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لیکواالنو په اړه
اریا نجات ،د حکومتولۍ او مشرۍ د تګالرې شنونکې ،د ډیوران څېړنې او شننې مرکز ( (www.duran.afګډه چلوونکې ده ،چې
د ستراتیژیکو پروګرامونو یو کابل مېشتی پر مختیايي او څېړنیز مرکز دی .نوموړې له هاروارډ پوهنتونه فارغه ده او د فولبرایټ
پروګرام او د مري بویس او اېټالنټیک شورا څېړونکې غړې ده .د دې تازه څېړنیز کارونه چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ او د
افغانستان د څېړنې او ارزونې مرکز لخوا خپاره شوي په افغانستان کې پر حکومتولۍ او د ښځو پر مشرۍ متمرکز دي.
یان کولر د همغږې څېړنیزې ادارې  )SFB( ۷۰۰په سي ۹پروژې کې څېړونکی او د ډکري څېړنې څارونکی دی او د کیفي څېړنو د
چلنالرو د پرمختیا مسول دی .نوموړی په افغانستان او د مرکزي اسیا له شوروي نه جال شویو دولتونو کې د څېړنو پراخه تجربه لري.
نوموړی د نظم /بې نظمۍ توان :په قفقاز او پخوانۍ یوګوسالویا کې د کړکېچ او ټیکاو روښانول ( چې په  ۲۰۰۳کال کې د مانچېسټر
پوهنتون لخوا چاپ شوې) څېړنې ګډ ایډیټر دی .دی یو ټولنیز وګړپوه دی ،چې د برلین په ازاد پوهنتون کې یې دوکتورا کړې ده.
بصیر فدا د برګاف بنسټ ” په شمالي او شمال ختیځ افغانستان کې د نارسمي حکومتولۍ بڼې“ پروژې کې څېړونکی دی .له دې
پروژې نه وړاندې نوموړي په کابل کې د جرمني په سفارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ،یوناما ،کې
کار کړی .نوموړي په ګوا پوهنتون کې په اقتصاد کې لېسانس کړی او د برلین د هرټي حکومتولۍ پوهنځي کې یې په عامه پالیسۍ
کې ماسټري کړې ،چې د نورو څانګو تر څنګ یې د شمېرنو شننې په تطبیقي کمي چلنالرو ځانګړی تمرکز کړی.
کریستوف ګوستوني د برګاف بنسټ ” په شمالي او شمال ختیځ افغانستان کې د نارسمي حکومتولۍ بڼې“ د پروژې تنظیموونکی
دی .دا بنسټ هغه سیمه ییز ټولنیز-کلتوري فکټورونه پلټي ،چې په نازکو او کړکېچ نه راوتلو دولتونو کې پر حکومتولۍ د اداري
فساد اغېز کموي .په دغه بنسټ کې له کاره وړاندې نوموړي په افغانستان ،منځنۍ اسیا ،او مکسیکو کې د سالکار او د کړکېچ د
شنونکي او اغېز د ارزوونکي په توګه کار کړی .کرېستوف یو ټولنیز وګړپوه او سیاست پوه دی او د برلین په ازاد پوهنتون کې یې
دوکتورا کړې ده.
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ( )AREUپه اړه
د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره ( )AREUپه کابل کې د څېړنې یو خپلواک بنسټ دی .د  AREUموخه دا ده چې د لوړ کیفیت
اړوندو څېړنو او په فعاله توګه د دغو څېړنو د پایلو خپرولو ،او د څېړنې او زده کړې د کلتور د مالتړ له الرې پر پالیسۍ او عمل خپل
اغېز وساتي او په دې اړه پوهاوی لوړ کړي .د خپلې موخې السته راوړلو لپاره AREU ،د پالیسیو جوړونکو ،مدني ټولنې ،څېړونکو
او زده کونکو سره کار کوي چې دوی د  AREUله څېړنو او کتابتونه کار واخلي او د څېړنې په برخه کی خپله وړتیا لوړه کړي ،او
 AREUشننو ،فکرکولو او بحثونو ته الره هواره کړي.
د  AREUبنسټ په ۲۰۰۲م کال کې په افغانستان کې د مرستندویه ټولنو له خوا کېښودل شو چې د مرستندویه ادارو ،ملګرو ملتونو
او نورو نړیوالو غیر حکومتي ادارو له استازو جوړ د مشرانو یو بورډ لري.
په ۲۰۱۶م کال کې د  AREUځانګړې پروژې د اروپايي ټولنې ( ،)EUد پراختیا بهرنۍ اداره ( ODI)، PROMOTEد امریکا حکومت
د نړیوالې پراختیا ادارې پروژه (چې ټیټرا ټیک  WLDیې پلې کوي) ،امنیتي حکومتولۍ ډله ( ،)SGGد امریکا حکومت د امنیت
اداره ( ،)USIPد جرمني د اقتصادي همکارۍ او پراختیا فدرالي وزارت ( ،)BMZ)، (GIZد جوارو او غنمو د ودې نړیوال مرکز
( ،)CIMMYTد هالنډ ساینسي څېړنو اداره ( )NWOاو د بریتانیا-افغانستان د جګړې ماشوم په نامه ادارې له خوا تمویلېږي.
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مخلیک
د ښې حکومتولۍ اډانه د درېمې پایښت لرونکې موخې ( )SDGپه نامه د ملګرو ملتونو تګالرې کې په جوت ډول خوندي شوې
ده ،چې هلته د ” خلکو د زیاتېدونکې ښېګڼې لپاره په سیمه ییزه کچه د همکارۍ په موخه د ولس او حکومت د وړتیاو لوړول“ بلل
شوي دي .همداراز د  SDGپه اهدافو کې هم مهم ځای ورکړل شوی دی ،چې ” په یوه ولسواک سېستم کې د یوه اغېزناک حکومت
پرمختګ او د نړیوالې همکارۍ له مخې د پایښت لرونکي پرمختګ د اصولو عملي کول“ پکې شامل دي .دا چې افغانستان د هغو
 ۱۹۳هېوادونو په ډله کې دی ،چې د ملګرو ملتونو هغه کاري چوکاټ یې السلیک کړی ،چې له مخې یې د پایښت لرونکي پرمختګ
لپاره د ریو د پرېکړه لیکونو او د یویشتمې تګالرې د عملي کولو ژمنه شوې ،دغه هېواد په دې برخه کې پر خپلو ژمنو والړ دی .د
ملګرو ملتونو دغه تګالره په افغانستان کې د حکومتولۍ د ناستې (  ) Govern4Afgپه نامه پروګرام له الرې فعالیت کوي.
دغه پروګرام چې د جرمني او افغان همکارانو لخوا پیل شوی ،ډېر په وخت کار دی ،ځکه چې زموږ په هېواد کې د حکومتولۍ د
تګالرو په اړه بحث ته زمینه برابروي .څېړونکي او تګالره جوړوونکي د حکومتولۍ په برخه کې د پرمختیايي همکارۍ د پیاوړي
کولو په موخه د بحث او خبرو د ودې لپاره د شواهدو له مخې تر السه شوې پوهه او نظرونه ورسره شریکوي .د  ۲۰۱۶-۲۰۱۵کال لپاره د
دغه پروګرام د شپږو غوره شویو موضوعاتو له ډلې یوه ” په افغانستان کې سیمه ییزه حکومتولي :د ولسوالیو او کلیو د استازیتوب
اوسنی وضعیت او راتلونکی“ ده.
په دې څېړنه کې په افغانستان کې سیمه ییزې حکومتولۍ ته پېښې ننګونې او فرصتونه وړاندې کېږي .په دې څېړنپاڼه کې همداراز
په افغانستان کې د کلیو او ولسوالیو د استازیتوب په اړه عملي شواهد او پایلې هم وړاندې کېږي .افغان حکومت د عامه چوپړونو
په وړاندې کولو کې ښه والي راوستو ته ژمن دی .خو دا کار یوازې سیمه ییزې کچې ته د یو څه واک د ورکولو په صورت کې شونی
دی .په حقیقت کې ،د بېلګې په توګه د وخت په تېرېدو والیتونو ته د  ۴۰سلنه پالن او عملي کولو د واک د لېږد په اړه پیاوړې سیاسي
اراده شته.
افغان حکومت دا خبره باوري کوي ،چې دغه بحث به د سیمه ییزې حکومتولۍ په راتلونکې تګالرې کې له پامه و نه غورځول شي
او هیله کېږي ،چې د افغانستان د حکومتولۍ د ناستې په څېر دریځونه به د دا ډول سمونونو لپاره د سیمه ییزو بنسټونو ګډون ته د
الرو اواری روان وساتي.

