
3۸ سلنې ته راکښته شوې وه. د دوبي په واړه فصل کې چې د می له میاشتې 
او  مۍ  پنبه،  لکه  بېلېږي  فصلونوته  اصلي  چې  برخه  هغه  مځکې  د  پیلیږي 
۲۰۱۵ کلونو تر منځ سره ورته وې که څه هم په چاربولک   ۲ ۲۰۱4 او  کونځلې د 
څاګانو)الندې  ژورو  د  چې  ځکه  وه  شوې  ډېره  کچه  مځکې  شوې  کرل  د  کې 

یاد شوي(  کارول ډېر شوي نو د یادو درو د فصلونو مځکه ډېره شوې ده.

۱   د شمال په نورو سیمو کې داسې اندېښنې وې چې که د کندز امنیتي وضعیت په وخت ښه نه شي 
چې غنم ورېبل شي، خوراکي ډا ډ ښایي اغېزمن شي.

۲  ساحوي کار  د دوبني کر تر بشپړتابه وړاندې ترسره شو، د ۲۰۱۵ کال د دوبي معلومات تر یوه ځایه 
د بزګرانو د یاد شوي هوډ په بنسټ دي.

د ۲۰۱۵ کال په پسرلي کې د ساحوي کار په سیمو کې کرهڼه. ۲
سروې  په  امله   له  ښکارندویۍ  د  کال  کرهڼیز  ښه  پسې  پرله  دویم  د  ښایي 
شویو کورنیو کې د هغو کسانو شمېر کمه وو )په 3۰ کې 4( پور یې اخیستی 
و او یوه ته یې هم له تېر کاله  څخه پور نه و ورپاتې شوی. یو بل ممکنه دلیل 
ښایي  چې  ورکوي  پیسې  واردمخه  لپاره  پنبې  د  سوداګر  چې  وي  دا  ښایي 
بل  او  ناروغیو  د  پورونه  شوي  یاد  ټول  کمېږي.  اړتیا  پورونو  نورو  د  ورسره 
لګښتونو  عادي  د  کور  د  بلکې  و  نه  لپاره  چارو  د  کورنیو  غوندې  مشکل 
لږو  ډېرو  راز  دغه  نور(.   او  السنیوی  نورو  د  و)قولبه،  لپاره  زراعت  د  او 
وې،  پلورلې  شتمنۍ  کورنۍ  وړاندې  کال  یو  دې  کورنیوتر  دوو(   3۰ له   (
پلورلي  څاروي  بل  کړي  پوره  لګښتونه  کور  د  چې  وو  پلورلي  څاروي  یوه 
کورني  د  چې  کړ  یاد  پلور  عادي  څارویو  د  کورنیو   ۲۷ واخلي.  مځکه  چې  وو 
مځکه،  لکه  شتمنۍ  ډېرې  کورنیو  نیمایي  نژدې  اصال   ده.  ذریعه  یوه  عاید 
بېال  چې  دي  موټرسایکل  بیې  ټیټې  د  چې  زرنج  یا  )موټر  موټر  څاروي، 
یا  جرناتور  تراکتور،  ولېږدوي(  توکي  یا  خلک  چې  لګېږي  پرې  باډۍ  بېلې 

وې. غالۍاخیستې 



3

 د اپیمو او کلیوالي اقتصاد په تړاو د ساحوي کار یادښتونه

بازارونه. 3
د  چې  شته  سوداګر  ډله  یو  کې  چاربولک  په  دی،  فعال  هم  ال  بازار  پنبې  د 
یو  پرته  پېرونکو  وړو  له  لري.  موقعیت  دباندې  لږ  مرکزه  له  ولسوالۍ  بلخ 
لږ  په  یې  ځینې  ځي.  ته  پاکستان  پنبه  ډېره  شته.  دغلته  هم  فابرېکې  لویې  دوه 
کچه پاکستاني سوداګر اخلي چې بیې پورته الړې نه شي. داسې ښکاري چې 
لېږد  د  چې  شي  ساتلی  لوړه  داسې  بیه  لوړه  چې  دي  پوهېدلي  دې  په  بزګران 
څه  که  شي،  نه  ګډې  سره  پنبې  له  چې  لري  لیرې  ټوټې  کڅوړو  پالستیکي  له 
د  معیار  د  موادو،  د  کڅوړو  وروسته  ټولولو  له  پنبې  د  څخه  کروندو  له  هم 
ارزښت  د  امله  له  خنډ   د  کې  الره  په  کولو  ترالسه  د  االتو  سامان  د  او  کمښت 
ګمارل  کار  په  ښځې  لپاره  ټولولو  د  پنبې  د  کله  ډېر  وي.  ډېر  هم  ال  کمښت 
۱۵۰ افغانۍ چې دوه اعشاریه شپږ ډالره  کېږي خو معاش یې لږ وي )د ورځې 
درې  اعشاریه  )څلور  چې  اخلي  افغانۍ   ۲۵۰ ورځې  د  سړي  چې  دا  حال  کېږي 
ډالره کېږي( د ښځو د کم معاش دلیل د کاري ساعتونو لږوالی وي ځکه چې 
هغوی د کور د کارونو مسوولیتونه هم په غاړه لري. داسې ځایي دود هم شته 
چې ښځې خپله تنخوا د خپلو جامو لپاره ساتي. که څه هم د پنبې د کر موسم 
اوږد وي او د نورو تېل لرونکو زړو په پرتله اوبه ډېرې غواړي خو بیا هم په 
کې  ساحو  په  درې  د  سیند   د  هلمند  د  او  شمال  په  بیا  تېره  په  کې  افغانستان 
د  کېږي.  بلل  حاصل"  صنعتي  او"ستراتیژیک  کېږي  کرل  پنبه  وخته  ډېره  له 
ځینو د مرستندویانو د مالي نوښتونو په سر هم چې بېال بېلې پایلې یې لرلې 
۱4 کلونو کې د ارزښت په کړۍ کې  باور وو چې که چیرې په تېرو  ډېر په دې 
ستراتیژیکه پانګونه شوې وای  چې له کر کیلې  د ټولولو تر بهیره پورې او د 
ټوکرانو او جامو تر تولیده په کې راځي نو دې چارې به د افغانستان صنعتي 
یې  به  باندې  وارداتو  ټوکرانو  او  تېلو  د  خوړو،  د  وای،  غوړولې  پرمختیا 
تکیه کمه کړې وه ، خوراکي امنیت ته به یې تداوم وربخښلی و، د څارویو د 
او د  لپاره د پندانې د خوړو په توګه(  )د حیواناتو  به شوی و  سیکتور مالتړ 