نادر نادري
په عامه او ستراتېژیکو چارو کې د ولسمشر سالکار
او د بیان د خپلواکۍ عمومي سفیر
زمرۍ ۱۳۹۵
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مخلیک
د افغانستان د حکومتولۍ غونډه ( )Governance Forum Afghanistanد بحث د یوه دریځ په توګه د افغانستان د
حکومتولۍ په برخه کې د تګالرو د سمون او پلي کولو مالتړ کوي .ښه حکومتولي ،د قانون حاکمیت ،حساب ورکونه او روڼتیا د
افغانستان د پرمختګ او ټیکاو لپاره ډېر اړین دي .افغانان پر دولتي بنسټونو د باور پیدا کولو ته اړتیا لري ،د اداري فساد پر ضد
باید اغېزناکه مبارزه وشي او سمونونه باید د خلکو په ورځني ژوند کې ښه والی راولي .خو یوازې دا بسنه نه کوي ،چې سمونونه پر
کاغذ ولیکل شي ،بلکې د افغانستان په کلیو او ښارونو کې باید عملي شي.
د بحث د دغه دریځ موخه دا ده چې د افغان او جرمن دبدلون-مخکښانو تر منځ د ښې حکومتولۍ په برخه کې د تګالرو په اړه بحث
او خبرو اترو ته الره جوړه شي .د دواړو هېوادونو څېړونکي او تګالره جوړوونکي د حکومتولۍ په سېکتور کې د لوړې کچې بحث
او مشورو په ترڅ کې سره د شواهدو پر بنسټ تر السه شوي مالومات شریکوي .نو د تګالرې په اړه بحثونه له عملي ډګر سره پرتله
کېږي .په پایله کې یې ،د حکومتولۍ غونډه د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پرمختیا وزارت د افغان-جرمن پرمختیايي پروګرام
 ۲۰۱۷-۲۰۱۴د پلي کولو د یوې وسیلې په توګه کار کوي.
د  ۲۰۱۵کال په پیلنۍ کارغونډې پسې د افغان او جرمني لومړیتوبونو له مخې شپږ موضوع ګانې ( د والیتي پالن او بودیجې جوړول،
د جنسیتي انډول په موخه د بودیجې جوړول ،د کانونو اداره کول ،سیمه ییزه حکومتولي ،مدني ټولنه او د ملکي خدمتونو سمون)
د ژور بحث لپاره غوره شوې.
د  ۲۰۱۵کال په اوږدو کې د دواړو هېوادونو څېړنډلو خپل تخصص شریک کړ او د څانګپوهانو او چارواکو تر منځ یې د ازادو خبرو اترو د
ناستو او نورو الرو له مخې خبرو اترو ته زمینه برابره کړه او د تګالرو په اړه د بحثونو د سپارښتنو درلودونکې څېړنپاڼې یې وړاندې کړې.
د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پرمختیا وزارت هیله من دی ،چې دا څېړنیزې مطالعې به په افغانستان کې په دې تړاو نور بحث ته
هم الرې پرانیزي او له دې برخې سره به د مرستندویانو تړاو روان وساتي.

د دې څېړنې په اړه
په افغانستان کې د سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه دا څېړنیزه مطالعه ،چې د  ۲۰۱۶کال په جوالی کې عامه لوستنې ته وړاندې شوه ،د
مېز تر شا او عملي څېړنې د یوه پېچلي بهیر او له بېالبېلو اړوندو خواو سره د بحثونو پایله ده .افغانستان اوسمهال یو مرکزواکی
حکومت لري ،که څه هم اساسي قانون د نامتمرکزو حکومتي جوړښتونو رامنځته کېدو ته اجازه ورکوي .په اوسني نازک او بې
ټیکاوه وضعیت کې مهم پرېکړه کوونکي د دغه پراخ هېواد بېالبېلو برخو ته د چوپړونو په رسولو کې د ښه والي لپاره د متمرکز واک
پر ځای د نامتمرکزوالي اططالح خوښوي.
د دې اوسنۍ څېړنې له الرې دا څېړنډله په افغانستان کې د حکومتولۍ د مهمو مفاهیمو په اړه د پوهنې په زیاتېدو کې مرسته کوي.
د دې څېړنپاڼې لیکواالن د والیتي ،ولسوالیو او ښاروالیو په کچه سیمه ییز جوړښتونه تر غور الندې نیسي ،چې یا د دولت برخې دي
او یا هم تر ډېره د دولت لخوا تنظیمېږي .له همدې امله په دې څېړنه کې د سیمه ییزې حکومتولۍ د شوني سمون لپاره د یوې مهمې
برخې په توګه د شورا پر اغېزناک جوړښت تمرکز کېږي ،چې دودیزه او نومهالې یا مودرنه حکومتولي دواړه پکې سره ګډې شوې دي.
په افغانستان کې د حکومتولۍ غونډې لخوا له حکومتي ادارو سره تر مشورو او د افغان حکومت ،د مدني ټولنو له استازو او نورو
اړوندو خواو سره تر یوه ازاد بحث وروسته د غونډې د ډلې د مهمو موندنو له مخې دا سپارښتنې رامخته شوې:
•د سیمه ییزې حکومتولۍ په تګالرې کې له اوسني سمون سره د سیمه ییزې حکومتولۍ د پلي کوونکو د کارونو،
ونډو ،بهیرونو او چوپړونو په اړه پوره وضاحت کول؛
• د اغېزناک سمون او ښې چوپړ رسونې د لوړ توان لرونکي بنسټ په توګه ښاروالیو ته د سمون په لړ کې د دندو د وېش
له مخې لومړیتوب ورکول؛
• د والیتي شوراګانو د څار د حق د مالتړ له الرې له ښکته-پورته خوا ته د حساب ورکونې پیاوړي کول؛
•د شورا د جوړښت ساتنه او پرمختیا ،ځکه دا د کلیو په کچه حکمتولۍ کې د عمومي ذهنیت ښه کېدو ته الره اواروي.

ح
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2017
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دې څېړنې د جرمني د همکارۍ د ادارې ( )RCDد سیمه ییزو وړتیاو د پرمختیا پروګرام له کاره مالومات هم تر السه کړي او بېرته
ورسره د کارونو په ښه کولو کې مرسته هم کوي ،ځکه چې دا اداره د افغانستان په شپږو شمالي والیتونو کې د والیتي او ولسوالیو د
ادارو د وړتیاو د لوړولو موخه لري .همدراز ،د بحثونو د غونډو او د سیمه ییزې حکومتولۍ په تړاو د څېړنو د مثبتو پایلو په توګه
د افغانستان د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکې ادارې د سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه د حکومتولۍ د غونډې د نور مالتړ غوښتنه
هم وکړه.
له دې الرې د سیمه ییزې حکومتولۍ د مالتړ لپاره یو بنسټ رامنځته شو چې د تګالرو په جوړولو کې د حکومتولۍ د غونډې
اوږدمهالې او مهمې ونډې اخېستنې ته زمینه برابروي او همدراز د سیمه ییزو اورګانونو د خپلواکې ادارې او د جرمني د همکارۍ
د ادارې تر منځ د دوامدارې همکارۍ په برخه کې هم مهمه ونډه لري.
دا څېړنه به نه یوازې د افغانستان د حکومتولۍ د غونډو پر مهال بلکې د افغان حکومت د بېالبېلو ادارو ،مرستندویانو او علمي
کړیو تر منځ د ال نورو بحثونو لپاره د یوه بنسټ په توګه کار وکړي .د دې څېړنپاڼې په پراخه کچه خپراوی به په بېالبېلو کچو او د
هغوی تر منځ بحثونو او د تګالرو سمون ته الره اواره کړي .د افغانستان د حکومتولۍ غونډه به د  ۲۰۱۶کال په اوږدو کې د نویو
رامخته شویو موضوعاتو په اړه خپل بحثونه روان وساتي.

کالوس کرامر
په کابل کې د جرمني د سفارت د پرمختیايي همکارۍ مشر
زمرۍ ۱۳۹۵
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ط

2017
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مننې
د دې څېړنې لیکوالن د نظرونو او لیدتوګو د شریکولو له کبله د ټولنې د غړو ،د ټولنیزو پرمختیايي شوراګانو د استازو ،حکومتي
چارواکو ،د سیمه ییزې حکومتولۍ د کارپوهانو ،او د افغان او بهرینو پرمختایی څانګپوهانو منندوی دي .دا څېړنه د دوی د
نظرونو له څرګنداوي پرته شونې نه وه .موږ همداراز په کابل او برلین کې د افغانستان د حکومتولۍ غونډې د ارزونو او مالتړ له
امله منندوی یو .موږ د دې څېړنې د مالتړ له امله د جرمني د اقتصادي پرمختیا او همکارۍ د فدرالي وزارت ( )BMZمننه کوو .او په
پای کې موږ د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره کې د خپلو همکارانو نه ډېره مننه کوو ،چې د خپل باکیفیته کار په مټ باکیفیته
څېړنې هڅوي.
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ځانګړوییونه
د کلي مشر ،چې ډېری وختونه لوی ځمکوال وي او په عامه توګه د مرکزي حکومت لخوا د کلي او د مرکزي