کار موقع به یې پیدا کړې وای.3

له کبله  او د ترانسپورت د ال ډېر شته والي  تر یوه ځایه د سړکونو د ښه والي 
خپل  چیرې  چې  درلود  انتخاب  بازار  د  بزګرانو  کې  سیمو  شویو  سروې  په 
توکي وپلوري: کلی/د پټي په سر، د ولسوالۍ مرکز، بلخ ښار او مزار شریف. 
کې  الر  په  رسولو  د  فصلونو  خپلو  د  ته  بازار  کورنیو  )څلورو(  لږو  هم  څه  که 
خنډونه یاد کړل دوه په درېمې برخې شکایت درلود چې  توکي ترې په ټیټه بیه 
له  تر ډېره په دې دلیل چې د رېبلو پر وخت د شیانو د ډېرښت  اخیستل کېږي 
کولو  خوندي  د  سبو  او  میوو  د  بزګرانو  شویو  ټولوسروې  وي.  ټیټې  بیې  امله 

لپاره د سړو خونو پر هیلې ټینګار وکړ خو دا خبره خیالي ښکاري چې  دا 

وگورئ " تخنیکي ریپوټ:  د تیلو د زړو  د فصلونو د پرمختیا ملي کانفرانس.  UNODCپه مالتړ د  3
MCN ، MAIL او بلخ پوهنتون گډ نوښت. " امیری هال، مزار شریف ، بلخ والیت، ۲۰۱4 د نومبر له 9 

تر ۱۲ مې 

کې  شریف  مزار  په   ( وي.  وړیا  دې  ته  بزګرانو  او  وي  کې  کلي  په  دې  اسانتیا 
ډګر  هوایي  چې  لري  موقعیت  کې  ختیځ  په  ښار  د  اسانتیا  شته  خونې  سړې  د 
او د کابل سړک ته نژدې ده خو د ښار په لویدیځ کې د زراعت له اصلي سیمو 
لیرې ده.  له ۲۰۰۱ کال راوروسته د سړو خونو د جوړولو تجربې بېال بېلې وې(.

له "مافیا" شکایت کړی  دوو بزګرانو چې د بازار د محدودیت خبره یې کوله 
پخواني  یوه  غړي،  یوه  جرګې  ولسي  د  لري.  کنټرول  بازار  په  خټکیو  د  چې 
جهادي قومندان او د والي عطا ملګري د ازادي بازار په نامه یو نوی بازار د 
ښار په لویدیځ کې جوړ کړی. دا چې ازادي بازار په هغه سړک دی چې ښار ته 
تېر  تولید  خپل  بازاره  دې  له  چې  کولی  شي  نه  بزګران  راځي،  خټکي  ډېر  پرې 
کړي، دغلته د یّو ځواب ویونکي په وینا  دوی اړ دي چې د هر زرنج موټر بار 
په بدل کې ۵۰ افغانۍ )صفر اعشاریه 9 ډالره(  ورکړي.  ډېر بزګر غواړي چې 
له تاریخي پلوه د غلې دانې   ( یا په منډوي کې  خپل توکي  د ښار په منځ کې 
د  چې  کې  بازار  تولیدي  نوي  په  یا  او  وي(  مارکېټ  عموما  خو  بازار  مرکزي 
ښار په ختیځ ) کابل( پلو دی هلته ورسوي ځکه بیه په کې لوړه ده او ښه ګټه 
چې  بزګر  یوه  لکه  کېږي.  راګرځول  چارې  دغې  له  دوی  خو  ده  ممکنه  کې  په 
ویل "ما خپله ورځ ضایع کړه ځکه چې مجبور یې کړم چې په ازادي بازار کې 
یې وپلورم. نه پوهېږم چې په نورو ځایونو کې بیې څرنګه وې." لوی سوداګر 
لو پر وخت فصل وپېري. د ولسي جرګې  عموما مخامخ کلیو ته ورځي چې د 
غړي د مالیې د ټولولو څانګه هم په اجاره اخیستې ده. یوه بل بزګر وویل  دی 
چې  ویل  بیا  بزګر  څلورم  وي  مخامخ  سره  خنډ  له  کې  پلور  په  چرسو  د  یوازې 
باید د ترانسپورت لوړه کرایه ورکړي او کله نا کله په پوستو کې پولیسو ته 

ورکړي. پیسې  باید  هم 

۱ انځور: په چاربولک کې د ژورو څاګانو کارونه
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د افغانستان د څیرنی  او ارزونی واحد

انځور  )لومړی  شوې  لیدل  ډېره  کارونه  څاګانو  ژورو  د  کې  چاربولک  په 
وګورئ(  دا په دوبي کې په ځانګړې توګه د خټکیو او پنبې د کرکیلې چاره 
دوبنی  پنځو  وه  کړې  کرکیله  یې  دوبي   په  چې  کې  کورنیو   ۱4 په    . پراخوي 
چارې   له  کنستلو  د  چې  څا  ژوره   . و  نه  کړی  کم  هم  یوه  او  و  کړی  زیات  کر 
۵۱۷ ډالرو نه تر  ۵۰ زره افغانیو )  3۰ زره افغانیو تر  سره یې  په د واړه څا له 
بیا له سل زرو افغانیو تر  ۸6۲ ډالرو پورې( لګښت راځي او د لوی څاګانو 
۲،۰69 ډالرو پورې( لګښت راځي چې  تر  نه  ۱،۷۲4 ډالرو   ( افغانیو  ۱۲۰ زره 
جرناتورونه  لوی  کېږي.  شراکت  په  منځ  تر  کورنیو  څلورو  یا  دریو  د  عموما 
چې اوبه راوباسي د اړتیا له مخې  شریک وي او واړه بیا هر کور خپله اخلي.  
ډیزلو  لیټر  یوه  د  اخلي.  خپله  کور  هر  هم  ډیزل  لپاره  چلولو  د  جرناتورونو  د 
 ۷ اعشاریه  )صفر  افغانیو  ډالر(4۱  یو  اعشاریه  یو   ( افغانیو   6۵ له  چې  بیه 
ډېره  یې  ګټه  او  وهڅوله  کارونه  څاګانو  ژورو  د  هم  دې  راپرېوته  ته  ډالر( 
بیې په اوسطه  لپاره د ډیزلو ټیټې  کړه. د سارې په توګه د یوه ځانګری کور 