ارباب

حکومت تر منځ د تړاو په توګه کار کوي.
اربکي

نارسمي ملېشه

حشر

ټولنیز ګډ کار

خان

لوی ځمکوال

ملک

د ارباب په تړاو مالومات وګورئ

مال

سیمه ییز دیني مشر

شورا

د سال غونډه ،لکه د ټولنیزې پرمختیا شورا

ولسوال

د ولسوالۍ تنظیموونکی؛ په ولسوالۍ کې د مرکزي حکومت لخوا ګومارل شوی استازی

ولسوالي

د ولسوالۍ په کچه اداره چې مشري یې ولسوال کوي

ن

AREU

2017

هزیرس

سریزه
د افغانستان د حکومتولۍ غونډه د افغان-جرمن اوږدمهالې همکارۍ د مالتړ کوونکي پروګرام په توګه د افغانستان د حکومتولۍ
په سېکتور کې یو السنیوی دی .د افغانستان وضعیت ته د شننې له ځانګړي لیده په کتو دا پروګرام د مهمو حکومتي او خصوصي
ادارو ،مدني ټولنو او نړیوالو اړوندانو تر منځ د تګالرې په اړه بحث ته د یوه دریځ د رامنځته کولو له الرې د حکومتولۍ په برخه کې
د پرمختیايي همکارۍ په ډېرولو کې د ونډې اخېستو هڅه کوي .د افغان او جرمني د حکومتولۍ کارپوهان او شنونکي به د -۲۰۱۵
 ۲۰۱۷په موده کې د تګالرې په اړه د لوړې کچې ګڼ شمېر ناستو کې سره راټول شي .په دې غونډو کې پر مهمو موضوعاتو تمرکز کېږي
او په اړه یې په تګالرې کې مرستندویه څېړنپاڼې وړاندې کېږي ،چې د سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه دا څېړنه هم د هغوی له ډلې ده.
یاد شوی پروګرام د حکومتولۍ په اړه د ازمېښتي ارزونو د تر سره کولو او شریکولو له الرې خپلمنځي زده کړې او غور ته زمینه
برابروي .نو د دغه بهیر په پای کې هیله کېږي ،چې په افغانستان کې د حکومتولۍ د مهمو مفاهیمو په اړه زموږ په پوهې کې
وضاحت او ژوروالی رامنځته شي او د حکومتولۍ د بېالبېلو بڼو د څار ،د ننګونو د پېژندنې او د حل الرو د موندنې وړتیا مو لوړه
شي .دا هیله هم کېږي ،چې دا بهیر به د افغان او جرمني د حکومتولۍ کارپوهانو یوه داسې شبکه رامنځته کړي ،چې په نوښت او
ښايي بېل ډول فکر وکړي او په نظر کې د همدغه بېلتون له الرې یو بل بشپړ کړي او په افغانستان کې د حکومتولۍ د پیاوړي کولو
د ګډې موخې په پرمختګ کې ونډه واخلي.
له مخکې تګه وړاندې ،راځئ چې د خپلې پلټنې موضوع تعریف کړو .د همکارۍ د څېړنیز مرکز  700 SFBسره په همغږۍ چې ( د
محدودې دولتمندۍ په سیمو کې حکومتولي) تر سرلیک الندې دی ،موږ حکومتولي د ټولنیزو چارو د همغږۍ د داسې الرو په
توګه پېژنو چې موخه یې د تړاو د اصولو پلي کول او د عامه ښېګڼې وړاندې کول دي .د دې پېژند مانا دا ده ،چې د قانون ،نظم،
امنیت ،عامه توکیو او چوپړونو رسول او همداراز پرمختګ ،عامه خیر ښېګڼه او همداراز نورې څانګې ټول د حکومتولۍ چارې
دي .د حکومتولۍ دا چارې ډېری وختونه-خو یوازې نه -د دولت لخوا تر سره کېږي .په افغانستان کې د حکومتولۍ د وړاندې
کوونکو په نورو بنسټونو کې د دولت لخوا د ځینې تنظیمېدونکو جوړښتونو په ډله کې داسې جوړښتونه شامل دي ،چې په اصل
کې د دولت برخه نه دي ( د بېلګې په توګه ټولنیزې پرمختیايي شوراګانې ،د ولسوالیو پرمختیايي شوراګانې) ،همداراز نارسمي
بنسټونه چې یا د دولت لخوا نه تنظیمېږي او یا هم په ډېرې کمې کچې د دولت لخوا تنظیمېږي ( د بېلګې په توګه قومي مشران،
دودیزې شوراګانې ،ملکان او نور) ،نړیوالې ټولنې ،ملي او نړیوالې ناحکومتي ټولنې او همداراز دولت مخالفې ډلې لکه طالبان
د حکومتولۍ په چارو کې دخیلې دي .نو له همدې امله د حکومتولۍ مفهوم له هغو مقرراتو او چوپړونو ډېر پراخ دی چې د دولت
لخوا وړاندې کېږي.
زموږ په دې څېړنپاڼې کې موضوع سیمه ییزه حکومتولي ده .مخکني پېژند ته په کتو ،په سیمه ییزې حکومتولۍ کې د حکومتولۍ
ټولې بڼې شاملې دي ( چې قوانین ،مقررات او چوپړونه ټول پکې راځي) ،چې له ملي کچې په ټیټ پوړ کې د بېالبېلو خواو لخوا
ولس ته وړاندې کېږي .زموږ د څېړنې تمرکز بیا د سیمه ییزې حکومتولۍ له دغه پراخ ډګره یو څه راغونډ دی .موږ د سیمه ییزې
حکومتولۍ یوازې پر هغو خواوو تمرکز کوو ،چې یا د دولت برخې دي او یا هم تر ډېره د دولت لخوا تنظیمېږي .د دولت لخوا
د وړاندې کېدونکې حکومتولۍ د برخې په توګه موږ والیتي ،د ښاروالیو او ولسوالیو د کچې حکومتولي په نظر کې نیسو .د
نادولتي ،خو د دولت لخوا د تنظیمېدونکو بنسټونو په توګه په ځانګړې توګه د پرمختیايي شوراګانو جوړښت تر غور الندې نیسو
چې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت لخوا جوړې شوې دي ،چې ټولنیزې پرمختیايي شوراګانې ،د کلستر د کچې پرمختیايي
شوراګانې او د ولسوالیو پرمختیايي شوراګانې پکې دي .په راتلونکي متن کې به موږ دا ټول
” د شورا جوړښت“ بولو .اوسمهال ،د ولسوالیو په کچه د حکومتولۍ د وړاندې کولو دوه ډوله کړۍ یو له بل سره په اړیکه کې دي او
په هممهالې توګه فعالیت کوي.
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

اجرايي لنډیز
د سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه دا څېړنپاڼه د افغانستان د حکومتولۍ د غونډې په نامه پروګرام د یوې برخې په توګه وړاندې کېږي،
چې د افغانستان د حکومتولۍ په سېکتور کې داسې یو السنیوی دی ،چې موخه یې د ازمېښتي ارزونو د تر سره کولو او شریکولو
له الرې خپلمنځي زده کړې ته زمینه برابرول او وده ورکول دي .د دې څېړنې تمرکز د سیمه ییزې حکومتولۍ پر هغو خواوو دی ،چې
د دولت برخې دي او یا هم تر ډېره د دولت لخوا تنظیمېږي.
دا څېړنیزه مطالعه دوه سره تړلې ،خو بېالبېلې برخې لري .لومړۍ برخه د افغان سیمه ییزې حکومتولۍ جوړښتي ،تګالري او قانوني
وضعیت ته کتنه کوي ،د سیمه ییزې حکومتولۍ د سمون له الرې د عامه خدمتونو د ښه کولو فرصتونه په ګوته کوي او هغه ننګونې،
نیمګړتیاوې او برخې په نښه کوي ،چې په ملي کچه ارادې او پرېکړو کولو ته اړتیا لري .دویمه برخه د کلیو او ولسوالیو استازیتوب
د تشې ډکولو ته ځانګړې شوې چې په ترڅ کې یې د دې مسلې په اړه د پرمختګ لپاره د شواهدو په رڼا کې پایلې وړاندې کېږي .دا
برخه د پرمختیايي شوراګانو پر درېو پوړونو تمرکز کوي چې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت لخوا جوړې شوې دي او ټولنیزې
پرمختیايي شوراګانې ،د کلستر د کچې پرمختیايي شوراګانې او د ولسوالیو پرمختیايي شوراګانې پکې شاملې دي.