تر شپږو فیصدو ټیټ کړ. نهو  ایله  کچه د دوبني پلورل شوي تولید لګښت 

د ژورو څاګانو د ډېرې کارونې په سر هم اوبه په سروې شوې سیمې کې ال هم 
د کرکیلې لپاره په ځانګړې توګه دوبي کې تر ټولو لوی خنډ دی، دغه وخت 
کورنیو  لږو  ژمی  سږ  هم  څه  که  وي.  نه  شوې  کرل  ال  مځکه  ډېره  سلنې   ۸۰ تر 
ویل  ټولو  پرته  کوره  یوه  خوله  کړې  یاده  ستونزه  نشتوالي  د  اوبو  د  کانال  د 
تېر  چې  ویل  کورنیو  شمېر  یو  وي.  خنډ  لوی  کمښت  اوبو  د  کې  دوبي  په  چې 
چې  ویل  مورنیو  شمېر  یو  کړه.  ونه  کرنه  امله  له  کمښت  د  اوبو  د  دوی  دوبی 
او  شوی  ښه  ترانسپورت  او  سړکونه   چې  کړی  دی  نه  هم  دې  په  کښت  دوی 
او  لبنیات  کورني  چې  شوې  داسې  کې  کلونو  وروستیو  دې  په  اړتیا  ښایي 
یا  مستو  د  ته  بازار  کې  وختونو  تېرو  په  وپلوري.   کې  ښار  په  ډېر  توکي  نور 
چکې وړل شرم و خو اوس چې ښاري بازار ډېر گډ شوی دا چلند هم نور نشته. 

د میرابانو )د اوبو د وېښ دودیز مشران( او چاکباشي ) د میراب مرستیال( 
ځینې  هم  امله  له  فساد  د  چارواکیو  د  سیستم  خور  اوبه  دولتي  د  او 
اوبو  د  کچه  لویه  په  دې  زورواکیو  چې  و  نه  پراخ  دومره  خو  وو  شکایتونه 

مخه اړولې وي.

د خټکیو او هندواڼو د کرلو لپاره یو بل نوښت د وړو کانالونو او پالستیکي  
ټوکرانو کارونه ده ) دویم انځور وګورئ( دا پالستیکي ټوکر ګڼې ګټې لري: 
بې  کمېږي،  لګښت  اوبولو  د  توګه  دې  په  کموي،  یې  ضایعه  ساتي  لندوالی 
په  او  شي  کولی  ترالسه  پرې  بیه  لوړه  چې  پخوي  فصل  ژر  ځپي،  بوټي  کاره 
دې توګه یې ګټه ډېره وي. د بې کاره بوټو د کنټرول لپاره په کمه کچه درمل  
درملو  د  وګورئ(  انځور  )درېم  وي  لپاره  غنمو  د  ډېره  تر  چې  کارېږي  هم 
کارونه د چاربولک په پرتله ) په ۱۵ کې درې ( په چمتال کې ) په ۱۵ کې ۱۲ ( 
کارول  درمل  کې  کلونو  درو  دوو  تېرو  په  کورنیو  ډېرو  شوې.  لیدل  ډېره  کې 
کارولي.  دې  نه  درمل  موده  ډېره  کلونو  څلورو  له  هیچا  او  دي  کړي  پیل 
وه  سرچینه  درملو  کیمیایي  بېلو  بېال  د  دهقان(  بابا   ( شرکت  تجارتي  یو 
د  خټکیو  د  ملخو،  د  درمل  دا  دي.  کړي  وړاندې  هم  یې  خدمات  بازار  د  او 
د  چې  کاریږي  وي  کې  خټکیو/هندواڼو  او  پنبه  په  ډېر  چې  چینجیو  مچانو، 
۱۰ ( ډېر کارېږي. ۱۵ کې  ۱۵ کې 6( په چاربولک کې ) په  چمتال په پرتله ) په 
یوازې یو بزګر پوهېده چې په کرونده یې درمل پاشل شوي دي. ګڼو کورنیو 
نورو  د  یا  کرهڼې  د  هم  څه  که    )  ۲۱ کورنیو   3۰ )له  کارولي  هم  لمرینې  اوس 
شریف  مزار  په  کارېدلي.   لپاره  رڼا  د  ډېره  تر  بلکې  نه  لپاره  کارونو  تولیدي 
بازار په هلمند او نورو  لپاره  کې د سامانانو د یوه سوداګر په ویناد لمرینو 

دی. فعاله  ډېر  کې  سیمو  سویلي 

نوښتونه او تخنیکي بدلون. 4

 3 انځور: د درملو کارونه۲ انځور: د خټکیو د کر لپاره د پالستیکي ټوکرانو کارونه.



5

 د اپیمو او کلیوالي اقتصاد په تړاو د ساحوي کار یادښتونه

که څه هم دې سیمې په دویم پرله پسې کال ښه زراعتي شرایط لرل خو په مزار 
دالیل  دې  د  و.  مخامخ  سره  ستونزو  له  هم  ال  اقتصاد  لوی  یې  کې  شاوخوا  او 
بېال بېل وو اصلي خبره یې د نړیوالو مالي مرستو کمښت و چې په پوځي اډو 
کې  کمپ  مرمالت  په  کسان   ۷،۰۰۰ مخې  له  اټکل  یوه  د   ( کړ  ختم  کار  یې  کې 
چې په هوایي ډګر کې دی او په شاهین  او دهدادی کمپونو کې چې د ښار په 
لوېدېځ کې دي بې روزګاره  شول( او د رغاونې په پروژو کې یې کار له السه 
د  حکومت  مرکزي  نوي  د  چې  هم  امله  له  فضا   شته  د  ناڅرګندتیا  د  خو  ورکړ 
جوړېدا د ځنډ له امله یې بولي. د اقتصاد په باب تر ټولو عام ځواب دا دی چې 
دوو   د  چې  کوي  شکایت  خلک  کچه  په  ولسوالۍ  د  ان  دي".   والړ  څه  هر  هر" 
مختلفو مشرانو له خوا ګمارنې کار نه ورکوي. لکه  ګڼو مزدورانو چې په مزار 
شریف کې وویل " د یوه تاج لپاره دوه پاچاهان دي"  یوه بل نور سپیناوی وکړ 
او ویې ویل: "موږ فکر کاوه اوس چې دوه پاچاهان لرو  ښایي کار هم ډیر وي 

خو خبره سرچپه شوه."

داسې  خو  نشته  احصایې  اقتصادي  رسمي  ټولې  چې  کې  حال  داسې  په 
ښکاره نخښې وې چې رغونه، پانګونه او سوداګري سړه شوې وه. یوه نخښه 
تېرو  په  وې،  بیې  توکو  رغوونکو  بېلو  بېال  د  کړه  یاده  ویونکو  ځواب  چې 
 3۵ او  سلنه   4۰ او  سلنه   ۲3 بیې  جغلو  او  بیې  خښتو  پخو  د  کې  کلونو  دوو 
کې  پروژې  رغوونکې  لویې  یوې  په  چې  انجینیر  خبر  یو  وې.  لوېدلې  سلنه 
سلنې   43 تر  بیه  کارګر  جوړولود  ځای  متر  مربع  یوه  د  چې  وکړ  اټکل  و  فعاله 

دی. رالویدلې 

د اقتصادي مخ په ځوړ حالت خبره  له عادي کارګرو سره له خبرو جوت شوی 
هغوی ویل چې هم کار اوس لږ پیدا کېږي او والړ وي او هم  ورځنی معاش کم 
۵.۲ ډالرو پورې کېږي( همدا  نه تر   4.3 3۰۰ افغانیو چې له  نه تر   ۲۵۰ )له  وی 
ډالرو(.   9 تر   6 له   ( و  افغانیو   4۵۰ تر   3۰۰ له  ورځې  د  کې  کال   ۲۰۱۲ په  تنخوا 
نړیوال پروګرام/ د زیانمننې شنننه او نقشې هم اټکلونه مني  دا خبره د خوړو 
تېر  له  اوسط  سوداګرۍ  کالنۍ  د  غنمو  او  کارګر  د  کې  ښارونو  لویو  په  چې 
کاله ۲۰ فیصده کم شوی حال دا چې د غنمو بیې ټیټې شوې دي.  هغه چې مزار 
دي  کې  تاوان  په  پرتله  په  هغو  د  راغلي  لپاره  کارونو  عادي  د  نوي  ته  شریف 
موندلی  هم  مزدوري  کارولو  په  پېژندګلوۍ  د  او  موندلی  یې  شناخت  ښه  چې 
ګڼو  له  چې  کړ  یاد  فشار  احساساتي  کارګرو  شمېر  یو  کارونو  عادي  د  شي. 
خپلو  د  ډول  دې  په  او  دي  شوي  ستانه  عایده  له  بې  ته  کور  وروسته  ورځو 
نه شي کولی. د زرنج موټر چلوونکو هم  نور مالتړ  یا  او  لپاره درملنه  کورنیو 
د عاید د کمښت خبره کوې ځکه چې اقتصادي فعالیت کم شوی دی او په دې 

توګه لږ توکي د لېږد لپاره په ښار کې شته. 

د یوه سیمه ییز سوداګریز مرکز په توګه مزار شریف د کندز، تخار او بدخشان 
د سوداګرو او دوکاندارونو د تګ ځای دی چې ډېر کله توکي د راکړې ورکړې 
په توګه اخلي.  خو سږ کال داسې رپوټونه و چې دغه ډول سوداګري کمه شوې 
ډډه  ورکولو  پور  له  یې  ته  هغو  او  ساتله  شتمني  خپله  دوکاندارانو  چې  ځکه 
کوله چې له نورو والیتونو راتلل دغه راز په کندز او بدخشان کې جګړو هم د 
هغو سیمو سوداګر زړه ماتې کړي وو چې مزار شریف ته ورشي. د چاربولک 
یو دوکاندار چې سږ کال او په ۲۰۱3 کال کې ورسره مرکه شوې وه وویل چې د 
ده ورځنۍ سودا له دوو زرو تر درو زرو افغانیو ) له 3۵ تر ۵۲ ډالرو( پورې وه 
چې له 3۰۰ تر 4۰۰ افغانیو ) ۵.۲ نه تر 6،9 ډالره ( پورې یې په کې ګټلې  او په 
۲۰۱3 کال کې یې له ۲،۰۰۰ تر 4،۰۰۰ )له 36 نه تر ۷3 ډالرو ( پورې سودا کوله 
چې  له 4۰۰ تر 6۰۰ ) اووه.3 نه تر ۱۱ ډالرو( ورته پاتې کېدې.  په ۲۰۱3 کال کې 
3۰ تر 4۰ ډالرو  ۱،۵۰۰ افغانیو تر ۲،۰۰۰ ) له  ده د ۲۰۱۲ کال په پرتله د ورځې له 

( پورې د زیاتې سودا خبره کوله.

ته  ایران  کې  کال   ۲۰۱3 او   ۲۰۱۲ په  چې  وویل  وشوې  ورسره  خبرې  چې  هغو 
او  ولوید  ارزښت  پیسې  ایراني  د  چې  ځکه  شو  شمېرکم  کسانو  تلونکو  د 
له  بیا  تېره  په  کال  سږ  خو  شوې.  ترسره  چارې  ضد  پر  افغانانو  اسنادو  بې  د 
چاربولک څخه ایران ته او ال لیرې ځایونو ته د تلونکو شمېر ډېر شوې . له 3۰ 
کورنیو چې پوښتنې شوي په هغو کې څلورو اوس یو نه یو څوک په ایران کې 
درلود او په دغو څلورو کې دوو یې تر یوه ډېر کسان هلته درلودل. که څه هم 
راکړی  یې  ځواب  چې  هغو  ډېرو  خو  دی  پخوانی  ډېر  دود  کډوالۍ  د  ته  ایران 

وایي چې دا تګ د ۲۰۰۷ کال د کوکنارو د کر له بندیز سره تړاو لري.