چلندالر
لومړۍ برخه د کیفي کلیدي مالوماتي نیمه جوړښتي مرکو پر بنسټ ده ،چې د  ۲۰۱۵کال د سېپتمبر او د  ۲۰۱۶کال د می میاشتې تر منځ
د سیمه ییزې حکومتولۍ له  ۱۵پخوانیو او اوسنیو لوړپوړو چارواکو ،د سیمه ییزې حکومتولۍ له لوړپوړو شنونکو او کارپوهانو،
او د ولسمشر له لوړپوړو سالکارانو سره تر سر شوې دي .په ډېری مواردو کې له دغو مهمو مالومات ورکوونکو سره د موضوع په اړه
د نویو مالوماتو د تر السه کولو او شننو په موخه له یوه نه ډېر ځل اړیکې نیول شوې دي .د مالومات ورکوونکو د غوره کولو لپاره
څرنګوالی د موضوع په اړه د هغوی پوهه او ثابته تجربه وه ،همداراز د تګالرې جوړونې په روانو پرمختیايي بهیرونو کې د هغوی د
اغېز کچه هم د دې لپاره په پام کې نیول شوې ،چې په عمل کې د سمون له بهیر سره تړاو لري.
په دویمې برخې کې د شننې لپاره د کمي او کیفي سروې شمېرنې کارول کېږي ،چې په  ۲۰۱۵-۲۰۱۴کال کې د افغانستان د څلورو شمال
ختیځو والیتونو ( کندوز ،بغالن ،تخار او بدخشان) په  ۲۵ولسوالیو کې راټولې شوې دي .نو له همدې امله هیله کېږي ،چې دویمه
برخه به په افغان حکومت کې د تګالره جوړوونکو لپاره یو مهمه پیلیزه سرچینه وي .د شوي اعالن له مخې ،حکومت پالن لري ،چې
پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د  ۲۰۱۶کال په اوړي او مني کې تر سره کړي.
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لومړۍ برخه :د سیمه ییزې حکومتولۍ اوسنی وضعیت
د سیمه ییزې حکومتولۍ د سېستم کاري ډګر مهم دی .د عامه خدمتونو رسونه د ادارې د سیمه ییزو واحدونو لخوا په ځايي کچه تر
سره کېږي ،خو د دغو چوپړونو په اړه مهمې پرېکړې د مرکزي حکومت لخوا کېږي ،چې په بنسټیزه توګه د مراتبو د لړۍ د عمودي
اړیکو د مخبېلګې له مخې پر مخ ځي.
په افغانستان کې د سیمه ییزې حکومتولۍ سېستم پر څلورو مهمو بنسټونه والړ دی .په دوی کې د وزارتونو والیتي او د ولسوالیو
څانګې ،ښاروالۍ ،والیان او ولسواالن ،او والیتي شوراګانې شاملې دي ،او د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکه اداره د والیانو ،ټاکل
شویو شوراګانو او ښاروالیو په چارو کې له کابله مرسته کوي .د حکومت چلونې مهمه تګالره د  ۲۰۱۰کال د سیمه ییزې حکومتولۍ
تګالره ده ،چې اوسمهال د سیمه ییزو اورګانونو د خپلواکې ادارې لخوا تر بیا کتنې الندې ده .په دې وروستیو کې چې د والیتي
بودیجې جوړونې کومه تګالره تایید شوې ،موخه یې د والیتي بودیجې جوړونې د پرمختګ او څرنګوالي ټاکل دي .درې مهم قوانین
( د سیمه ییزې ادارې قانون ،د ښاروالیو قانون ،او د والیتي شوراګانو قانون) له تېرو څو کلونو راهیسې د قانون جوړونې په بهیر
کې پاتې دي.
د سیمه ییزې حکومتولۍ سمون ،چې مخینه یې  ۲۰۰۷کال ته رسي ،د هېواد فکري او سیاسي بحث ته د سیمه ییزې حکومتولۍ د
مفهوم په ور پېژندنې کې بریالی شوی دی .همداراز دې اړتیا ته یې هم پام را اړولی ،چې د عامه چوپړونو د رسېدنې لپاره باید په
کرار کرار یو څه واکونه سیمه ییزې کچې ته ولېږدول شي .په دې موده کې په سیمه ییزې حکومتولۍ کې د متخصصو ملکي مامورینو
ځواک رامنځته شوی دی.
1
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خو ځايي او بنسټي ننګونې پر ځای پاتې دي .په سېستمي ننګونو کې اداري فساد ،د واسطو شبکې ،ناامنۍ او پر تخنیکي سمون
د سیاست السبري شامل دي .همداراز د مرکزي حکومت او والیتونو په دندو کې د څرګند پېژند نشتون او د اغېزناکې سیمه ییزې
حکومتولۍ په اړه د ټولیزې هوکړې یا غوښتنې نشتوالی د دې ستونزو په ډله کې راځي .بنسټي ننګونې د عامه ،خصوصي او مدني
ټولنې د اړوندانو د مسولیتونو تر منځ په ناڅرګند توپیر ،د سیمه ییزې حکومتولۍ د اصلي برخو په اړه د وضاحت نشتوالي،
د وزارتونو لخوا په اړوندو څانګو کې سیمه ییزې کچې ته د واک د نه لېږد له امله د والیانو او ولسواالنو کمزورې مشري او د
ښارواالنو ،ولسوالیو ،کلیو او ښاروالۍ د شوراګانو د ټاکنو په اړه د اساسي قانون د احکامو په عملي کولو کې پرله پسې ځنډ
پورې تړاو لري.
په افغانستان کې د سیمه ییزې حکومتولۍ راتلونکی پرمختګ د هغو ژمنو د پلي کولو په اړه د دولتي بنسټونو له ارادې او وړتیا سره
تړاو لري ،چې په مهمو حکومتي سندونو کې یې یادونه شوې ده .همداراز ،د ولسمشر د ستراتیژیک لید او د عملي چارو له یوه بل سره
د اړخ لګولو باوري کول ،له څرګندو تعریف شویو دندو او مسولیتونو سره د سیمه ییزې حکومتولۍ د مهمو اړوندانو په ګوته کول ،د
اغېزناک او مناسب سیمه ییز سمون د توان لرونکي بنسټ په توګه ښاروالیو ته لومړیتوب ورکول ،او له ښکته-پورته خوا ته د حساب
ورکونې د پیاوړي کولو په موخه د والیتي شوراګانو د څار د حق مالتړ د پرله پسې متمرکز سمون لپاره مهمې برخې دي.