عاید  د  دباندې  کرهڼې  له  اقتصاد  غوړېدلی  شریف  مزار  د  کې  نتیجه  په 
۲۰۱3 کال راهیسته دغه عاید ښکاره  له  ته پیدا کړې ده، خو  سرچینه کورنیو 
مخ په کمېدو دی،  دې ته په کتو ښایي د کوکنارو د کر د مخنیوي په وړاندې 

شي. پیدا  مقاومت 

لوی اقتصاد. ۵
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یې  کې  تېرکال  په  چې  وویل  ورغلوڅلورو  موږ  چې  کې  لسوکلیو  هغو  په 
نه  ورسره  مرسته  هېڅ  چې  ویل  شپږو  او  ده  کړې  ترالسه  مرسته  پرمختیایي 
ده شوې ) که څه هم په یوه کلي کې ضد و نقیض ځوابونه وو(. ځواب ویونکو 
ځواب  کې  کلي  یوه  شوه.  کمه  امله  له  امنیت  د  ښایي  کچه   مرستو  د  چې  ویل 
د  شورا  د  او  شوې  جوړې  بیالې  شوه،  وایستل  څا  یوه  چې  ویل  ویونکو 
تر  پروګرام  د  یووالي  ملي  د  دا  چې  ښکاري  داسې  شو.  جوړ  هم  هال  غونډې 
دوی  چې  ویل  ویونکو  ځواب  کې  کلیو  دوو  په  یوازې  دي.  کارونه  شوي  مخه 
کې  کلونو  وروستیو  دې  په  هیچا  بل  او  ده  کړې  ترالسه  سره  او  تخم  غنمو  د 
ویش  په  چې  کاوه  شکایت  ډېرو  ډول  خاص  په  ده.  نه  موندلې  مرسته  ډول  بل 

پرمختیایي مرسته. 6
سپین  یا  مشران  )ځایي  ملکانو  و،  کې  کلونو  تېرو  په  چې  نشته  شفافیت  کې 
ږیري چې  د دولت او ولس ترمنځ د منځکړي په توګه ټاکل کېږي.( او د شورا 
دي.  پلورلي  کې  بازار  په  یې  یا  وېشلي  خپلوانو  خپلو  په  یا  مرستې  مشرانو 
نتیجه  ښه  چې  یې  ویل  او  کاوه  شکایت  هم  خرابوالي  له  تخم  د  غنمو  د  ځینو 
نه  برخه  په  څارویو  خور،  اوبه   ، زراعت  د  چې  و  دا  تورونه  ورکړې،  ده  نه  یې 
دخرابو  ځای  پر  تخمونو  ښو  د  خوا  له  ریاست  والیتي  د  ته  بزګرانو  او  پاملرنه 

تخمونووېشل. 

4 انځور په چمتال ولسوالۍ کې د کنارو پټی
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بزګران د اپیمو د کرکیلې په باب د حکومت له تګالرو ښه خبر دي. په سروې 
کې ټولو برخه والو ویل چې دوی پیغام له رادیو اورېدلی دی او هغه څه و چې 
په تېرو کلونو کې و. خو د ملکانو رول له یوې سیمې تر بلې او له تېرو کلونو 
سره هم توپیر کوي. د ډېرو ګومان دا دی چې ملکان خپلې طبعې ته ګوري چې 
یې  ملکانو  له  چې  ویل  ځینو  کرئ.  یې  مه  چې  ووایې  ته  خلکو  نو  شي  ډېر  که 
هېڅ نه دې اورېدلي نورو ویل چې ملکانو د حکومت له تګالرې خبر کړي دي 
خو ویلې یې دي"دا په خلکو پورې اړونده ده او که چیرې کوکنار ویجاړېدل 
نو دا مو خپل مسوولیت دی".  نورو ویل دا چې ډېر کلونه دلته کوکنار نه کرل 

کېدل نو ملکانو ځکه څه ونه ویل.

د ساحوي کار تر وخته پاېښت لرونکې ویجاړونه نه وه او داسې ښکاري چې 
بزګران د دې کار دلیل په دې کې ویني  نه وي.  به د پام وړ ویجاړونه  سږ کال 
دا  خو  و.  نه  پراخ  کر  کوکنارو  د  کې  سیمه  دې  په  راهیسته  کال   ۲۰۰۷ له  چې 
امنه  نا  څه  یو  لیرې  کنتروله  له  دحکومت  پلو  لوېدېځ  کوکنار  چې  ده  ښکاره 
سیمو کې کرل کېدل. په دې سیمو کې کوه البرز، جار قلعه ) همدلته ساحوي 
والیت  ګاونډی  راز  دغه  او  نوشهره  او  وګورئ(  انځور   4 شوی،  ترسره  کار 
له  چې  کې  سیمو  هغو  توګه  ځانګړې  په  امله  له  امنیو  نا  د  چې  راځي  سرپل 
لږ دي، مځکه یې مالګینه ده  اوبه  په پوله پرتې دي.  جار قلعه کې  البرز سره 
له  بارانونه سړک  بیا  چې موسمي  )په تېره  بازاره ال لیرې پرته ده  له اصلي  او 
کار اخیستو واچوي( په همدې دلیل د چیمتال د نورو سیمو په پرتله دلته لږ 
سابه کرل کېږي او په دې ډول یې د کوکنارو کرکیلې ته ال ډېر مساعدوي.  له 
لویه سره د تېر کال په پرتله داسې ښکاري چې سږ کال ډېر کوکنار کرل شوي 
سرپل  ټیمونه  معلومولو  د  ویجاړونې  د  چې  وو  رپوټونه  باوري  داسې  وي. 
شول  راستانه  بیرته  خو  کړي  ترسره  خبرې  لومړنۍ  چې  وو  تللي  ته  فاریاب  او 
ویجاړونې  د  چې  وو  نه  ښه  دومره  شرایط  امنیتي  او  سیاسي  چې  و  ډاډه  او 
خبره  یې  به  ته  ثباتۍ  بې  او  تاوتریخوالي  نو  وشي  که  شي  ترسره  کمپاین 
زرو  څلور  تر  زرو  درې  )له  وه  ټیټه  سم  سره  رپوټونو  له  بیه  چرسو  د  ورسیږی. 
همدا  لپاره  چرسو  کېلو  یو  معیار  ښه  د  کېږي  ډالرو   69 تر   ۵3 له  چې  افغانیو 
د  ده.(  کمه  هم  نیمایي  تر  بیو  د  وخت  کار پر  ساحوي  د  کال   ۲۰۱3 د  چې  وه  بیه 

دې معنا دا وه چې ډېر ونه کرل شي ځکه چې ډېر کار ورته پکار دی.