دویمه برخه :د ولسوالیو او کلیو استازیتوب
د ولسوالیو د شوراګانو په اړه د اساسي قانون د احکامو د پلي کولو اړتیا په دې وروستیو کې د ولسوالیو د کچې د حکومتولۍ
مقام د لومړیتوبونو د ښکته برخې له بحثه د تګالرې د لومړیتوب سر ته پورته کړی دی .اوسمهال په دې برخه کې د ګڼو حل الرو په
اړه بحث کېږي :ځینې حل الرې د اساسي قانون له احکامو سره ډېرې همغږې دي خو لوی ګواښونه ورسره مله دي ،نورې بیا له اساسي
قانون سره کم اړخ لګوي ،خو ګواښونه یې هم کم دي.
خو د اساسي قانون مراعتول او ګواښونه یوازني ټکي نه دي ،چې په دې بحث کې باید پرې غور وشي .له بېالبېلو حل الرو سره تړلې
وړتیاوې هم باید د هغوی د اوږدمهال فعالیت له تر سره کولو سره په تړاو په پام کې ونیول شي ،د ولسوالیو د ځايي کچې وګړو ته
د حکومتولۍ د چوپړونو د رسونې په تړاو یې فعالیت په ځانګړې توګه مهم دی .په دې بحث کې د شواهدو له مخې تر السه شویو
وړاندیزونو د رامخې ته کولو لپاره موږ په شمال ختیځ افغانستان کې د راټولې شوې کمي او کیفي سروې شمېرنو ته رجوع کوو .د دې
پلټنې تمرکز د ولسوالیو او ولسوالیو الندې کچې باندې د حکومتولۍ چارې دي ،چې د پرمختیايي شوراګانو د درې پوړیز جوړښت
تر اغېز الندې دي ( چې له دې وروسته به ورته د شورا جوړښت وایو) ،چې د کلیو پراختیا او بیا رغونې د وزارت لخوا جوړې شوې
دي .د شوراګانو جوړښت په تر ټولو ښکتنۍ کچې کې له ټاکل شویو ټولنیزو پرمختیايي شوراګانو رغېدلی .یو شمېر ټولنیزې یا
کلیوالي پرمختیايي شوراګانې سره یو ځای کېږي او د کلستر د کچې پرمختیايي شوراګانې ترې جوړېږي ،چې دوی بیا خپل استازي
د ولسوالیو شوراګانو ته استوي .د درې پوړیزې شورا دا جوړښت پرمختیايي او د سیمه ییزې حکومتولۍ دواړو چارې پر مخ بیايي.
موږ ومونده چې کلیوالي پرمختیايي شوراګانې د کلیو په کچه د حکومتولۍ قانوني او د لوړې کچې چوپړونه وړاندې کوي .دا
شوراګانې چې څومره ډېرې فعالې وي ،په هماغه کچه د کلیو په کچه د حکومتولۍ په اړه عامه ذهنیت کې ښه والی راولي .خو که یوه
کلیوالي شورا هر څومره ښه فعالیت وکړي ،یوازې د کلي د کچې د حکومتولۍ په اړه ذهنیت ښه کوالی شي .د دولت لخوا د ولسوالۍ
په کچه د وړاندې کېدونکې حکومتولۍ د کیفیت او مشروعیت په اړه عامه ذهنیت باندې کوم اغېز نه لري.
خو بیاهم ،موږ درې داسې مېکانېزمونه په ګوته کړي ،چې د حکومت لخوا د وړاندې کېدونکې حکومتولۍ په اړه عامه ذهنیت
بدلوي ،چې درېواړه د شورا په جوړښت پورې تړلي دي )۱( :نوې ټاکنې ( )۲له ملي پیوستون پروګرامه د نورو پیسو ځانګړي کول ،او
( )۳د کلیوالي شوراګانو د کلیو پراختیا وزارت لخوا تنظیمېدونکو پرمختیايي شوراګانو ( چې د کلستر او ولسوالیو پرمختیايي
شوراګانې دي) سره یو ځای کول .دا پایلې د کلیو پراختیا وزارت لخوا د تنظیمېدونکي شورا جوړښت په اړه له هغه مشهور نظر سره
په ټکر دي ،چې دا جوړښت تر ډېره د مرستندویانو په مټ چلېدونکې ټولنې بولي ،چې په وینا یې ډېر سیمه ییز مشروعیت نه لري او
یوازې له پرمختګ سره تړاو لري.
بالعکس ،له اوو نه تر اتو کلونو وروسته له جوړېدو ال هم د شورا جوړښت د لوړې کچې سیمه ییز مشروعیت نه برخمن دی او په
کلیوالي کچه د حکومتولۍ رسونې په مهم بنسټ بدل شوی دی .پر حکومتولۍ یې اغېز په کلیوالي او د ولسوالۍ په کچه جوت دی.
تر ټولو مهمه دا چې ،د دغه جوړښت فعالیتونه د دولت لخوا وړاندې کېدونکې حکومتولۍ سره سیالي نه کوي ،بلکې بالعکس،
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دوی کلي له دولت سره تړي او د دولت لخوا د وړاندې کېدونکې حکومتولۍ د کیفیت په اړه ذهنیت پیاوړی کوي.
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دویمه مهمه موندنه له هغو توپیرونو سره تړاو لري ،چې د شورا جوړښت د ولسوالۍ امنیتي وضعیت او جغرافیايي موقعیت ته په
کتو څنګه فعالیت کوي .زموږ موندنې دا په ګوته کوي ،چې د شورا جوړښت په لرې پرتو ،خو په پرتلیزه توګه باامنو ولسوالیو کې
ښه فعالیت کوي .په دې مورد کې ،دا جوړښت د دولت په اړه پر عامه ذهنیت تر ټولو پیاوړی مثبت اغېز لري.
موږ د دغو موندنو له مخې د ولسوالیو د کچې استازیتوب او حکومتولۍ د راتلونکي په اړه درې مهمې سپارښتنې کوو .لومړی،
دا اړینه ده چې تر ولسوالیو د ښکته کچې حکومتولۍ لپاره یوه سناریو غوره شي ،چې په ټوله کې د شورا جوړښت خوندي کوي او
پیاوړي کوي ،چې د حکومتولۍ چارې او له ښکته-پورته خوا ته عمودي یووالی به یې هم پکې شامل وي .د دغه جوړښت له کاره
غورځول او یا یې د چارو ډېر کمول د هغو نازکو اړیکو د له منځه تګ ګواښ رامنځته کوي ،چې ټولنو یې له دولت سره په جوړولو
پیل کړی دی .دویم ،له حاالتو سره د سمون خوړونکې کړنالرې ښېګڼو ته باید ډېر پام وشي ،چې د سیمه ییزو بنسټونو جوړونه
له جغرافیايي موقعیت او ولسوالیو له امنیت سره عیاروي .درېم ،زموږ هغو موندنو ته په کتو ،چې د کلیوالي شوراګانو ټاکنې
په کلیوالي کچه له شخړو او ګډوډیو سره ملې وي ،د ولسوالیو او کلیو په کچه د ټاکنو تر سره کول باید په احتیاط و ارزول شي.
ګواښونو ته په کتو ،موږ کلکه سپارښتنه کوو چې په هېواد کې د شخړو د ال زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید کلیوالي او د ولسوالیو
شوراګانو ټاکنې په یوه وخت تر سره نه شي.

دا څرګندونه له یوه پاموړ ټکي سره مله ده .د لرې پرتو او نیمه خوندي ولسوالیو په ډله کې د ښه فعالیت لرونکې شورا جوړښت د دولت لخوا د کړکېچ
2
حلونې له الرو چارو نه کمېدونکې نارضایتۍ سره تړاو لري .دا روښانه نه ده ،چې دا یوازې یوه تصادفي خبره ده او که د ال سره متحدو شوراګانو جوړښت د دولت
لخوا د وړاندې کېدونکو کړکېچ حلوونکو چوپړونو له کمې رضایتۍ سره الملي تړاو لري.
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لومړۍ برخه :د سیمه ییزې حکومتولۍ اوسنی وضعیت
افغانستان  ۳۴والیتونه ،کابو  ۴۰۰ولسوالۍ او زرګونه کلي لري .د سیمه ییزې حکومتولۍ کاري ډګر په دې مهم دی ،چې د پالزمېنې
کابل ښار له چارو پرته د پرېکړې کولو ټول بهیرونه پکې باید شامل وي.
د اساسي قانون له مخې ،افغانستان متمرکز یا مرکزواکی حکومت لري .مرکزي حکومت والیتونو ،ولسوالیو او کلیو ته د سیمه
ییزې حکومتولۍ د واحدونو له الرې السرسی مومي ،چې د واک د لېږدولو په اړه د اساسي قانون د  ۱۳۷امې مادې له مخې تر سره
کېږي .موخه یې خلکو ته له ښکته-پورته خوا ته د عامه چوپړونو د رسونې د پرېکړې کولو په بهیر کې د ګډون لپاره د الرو چارو
برابرول دي.
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نو ،که څه هم په سیمه ییزه کچه د عامه چوپړونو رسونه د سیمه ییزو اداري واحدونو له الرې تر سره کېږي ،د دغو خدماتو په اړه
مهمې پرېکړې د مرکزي حکومت لخوا کېږي 4 .په نورو ټکو ،د سیمه ییزې حکومتولۍ سېستم د داسې یوه ماشین په توګه کار کوي،
چې په مټ یې د عامه چوپړونو د رسونې په اړه د مرکزي حکومت پرېکړې پلې کېږي.
د مرکزي حکومت او سیمه ییزو واحدونو تر منځ د مراتبو اړیکې د یوې داسې مخبېلګې له مخې ځانګړې کېږي ،چې په بنسټیزه
توګه عمودي بڼه لري .د عامه خدمتونو د رسونې د پرله پسې کمزورې بڼې له کبله حکومتي چارواکي ،تګالره جوړوونکي ،شنونکي،
څېړونکي د مدني ټولنو ډلې او پر ټولو سربېره د افغانستان خلک اړ شوي چې پر دغه بهیر نیوکې وکړي ،چې له مخې یې په سیمه
ییزې حکومتولۍ کې د سمون لپاره بحث پیل شوی دی .د سیمه ییزې حکومتولۍ د سمون مفهوم پر دې را څرخي چې د سیمه ییزې
حکومتولۍ اوسني سېستم کې بدلون راشي .دا بدلون به د ټول افغانستان په اړه د یوې کړنالرې په مټ عملي کېږي ،چې د ټول
حکومت د پرېکړې کولو په افقي بهیر کې د بدلون له الرې باید منعکس شي ،چې وروستۍ موخه یې د عمودي او افقي بهیرونو د یوه
ګټور ګډون رامنځته کول دي.
د سیمه ییزې حکومتولۍ د سمون په اړه بحث پر دوو مهمو پوښتنو تمرکز کوي .یوه یې دا چې د ټول افغانستان دغه ګډون به څنګه
رامنځته کېږي او دویمه دا چې د سیمه ییزې حکومتولۍ سېستم د مراتبو د لړۍ د عمودي بهیر ،چې پلي کول باوري کوي ،او افقي
همکارۍ ،چې د خدماتو په رسولو کې د ټول حکومت د ګډون کړنالرې ته پایښت ورکوي ،تر منځ انډول څنګه رامنځته کوالی شي.
د څېړنپاڼې په دې برخه کې د سیمه ییزې حکومتولۍ د جوړښت او همداراز د تګالرې او قانوني چوکاټونو تشریحي بیاکتنه وړاندې
کېږي .ورپسې تر اوسمهاله د شوي پرمختګ په اړه د مهمو لیدتوګو شننه او د سمون په بهیر کې د ننګونو او فرصتونو په اړه
مالومات وړاندې کېږي .د دې برخې په پای کې د سپارښتنو یوه کوچنۍ ټولګه هم وړاندې کېږي.