سیاست  ملي  او  والیتي  نشتوالی  کمپاین  د  ویجاړونې  د  شنونکو  خبرو 
کې  مسایلو  داخلي  خپلو  په  حکومت  او  خالوه  مشرتابه  د  وتاړه:  پورې 
بدلول  والیانو  سرپرستو  د  او  ټاکل  وزیرانو  د  توګه،  په  بېلګې  )د  و  بوخت 
نه ده چې  له ادارې پاتې و( په داسې حالت کې د حیرانتیا خبره  چې د کرزي 
نړیوالې  د  کې  سیمو  کلیوالو  په  چې  لرله  نه  دلچسپي  سره  دې  له  عطا   والي 
او  لري  نه  ټیکاو  حالت  سیاسي  چې  بیا  تېره  په  وپاروي  جنګونه  لپاره  ټولنې 
لرل  نه  څه  نور  والي"پرته  یي  شاباسیو"نمونه  لنډمهالو  له  هم  هڅو  پخوانیو 
او له بل پلوه دومره شور هم جوړ نه شو چې په ۲۰۱۲ /۲۰۱3 کال کې بلخ والیت 
له "کوکنارو پاک" والیت دریځ له السه ورکړ. ویل کېدل چې سرپرست والي 
په  کال   ۲۰۱3 د  چې  لرله  نه  دلچسپي  سره  کمپاین  سخت  ډول  هغه  له  عطا 
تر  کار  دا  او  وکاراوه  ځواک  پولیسو  ځایي  د  یې  مهال  هغه  وشو،  کې  پای 
السه  له  یې  دریځ  رسمي  پاک"  "کوکنارو  کلن  شپږ  له  چې  وشو  وروسته  هغه 
ورکړ.  ځینو د ده دغه کمه دلچسپي  د بشري حقونو د څار ټولنې له وروستي 
کې  وړونکو  قاچاق  لویو  په  توکو  مخدره  د  یې  نوم  ده  د  چې  تړله  سره  رپوټ 
یاد کړی و. بې له شکه چې د ده  ډیرې وروستۍ ویناوې د نړیوالې ټولنې په 
فضا  سیاسي  په  وختونو  وروستیو  د  دي.  ډکې  نیوکو  له  او  قهرجنې  وړاندې 
ډیرې  هم  معیارونو  په  افغانانو  د  ان  چې  شمول  په  تیوریو  د  دسیسو  )د  کې 

د  کمښت  دلچسپۍ  د  کې  چارو  ضد  پر  توکو  مخدره  د  دي(  ډکې  مبالغې  له 
دی،  مهاله  هم  سره  پامۍ  بې  زیاتېدونکې  له  وړاندې  په  ټولنې  نړیوالوې 
او  کړې  نه  ځای  پر  یې  ژمنې  چې  کېږي  ګڼل  داسې  باب  په  ټولنې  نړیوالې  د 
بیا  ترمنځ  دوستم  او  ده  د  چې  وې  ګنګوسې  داسې  وځي.  نه  افغانستان  له 
پخالینه کېږي. د کوکنارو د ځپلو په وړاندې د والي عطا د لېوالتیا په برخه 
نوم د ښه کولو  ایا د خپل  په نشتوالي کې  کې ډیرې اوازې دي. د مادي ګټو 
سره   سیاالنو  له  ده  د  چې  و  نیت  په  محدودولو  راتګ  د  سرچینو  د  که  و  لپاره 
4 که هر څه و خو  یې ښایي مرسته کړې وای چې د ده کنترول یې ننګولی وای 
دی داسې ښکارېده چې دلچسپي یې په کې تر پخوا چې"هېڅ زغم نه و چلند 

یې درلود" اوس لږ وه.

په هر حساب اوس به بزګران پښېمانه وي چې ولې یې  کوکنار نه کرل. لکه یوه 
بزګر چې وویل "هغه خلک خوښ دي چې سږ کال یې کرلي وو ځکه چې سږ یې 
پر ضد کمپاین نه و" هغو چې دغه قمار وهلی و داسې ښکاري چې ویې ګټله.  
له کرنې راګرځولي و که  به د ویجاړونې ګواښ و چې خلک یې  دا چې یوازې 
نه خو هغو چې الس ترې اخیستی و په ښکاره له ویجاړونې ډارېدل.  دا د دې 
ثبات  د  شرایط  امنیتي  او  سیاسي  ملي  که  تېره  په  چې  کوي  هم  ښکارندویي 
او قانون مندۍ په لور ډېر بدل نه شي او لوی اقتصاد همداسې کمزوری پاتې 

شي سږ منی به ال ډېر کوکنار وکرل شي.

ویل کېږي چې په مزار شریف ښار کې د مخدرو توکو کارونه د ورځې له دوه 
دلیل  زیاتېدو  د  هم  څه  که  ده،  شوې  پورته  ته  ګرامو  کېلو  اوو  ګرامه  کېلو 
ومنل  احتیاط  په  شمېره  دقیقه  باید  پام  په  یې  ته  سرچینو  خو  ښکاري  منطقي 
ګڼه  باندې  مرکزونو  درې  درملنې  د  کې  شریف  مزار  په  چې  کېږي  ویل  شي. 

ګوڼه ډېره ده او اغېز یې کم دی.

4   وګورئ دیوید منسفیلډ “ په شمال کې زموږ ملګري: د بلخ او بدخشان په والیتونو کې د واک او 
اپیمو مختلف انځورونه” ۲۰۱4 کال د اپریل ۸ . 

اپیم او د مخدره موادو ضد چارې. ۷
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د څرګندونو لپاره ستاسي غوښتنې

د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد ډیره عالقه لری چې ستاسو څخه اوري. په هر صورت که تاسی د دی واحد خپرونو لوستونکی یاست، یا مو د افغانستان 
د څیړنې او ارزونې واحد کې په لکچر یا ورکشاپ  کې ګډون کړی وی، یا مو له کتابونو څخه استفاده کړی وی، یا مو د ادارې له کارونو او څیړنو سره آشنایی 
ټوګه  ښه  په  هدف  خپل  ترڅو  کوی  مرسته  سره  مونږ  له  وړاندیزونه  ستاسی  دی،  وړ  ارزښت  د  ډیر  لپاره  زمونږ  غوښتنې  او  څرګندونی  ستاسي  وی،  کړی  پیدا 

تعقیب او د خپلو کارونو السته راوړنې په ښه څیر د خپلو خبرونو له لوستونکو سره شریکې کړو.

یکه کې شي  ړ ه په ا نږ سر ی چې له مو ال سي کو نګه تا ر ا a همد r e u @ a r e u . o r g . a f ی ر لیک له ال یښنا ښتنی د بر سي غو ه ستا ر نو لپا و ګند ر د څر نه ال سا لو آ تر ټو
+93 )۰ ( ۷99 6۰۸ ۵4۸

دی اړه زمونږ لپاره ډیر ارزښناک تمامیږی په  نظر ورکوالی شی، اما ستاسی ځوابونه او معلومات   توګه   تاسي په خپلواکه 

له دی ادارې او د دی اداری له څیړنو سره څنګه اشنا شوی) د خپرونو له الری، یا د دی اداری په غونډو یا مجلسونو کې ګډون له الری( 	 

د افغانستان د څیړنې او ارزونې دواحد له څیړنو د څه لپاره استفاده کوی	 

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د واحد څیړنې څنګه تر السه کوی	 

آیا   له خپرونو نه   په برښنایې یا چاپی څیر استفاده کوی	 

دول   وړاندی شی	  څه  ته  تاسو  د خپرونو معلومات 

د دی اداری د څیړنو په اړه څه  شی  دی	  ستاسو وړاندیزنه  

ده؟	  پوری  زړه  په  تاسوته  پیښه  یا  خپړونه  کومه  واحد  د  ارزونی  او  څیرنی  د  افغانستان  د 

ستاسي په باور په کومو مواردو کې زمونږ کارونه ګټور تمامیږی	 

عالقه، د دندی ساحه او یا ستاسی د مطالعی ځای	 
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نومنیټه خپرونی  د څیرنی دولدڅیرنی موضوعدریپښتولیکوالد 

9۰ ٪ سلنه رښتیني، په یو اجاروي اقتصاد کی پورته والي او نومبر ۲۰۱۵
نه افغانستان  کندهار  د  کیسي  غورځیدنه، 

پین ادم  مینویا،   لرونکی جولیا  پایښت 
معیشت

قاعده کاري 

مخ اکتوبر ۲۰۱۵ پر  او  اسانتیاوې  کې  ټاکنې  پارلماني  راتلونکې  په  ټاکنې:  او  ښځې 
خنډونه پراته 

اورڅال نعمت  اشرف
aa

پاڼهحکومتداری پالیسی 

د اوج ټکي ته رسېدل: په افغانستان کې له سیاسي پلوه د لوړو اکتوبر ۲۰۱۵
فعالېدل ښوونځیو 

علی  او  جیستازی  انتونیو 
علی aaمحمد 

څیړنهحکومتداری تحلیلی 

پاملرنهاکتوبر ۲۰۱۵ ته  جوړښت  کلیوالي  کې  افغانستان  ادم پینپه 
aa

لرونکی  پایښت 
معیشت

پاڼه پالیسی 

۲۰۱۵ کال د می میاشتې د اپیمو او کلیوالي اکتوبر ۲۰۱۵ په بلخ والیت کې د 
تړاو د ساحوي کار یادښتونه په  اقتصاد 

فیشستین پاول 
aa

سرچینو  طبیعی  د 
مدیریت

یز لند

او ارونی د افغانستان په اساسی قانون کی د قواوو جالوالی: یوه موضوعی څیرنهمی ۲۰۱۵ فرید حمیدی 
aaجیاکودی

څیړنهحکومتداری موضوعي 

جکسنپه افغانستان کې والیتي سیاست او حکومتولي: دکندهار والیت  بېلګه لرونکی اشلی  پایښت 
معیشت

قاعده کاري 

ډوله می ۲۰۱۵ کلستر  د  دجوړولولپاره  پیژندني  دډول  کلیو  د  کی  افغانستان  په 
اخیستنه       ګټه  څخه  تحلیل 

لرونکی ادم پین او جورجیا سترج پایښت 
معیشت

قاعده کاري 

3۱ ګڼهاپریل ۲۰۱۵ او د افغانستان  د څیړنو خبر پاڼه -  افغانستان د څیرنی  د 
ارزونی واحد

خبرپانه ځیرنیز 

او عملاپریل ۲۰۱۵ افغانستان کی د قواوو جالوالی:تیوری  جیاکودیپه  ارونی 
aa

پاڼهحکومتداری پالیسی 

۲۰۰4اپریل ۲۰۱۵  -۱9۲4 افغانستان کې د اساسي حقونو تدریجي تکامل:  جیاکودیپه  ارونی 
aa

پاڼهحکومتداری پالیسی 

او د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود دیارلسمه ګنه ۲۰۱۵مارچ ۲۰۱۵ افغانستان د څیرنی  د 
aaارزونی واحد

کتاب

جکسنپه افغانستان کې والیتي سیاست او حکومتولي: دننګرهار والیت  بېلګهفبروری ۲۰۱۵ اشلی 
aa

لرونکی  پایښت 
معیشت

پاڼه پالیسی 

ګڼدونکيفبروری ۲۰۱۵ کې  کابل  په  او  نابرابری  بازار،ټولنیزه  کار  ریچارد مالت او ادم پیند 
aa

لرونکی  پایښت 
معیشت

پاڼه پالیسی 

بازار غیر جنوری ۲۰۱۵ ننګرهار کې د پیازو د  په  د پیاز ټولنیز اهمیت: د افغانستان 
او مقررات رسمي قواعد 

جولیا مینویا،  ادم پین او 
ممتاز اهلل  aaومیق 

لرونکی  پایښت 
معیشت

پاڼه پالیسی 

افغانستان دسمبر ۲۰۱4 له  او  کوچنیانو،کورنیو  د  کوی؟  سفر  یوازی  ولی  کوچنیان   
ته د  له نظره اروپا او نورو صنعتی هیوادونو  څخه د استوونکو ټولنو 