 3د افغانستان د اساسي قانون په  ۱۳۷مادې کې راغلي :حکومت د مرکزیت د اصل په ساتلو سره د اقتصادي ،ټولنیزو او کلتوري چارو د چټکۍ او ښه والي
او د ملت په پرمختیا کې د خلکو د پراخې ونډې اخېستنې په موخه ،د قانون له احکامو سره سم ،سیمه ییزې ادارې ته الزم صالحیتونه ورکوي.
4

د مهم مالومات ورکوونکي مرکه (م م م) ،د سیمه ییزې حکومتولۍ نړیوال کارپوه ،کابل ۲۴ ،سېپتمبر .۲۰۱۵
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1.1جوړښت
په افغانستان کې د سیمه ییزې حکومتولۍ سېستم له څلورو مهمو بنسټونو جوړ دی 5 .د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکه اداره د مشر
اجرايي واحد په توګه د والیانو ،ټاکل شویو شوراګانو او ښاروالیو کارونه چلوي ،چې په کابل کې مېشته ده او د مرکز او سیمه ییزو
واحدونو تر منځ د یوه پول په توګه کار کوي .د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکه اداره د وزارتونو په څېر ټاکل شوي پارلمان ته حساب
ورکوونکې نه ده ،ځکه چې په  ۲۰۰۷کال کې د یوه شوي ولسمشریز فرمان پر بنسټ کار کوي.
لومړی ،د وزارتونو والیتي او د ولسوالیو څانګې د سیمه ییزې حکومتولۍ تر ټولو مهمو جوړښتونو کې راځي .وزارتونه ،چې
بنسټیزه دنده یې د عامه چوپړونو رسونه ده ،په مرکز کې پرېکړې کوي او د والیتي او ولسوالیو د څانګو له الرې او یا د ملي او
نړیوالو نادولتي ټولنو له الرې یې سیمه ییزو کچو ته رسوي .د سیمه ییزو څانګو له الرې د چوپړونو د رسونې په موخه له وزارتونه
تمه کېږي ،چې ځینې ځانګړي مسولیتونه دغو څانګو ته وسپاري او د دغو کارونو د سر ته رسولو لپاره ورته اړینې مالي سرچینې
برابرې کړي او الرښوونې ورته وکړي.
دویم ،ښاروالۍ په والیتي او د ولسوالیو په کچه د سیمه ییزې حکومتولۍ د واحدونو له ډلې دویمه مهمه ټولګه ده .د دوی د
عایداتو د راټولو وړتیا په بنسټیزه توګه په ښاري سیمو کې د ښاروالیو د چوپړونو له الرې پر مخ ځي .ښاروالۍ پر خپلو مالي
سرچینو د کنترول د کچې له پلوه په دویم لوړ ځای کې راځي ،خو په خپله رامنځته کړو مالي سرچینو ته دا السرسی یو رنګي بڼه نه
لري او د دغه السرسي کچه او څرنګوالی په هرې ښاروالۍ کې توپیر لري.
درېم ،والیان او ولسواالن د سیمه ییزې حکومتولۍ د هغه پوړ استازیتوب کوي ،چې له مرکز سره تر ټولو نژدې تړاو لري .دوی په
والیتي او د ولسوالیو په کچه د ولسمشر د استازو په توګه دندې پر مخ وړي .والیان د ولسمشر لخوا ګومارل کېږي ،خو د ولسواالنو
ټاکنه د وړتیا-بنسټي ګومارنې د سېستم له الرې کېږي ،چې د سیمه ییزو اورګانونو د خپلواکې ادارې او د اداري سمون او ملکي
چوپړونو د کمېسون لخوا په ګډه پر مخ وړل کېږي .د والیانو او ولسواالنو دنده دا ده چې په اړوندو کچو د مشرتوب د کولو له الرې
د مرکزي حکومت چوپړ وکړي.
څلورم او وروستی ،د اساسي قانون  ۱۴۰-۱۳۸مادې په والیتي ،ولسوالیو ،کلیو او ښاروالیو په کچو د ټاکل شویو شوراګانو د
جوړولو حکم کوي ،خو د سیمه ییزې حکومتولۍ اوسنی سېستم یوازې پر دې توانېدلی چې د ټاکنو له الرې د والیتونو په کچه
شوراګانې جوړې کړي .د کلیوالي شوراګانو د ټاکنو لپاره پالنونه تر اوسه نه ښکاري ،خو ولسمشر غني په دې وروستیو کې اعالن
کړی ،چې د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به د  ۲۰۱۶کال د اوړي او مني تر منځ تر سره شي 6 .تر دې اعالنه وروسته د ټاکنو خپلواک
کمېسیون لخوا د  ۲۰۱۶کال د جنورۍ په  ۱۸امه یوه خبري غونډه جوړه شوه ،چې د پارلماني او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره پکې
د  ۲۰۱۶کال د اکتوبر د میاشتې پینځلسمه نېټه اعالن شوه 7 .دا چې منتخبې شوراګانې د ولسي رایو په مټ واک تر السه کوي ،دنده
یې د خلکو استازیتوب ،د پرېکړې کولو په بهیر کې د هغوی د ګډون باوري کول او د والیت د چارو څارنه ده ،چې موخه یې په والیتي
او د ولسوالیو په چارو کې د ښه والي د راوستو لپاره حکومت ته مشورې ورکول دي.

5

موږ د سیمه ییزې حکومتولۍ هغو خواوو ته کتنه کوو ،چې یا د دولت برخې دي او یا هم تر ډېره د دولت لخوا تنظیمېږي.

6

افغان ولسمشر راتلونکي کال ته د پارلماني ټاکنو د تر سره کېدو ژمنه کړې.

 7مارټین وان بیلېرت ٫٫ ،د ټاکنو خپلواک کمېسیون د ټاکنو د تر سره کېدو لپاره د  ۲۰۱۶کال د نېټې اعالن وکړ -خو ټاکنیز سمون به څنګه کېږي .،،د افغان
شنونکو شبکه ۱۸ ،جنوري  .۲۰۱۶له دغه اعالنه سمدستي وروسته د اجرايوي رییس دفتر د پارلماني ټاکنو نېټه رد کړه او دغه نېټه یې نامشروع او د نه منلو وړ
وبلله .د نورو مالوماتو لپاره وګورئ :محمد حسن خطاب  ٬٬اجرایوي رییس د ټاکنو نېټه رد کړه .،،پژواک ۲۴ ،جنوري .۲۰۱۶
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2.2تګالره او قانوني چوکاټونه
سیمه ییزې حکومتولۍ تګالره ( )SNGPد  ۲۰۱۰-۲۰۰۸کلونو په موده کې له حکومتي وزارتونو ،خپلواکو ادارو او همداراز له مدني
ټولنو ،او د خصوصي سکتور له بېالبېلو ډلو سره تر سال مشورو وروسته جوړه شوه او په  ۲۰۱۰کال کې د ولسمشر لخوا تایید شوه او
وار له مخه ورته د بیا کتنې او ارزونې لپاره د  ۲۰۱۳کال نېټه وټاکل شوه .دا هوډمنه تګالره یوه داسې هڅه وه ،چې موخه یې د سیمه
ییزې حکومتولۍ معرفي کول او په دې اړه بحث ته د زمینې برابرول وو؛ دغه بنسټیزه موخه تر السه شوې ده.

8

که څه هم ،له یوه لیدلوري ،د سیمه ییزې حکومتولۍ تګالره په پخواني یا اوسني وضعیت کې د کوم ریښتیني عملي سمون رامنځته
کېدل نه باوري کوي 9 ،د تګالرې دوه داسې چارې شته ،چې په راتلونکي کې په سیمه ییزې حکومتولۍ کې د ریښتینې او مانا
لرونکې اصالح راوستو ته الره اواروي .په دې کې د سیمه ییزې حکومتولۍ د بیا کتنې بهیر او د والیتي بودیجې جوړونې تایید
شوې تګالره راځي ،چې د دې دواړو په اړه الندې لنډې خبرې کېږي.

11 1

1د سیمه ییزې حکومتولۍ تګالره

لکه څنګه چې د  ۲۰۱۴کال په دسمبر میاشتې کې د ځان بسیاینې د رامنځته کولو په تګالرې کې ژمنه شوې ،د سیمه ییزو اورګانونو
خپلواکه اداره اوس د موخو د تر السه کولو لپاره د سیمه ییزې حکومتولۍ تګالره بیا ارزوي ،چې له مخې به یې څرګنداوی ،لنډون او
اسانوالی پکې راشي .له دې الرې به د سیمه ییزې حکومتولۍ د سمون موخې عملي او د تر السنې وړ کړي .د سیمه ییزې حکومتولۍ
ارزول شوې تګالره به د هغې مخکنۍ تګالرې پر ځای غوره شي ،چې په  ۲۰۱۰کال کې د کابینې له لوري تایید شوې وه.