انګیزې تګ 

آر. اچاویز چونا 
جنیفربگاپورو

شکریه  داری  ویلفر  لیحه  
آزادمنش

aa
لرونکی  پایښت 

معیشت
څیړنه تحلیلی 

نجاتپه افغانستان کې د ښځو او رهبریت: درسونه او وړاندیزونهنوامبر ۲۰۱4 آریه 
aa

پاڼهحکومتداری پالیسی 

داکتر رنګین دادفر سپنتاد خلکو بنسټیزو حقونو ته یو ځغلنده کتنه: ننګوتی او فرصتونهنوامبر ۲۰۱4
aa

څیړنهحکومتداری موضوعي 

دي؟آگست ۲۰۱4 مطرحی  ستونزې  شوکومې  کلن  لس  قانون  اساسي  افغانستان  کمالید  هاشم  محمد  داکتر 
aa

څیړنهحکومتداری تحلیلی 

وضعیتآگست ۲۰۱4 میکانیزمونو  د  لپاره  ښخړودحل  ټاکنیزو  د  افغانستان  جیاکودید  ارونی 
aa

پاڼهحکومتداری پالیسی 

۱393م )۲۰۱4( کال څخه وروسته په آگست ۲۰۱4 یا امیدواري؟ له  ناهیلیتوب 
کښت کوکنار  د  کې  افغانستان 

دیوید  او  فیشستین  پاول 
سرچینو aaمنسفیلد طبیعی  د 

مدیریت
پاڼه پالیسی 

جکسنپه افغانستان کې والیتي سیاست او حکومتولي: دننګرهار والیت بېلګهجون ۲۰۱4 اشلی 
aa

لرونکی  پایښت 
معیشت

څیړنه موضوعي 

تجربېجون ۲۰۱4 ټولټاکنو  د  دافغانستان  بحث:  میز  ګردی  او د  افغانستان د څیرنی  د 
ارزونی واحد

د ګردی میز د بحث حکومتداری
جریان

له بدو یې بدتر کړ« د نښتو په والیتونو هلمند او ننګرهار کې د جون ۲۰۱4
پام ته  کوکنارو کر 

منسفیلد دیوید 
aa د طبیعی سرچینو

مدیریت
څیړنه موضوعي   

لرونکی ادم پینافغانستان: د کلیو د جالکولو او ارزوني لپاره د یوې طریقې جوړول     می ۲۰۱4 پایښت 
معیشت

قاعده  کاري 

پیتر افغان ملی پوځ  له مالي اړخونو ها خوا د پایښت پروړاندی پرتې ننګونېمی ۲۰۱4 او  جیستازی  انتونیو 
ینتن aaکو

څیړنه حکومتداری تحلیلی 

ونډه اپریل ۲۰۱4 کې  ټولنیزیوځایوالي  په  څنګه  پروګرامونه  کار  د  او  مالتړ  ټولنیز 
شواهد څخه  نیپال  او  هند  دیش،  بنګله  افغانستان،  د  اخلي؟ 

جسیکا  جانیان،  بابا  بابکن 
هولمز ربیکا  او  aaهاګن-زانکر 

څیړنهجندر ترکیبی 

د افغانستان د څېرنی او ارزونی د واحد ورستنی خپرونی   
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد په اړه

د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد په کابل کې میشته یوه خپلواکه څیړنیزه موسسه  ده. ددې ادارې دنده د لوړ څرنګوالې درلودونکو او پالیسۍ پورې اړوندو څیړنو له 
الرې پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې دي، او همدا راز نوموړې اداره په افغانستان کې د څیړنې او زده کړې د کلتور د ودې په موخه ، د څیړنې پایلې په چټکه توګه خپروي. 
او زده کوونکو سره ددوی  له پالیسي جوړوونکو، مدني ټولنې، څیړونکو  او کتابتون  څخه د ګټې اخیستنې  دترویج  په موخه  له خپلو څیړنو  لپاره   ته د رسیدو  دې موخې 

د څیړنېزې وړتیا د پیاوړي کولو  په موخه  ښکیل ده څو په  دې توګه وکړای شي  شننو،  غبرګونونو او خبرو اترو ته الره هواره کړي.

لري  بورد  یو  مشرتابه  د  بنسټ  دغه  شو.  جوړ  همکارۍ  په  ټولنې  مرستندویې  نړیوالې  د  کې  افغانستان  په  کې  کال   ۲۰۰۲ په   )AREU( بنسټ  ارزونې  او  څېړنې  د  افغانستان  د 
له  AREU اوسمهال د خپلو مرستو ډېره برخه د فیلنینډ  نادولتي ټولنو استازي پکې ګډون لري.  چې د مرستندویو  ادارو، لکه: ملګرو ملتونو او نورو ګڼ اړخیزو ادارو او 

سفارته، د سویډن د بهرنۍ پرمختیا د مرستندویه ادارې )SIDA( او د پرمختیا او همکارۍ لپاره د سویس له ادارې )SDC( څخه تر السه کوي.

په ۲۰۱۵ کال کې د دغه بنسټ د ځانګړو پروژو مالتړ د اروپایي کمېسیون )EC(، د سویډن د بهرنۍ پرمختیا د مرستندویه ادارې )SIDA(، د پرمختیا او همکارۍ لپاره 
 ( ټولنې  الماني  لپاره  همکارۍ  نړیوالې  د   ،)USIP( انسټیتوټ   سولې  د  امریکا  د  بانک،  نړیوال   ،)ODI( انسټیټوټ   پرمختګ  نړیوال  د   ،)SDC( ادارې  له  سویس  د 
GIZ-GOPA(Gmbh، د افغانستان لپاره د سویدن کمیته  )SCA(، د ختیڅ او افریقایی مطالعاتو لپاره د لندن پوهنتون  )SOAS(،  د امریکی د متحده ایاالتونو د 
ګروپ   امنیت  د  حکومتداری  د   ،)CIMMYT( مرکز  المللی  بین  د تحقیقاتو  جوار  او  غنمو  د   ،)NWO( دفتر   څیرنو  علمی  هالند  د   ،)USAID( سازمان   پرمختیا  نړیوال 

)SGG(، په  مرکزی  آسیا کی د کړنی  او خورلو د پیاورتیا  اداره  )LANSA( او د فیلینډ د سفارت لخوا تر سره کېږي..
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