10

د سیمه ییزې حکومتولۍ د تګالرې د متن په دې وروستیو کې بیا ارزول شوې بڼه دا موخه لري ،چې د سیمه ییزې حکومتولۍ
سېستم هغسې پلی کړي ،چې په اساسي قانون کې یې یادونه شوې ،چې د سیمه ییزې حکومتولۍ د پورته یادو شویو څلورو بنسټونو
په اړه به الرښوونې کوي .د سیمه ییزې حکومتولۍ تګالره د ال زیات واک او مسولیت د لېږد له الرې د سیمه ییزې حکومتولۍ پر
کړن-بنسټي پرمختګ تمرکز کوي ،خو دا کار یوازې هغه مهال شونی دی ،چې کافي سرچینې موجودې وي ،او که اغېزناک وي ،چې
نوره کارنده او حساب ورکوونکې چوپړ رسونه د وزارتونو د والیتي او د ولسوالیو د څانګو لخوا پر مخ یوړل شي .لکه څنګه چې په
تګالرې کې ویل شوي ،دا د دندو او چارو د وضاحت او والیتي او د ولسوالیو څانګو ته د واک ته لېږد لپاره یوې پړاوي کړنالرې ته
اړتیا لري.

11

د والیانو د رول د توضېح کولو په ترڅ کې ،د تګالرې متن د وزارتونو د والیتي څانګو د چوپړ رسونې د موخو د تعریف او څار لپاره
د ستراتیژیکې پالن جوړونې او په ټوله کې د مشرۍ له الرې د یو شمېر بهیرونو یادونه کوي ،چې له والیتي شوراګانو نه د تر السه
شويو غبرګونونو له الرې پر مخ وړل کېږي .همداراز په والیتي امنیت کې د ونډې درلودل ،د کړکېچونو مخنیوی او د والیت او اړوندو
ولسوالیو اداري څارنه هم پکې راځي 12 .ولسواالن باید همدا ډول کارونه د ولسوالۍ په کچه تر سره کړي ،چې هلته د هغوی لپاره
له ښکته-پورته خوا ته د غبرګون سرچینه په راتلونکې کې جوړېدونکې د ولسوالیو شوراګانې ،مدني ټولنې ،کلیوالي پرمختیايي
شوراګانې او د ولسوالیو پرمختیايي شوراګانې دي .د ښاروالیو په تړاو باید والیان د مشرۍ رول تر سره کړي ،چې د ښاروالۍ د
عایداتو او لګښتونو تنظیم پکې نه راځي.
ټاکل شوې شوراګانې به ،چې لږ تر لږه  ۲۰سلنه څوکیو باندې یې ښځې ټاکل کېږي ،په والیتي او د ولسوالیو په کچه د څرګند څار
چارې پر مخ وړي .د ښاروالیو مشورتي بوردونه به د ښاروالۍ ټاکنو تر تر سره کېدو د ښاروالیو د لنډمهالو شوراګانو په توګه کار
کوي .کلیوالي او ښاري ټولنیزې پرمختیايي شوراګانې به د کلیوالي شوراګانو په توګه چارې پر مخ وړي او له ښکته-پورته خوا ته
پرمختیايي پالن جوړونه کې به مرسته کوي.
د تګالرې د مخلیکي متن له مخې ،د ښاروالیو د چوپړ رسونې چارې به د ښاروالیو د عایداتو د ډېرېدو او د کړن-بنسټو لګوونکو
پیسو د ورکړې د یوې ازمېښتي پروژې له الرې ښې شي .که دا ازمېښتي پروژه اغېزناکه ثابته شوه ،ټولو ښاروالیو ته غځول کېدای
8

د مهم مالومات ورکوونکي مرکه (م م م) ،د سیمه ییزې حکومتولۍ پخوانی لوړپوړی چارواکی ،کابل ۲۹ ،سېپتمبر.۲۰۱۵ ،

9

م م م ،د سیمه ییزې حکومتولۍ نړیوال کارپوه ،کابل ۲۴ ،سېپتمبر .۲۰۱۵

10

د افغانستان اسالمي جمهویت ٫٫ ،د سیمه ییزې حکومتولۍ تګالره ( ،،کابل :د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکه اداره.)۲۰۱۰ ،

11

د افغانستان اسالمي جمهوریت ٫٫ ،د سیمه ییزې حکومتولۍ د تګالرې مخلیکي متن ( ،،کابل :د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکه اداره.۴ ،)۲۰۱۶ ،

12

د افغانستان اسالمي جمهوریت ٫٫ ،د سیمه ییزې حکومتولۍ د تګالرې مخلیکي متن.۵ ،،

په افغانستان کې سیمه ییزه حکومتولي

7

2017

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

شي 13 .همدراز ،د سیمه ییزې حکومتولۍ تګالره د ښارواالنو د ګومارنې لپاره د وړتیا-بنسټي بهیر د جوړولو او پلي کولو وړاندیز
کوي ،چې دا به د ښاروالیو د ټاکنو پر لور یو ګام وي ،چې په همدې ترڅ کې د دغو ټاکنو لپاره چمتوالی هم نیول کېږي .دا تګالره
همداراز د ښاروالیو وړتیا تنظیموي او په زیاتېدونکې توګه پراختیا ورکوي -چې په ترڅ کې یې داسې پروګرامونه جوړېږي چې
د دولتي او خصوصي سکتورونو د ملګرتیا لپاره پر پانګونې او د هغوی له فرصتونو د ګټې اخېستنې لپاره د ښاروالیو پر وړتیا
تمرکز کېږي .دا همداراز ولسوالیو ته دا زمینه برابروي چې خپله تولید کړي عایدات بې له دې چې خزانې ته ولېږدوي ،له ځانه سره
کېږدي -دا یو داسې ګام دی ،چې فعالیت ته په کتو به پلی کېږي .دا وړاندې شوې چارې د ولسمشر له هغو ژمنو سره ښه اړخ لګوي،
چې د ولسوالیو د مالتړ په برخه کې یې کړې دي ،چې د سیمه ییزې حکومتولۍ د سمون لپاره یوه مهمه برخه ده.

14

د غاړې ایښودنې او اغېزناکې پلي کېدنې د باوري کولو لپاره ،مخلیکي تګالره د کابنیې د حکومتولۍ د شورا په چوکاټ کې د
دویمي کمېټې د رامنځته کېدو غوښتنه کوي ،چې ” د هغو حکومتي ادارو د تګالري غاړې ایښودنې ،څار ،پرمختیا او تنظیم لپاره
به کار کوي ،چې د تګالرې تر اغېز الندې دي “ 15 .د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکې ادارې ته دنده سپارل شوې ،چې د دې کمېټې لپاره
داراالنشا برابره کړي.

16

د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکه اداره اوسمهال پالن لري ،چې د سیمه ییزې حکومتولۍ ارزول شوې تګالره ولسمشر ته واستوي.
ولسمشر ته نژدې سرچینې وايي ،که څه هم هغه د دې بیا-کتل شوې او ارزول شوې تګالرې له محتوا او تګلوري سره همغاړی دی،
ټینګار یې دا دی ،چې د مخکینۍ تګالرې په څېر دې له نورو حکومتي ادارو او همداراز له مدني ټولنو سره د پراخو سال مشورو له
الرې ال ټول شموله شي .دا اړتیا له هغه رپوټ سره هم همغږې ده ،چې د  ۲۰۱۵کال په سپتمبر کې د لوړپوړو چارواکو ناستې ته وړاندې
شوی و 17 .ولسمشر پر دې باور دی ،چې د سیمه ییزې حکومتولۍ تګالره د افغان حکومت یوه ملي تګالره ده او له همدې امله د سیمه
ییزو اورګانونو د خپلواکې ادارې د اغېزناک او کارنده السنیوي په مټ یې د پلي کولو لپاره باید د ټولو اړوندو دولتي او مدني
ټولنې د اړوندانو لخوا د ملي او سیمه ییزې حکومتولۍ په ټولو کچو کې په ګډه پر مخ یوړل شي او خپله کړل شي 18 .د ولسمشر نظر د
سیمه ییزې حکومتولۍ له هغو نړیوالو کارپوهانو سره همغږی دی ،چې د سیمه ییزو اورګانونو خپواکه اداره یو داسې اورګان بولي
چې د تګالرې د مشرتابه رول لري ،نه د تګالرې د خپلونې رول.

13

19

د افغانستان اسالمي جمهوریت ٫٫ ،د سیمه ییزې حکومتولۍ د تګالرې مخلیکي متن.۱۰،،

14

م م م ،د ولسمشر د دفتر نژدې همکار ،کابل ۱۷ ،دسمبر .۲۰۱۵

15

د افغانستان اسالمي جمهوریت ٫٫ ،د سیمه ییزې حکومتولۍ د تګالرې مخلیکي متن.۳،،

16

د افغانستان اسالمي جمهوریت ٫٫ ،د سیمه ییزې حکومتولۍ د تګالرې مخلیکي متن.۱۰،،

 17د افغانستان اسالمي جمهوریت ٫٫ ،د ځان بسیاینې پر لور د افغانستان الر ،د لومړي پړاو د پرمختګ رپوټ ( ،،کابل :د افغانستان اسالمي جمهوریت،
.۴ ،)۲۰۱۵
18

م م م ،د ولسمشر د دفتر نژدې همکار ،کابل ۱۷ ،دسمبر .۲۰۱۵

19

م م م ،د سیمه ییزې حکومتولۍ نړیوال کارپوه ،کابل ۲۴ ،سېپتمبر .۲۰۱۵
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2د والیتي بودیجې جوړونې تګالره

22 2

د والیتي بودیجې جوړونې تګالره چې د  ۲۰۱۵کال په نومبر کې د کابینې لخوا تایید شوې ،د تګالرې په برخه کې دویمه مهمه چاره
ده .د مالیې وزارت تر مشرتابه الندې ،د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د یوه مهم کار په توګه به دا تګالره 20 ،په څلورو څانګیزو
وزارتونو :پوهنې ،عامې روغتیا ،کرنې ،او کلیو پراختیا وزارتونو کې د  ۲۰۱۶کال په اوږدو کې پلې شي.

21

په تګالره کې ویل شوي چې تمرکز یې په الندې ډول دی:
د سیمه ییزې حکومتولۍ د توانمنولو لپاره د ملي بودیجې کارول ،چې له مخې به یې په والیتي کچه ټولنې دا
وړتیا ومومي چې د خپل اړوند والیت په پرمختیا کې اړینه ونډه واخلي .دا موخه به د پیسو د نامتمرکزولو په مټ
د عامه مالي مدیریت والیتي واحدونو ته د لېږد له الرې تر السه شي .د افغانستان حکومت به د بودیجې جوړونې
او تدارکاتو د بهیر ساده کړي ،خو په څنګ کې به یې اړین کنترول له ځانه سره وساتي ،چې په مټ یې سرچینې په
اغېزناکه توګه تنظیم شي او ټولو اړوندانو ته یې په اړه باوري رپوټونه ورکړي.

22

همداراز ،دا تګالره والیتي بودیجه جوړونه د یوه بهیر په توګه تشرېح کوي:
...چې له الرې یې چوپړ رسونه او سیمه ییز پرمختیايي لومړیتوبونه د پالن او بودیجې جوړونې په ملي بهیر کې
ور ګډېږي .په والیتي بودیجې جوړونې کې له سیمه ییزو بنسټونو نه په مرکزي بودیجوي واحدونو سربېره په ملي
بودیجه کې مالوماتي السنیوی هم کېږي .د بودیجې د پالن او جوړونې په بهیر کې به له والیتي شوراګانو سره د
خلکو د استازو په توګه مشوره کېږي .کله چې د والیتي شورا ګانو د دندو اړوند قوانینو کې په داسې ډول بدلون
راځي چې د والیتي شورا ګانو رول اغېزمنوي ،له هغوی سره سم ګامونه به اخېستل کېږي.

23

د تګالرې د کاري ډګر او اهمیت په اړه په متن کې راغلي چې دا تګالره:
...د حکومت عادي او پرمختیايي دواړو بودیجو پورې تړاو لري او د مالیې له وزارته غوښتنه کوي ،چې د والیتي
ادارې لپاره د هغو پروژو د پلي کولو په موخه له بودیجوي پرمختیايي صندوق نه د  ٫نامشروطو پیسو یو صندوق٬
بېل کړي ،چې په سېکتوري پالنونه کې شاملې نه وي.

24

په پای کې ،د پلي کولو په اړه تګالره روښانوي ،چې ” د والیتي بودیجې جوړونې تګالره به د درېو کلونو په اوږدو کې په بېالبېلو
سېکتورونو کې په ازمېښتي ډول پیل شي ،او که پایله یې ښه وه ،نو بیا به نورو بودیجوي واحدونو ته هم وغځول شي او پکې عملي
به شي“ .

25
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م م م ،د مالي چارو لوړپوړی دولتي چارواکی ،کابل ۲۹ ،سېپتمبر .۲۰۱۵
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م م م ،د مالي چارو لوړپوړی دولتي چارواکی ،کابل ۶ ،جنوري .۲۰۱۶

22
23

د افغانستان اسالمي جمهوریت ٫٫ ،د والیتي بودیجې جوړونې تګالره ( ،،کابل :د مالیې وزارت.۴ ،)۲۰۱۵ ،
د افغانستان اسالمي جمهوریت ٫٫ ،د والیتي بودیجې جوړونې تګالره.۴ ،،
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د افغانستان اسالمي جمهوریت ٫٫ ،د والیتي بودیجې جوړونې تګالره.۴ ،،
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3 33 3جوړېدونکي قانوني چوکاټونه
په قانوني ډګر کې ،اساسي قانون او د سیمه ییزې ادارې قانون د سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه د مهمو قانوني اسنادو له ډلې دوه
سندونه دي .د والیتي شوراګانو قانون ،د ښاروالیو قانون او د سیمه ییزې ادارې بیا ارزول شوی قانون له  ۲۰۰۸کال راهیسې د قانون
جوړونې په بهیر کې دي ،خو تر اوسه په رسمي توګه وړاندې شوي نه دي .د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکه اداره اوسمهال د سیمه
ییزې ادارې په قانون کې بدلونونه چمتو کوي ،چې د عدلیې وزارت او کابینې له الرې به پارلمان ته استول کېږي 26 .د ښاروالیو او
والیتي شوراګانو قوانین په یوه پرمختللي پړاو کې دي :د کابینې د قانون جوړونې کمېټې د والیتي شوراګانو د قانون بیا کتنه بشپړه
کړې ،چې د څار دنده پکې په کلکه ځای پر ځای کړل شوې 27 .د ښاروالیو قانون اوسمهال پارلمان ته له وړاندې کېدو دمخه د ولسمشر
تایید ته انتظار کوي.

 26د سیمه ییزو اورګانونو مشرتابه ته یوې نژدې سرچینې تایید کړه ،چې پارلمان دې ته چمتو نه دی چې قانون رد کړي او دغې ادارې ته اجازه ورکړي چې
نور بدلونونه پکې راولي .پارلمان همداراز له حکومته غوښتي ،چې  ٫٫وړاندې کړي بدلونونه پارلمان ته د غور لپاره ور واستوي.،،
 27د سیمه ییزو اورګانونو د خپلواکې ادارې لخوا د والیتي شوراګانو د څار د دندې په اړه یوه بېله مقرره جوړېږي .م م م ،د سیمه ییزې حکومتولۍ لوړپوړی
چارواکی ،کابل ۲۰ ،می .۲۰۱۶
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3.3د سیمه ییزې حکومتولۍ سمون
د ملي یووالي حکومت د کار له پیل وروسته د سیمه ییزو اورګانونو د خپلواکې ادارې د نوي مشرتابه له ګومارل کېدو راهیسې ،دغې
ادارې د مرکزي او والیتي ادارو تر منځ د همکارۍ د رول د پرمختیا لپاره یو شمېر چټکې چارې پیل کړې دي .د سیمه ییزې حکومتولۍ د
تګالرې د سمون پر بهیر سربېره ،د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکې ادارې د والیانو او ولسمشر تر منځ میاشتني ویډیو کنفرانسونه پیل
کړي چې موخه یې د والیتونو او د ولسمشر د دفتر تر منځ د اړیکو د یوې سیده لیکې رامنځته کول دي .همداراز شپږ والیان هره میاشت
کابل ته ځي ،له وزارتونو ،ملي امنیت شورا ،او قضايه قوې سره اړینې ناستې کوي او د کابینې غونډې کې هم ګډون کوي او په خپلو
والیتونو کې د وضعیت او د هغو برخو په اړه لنډ مالوماتي پرزنټېشن هم ورکوي ،چې د کابینې همکارۍ ته پکې اړتیا وي.د والیانو
او رسنیو او ولس تر منځ د اړیکو د پرمختګ لپاره د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکې ادارې سلګونه خبري غونډې جوړې کړې دي .دغو
بدلونونو والیانو ته د کار په اړه د ځوابي مالوماتو د یوه مېکانېزم جوړېدو ته هم الره اواره کړې .د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکه اداره اوس
د وګړو میثاق ملي لومړیتوب پروګرام یوه مهمه برخواله ده او د ښاري برخې مشري یې کوي .د سیمه ییزو اورګانونو د خپلواکې ادارې
تشکیل کې اصالحات راوستل شوي ،چې له مخې یې د هر والي په دفتر کې د جنسیتي انډول یو افسر شته ،چې د جنسیتي چارو پر همغږۍ
تمرکز کوي .د مېرمنو د مالتړ لپاره د یوه بل ګام په توګه ،په ښاري سیمو کې به ټول نارسمي جایدادونه ثبت شي ،چې د مالکیت اسناد به یې
خاوندانو او مېرمنو دواړو ته ورکول کېږي ،چې له مخې یې دا باوري کېږي ،چې ښځې به د جایداد ملکیت لري.

28

د افغانستان د پرمختګ اوسني پړاو ته په کتو او د بدلون په اړه د غور کولو او د راوستو د مهارت د اړتیا په نظر کې نیولو سره یې،
د مهمو مالومات ورکوونکو مرکه ورکوونکو یوې غوره شوې ډله نه پوښتنه وشوه ،چې تر اوسه د شوي پرمختګ ،شته ننګونو ،او د
سمون د فرصتونو په اړه خپل نظرونه او مالومات راسره شریک کړي .له دغو مالومات ورکوونکو سره له مرکو د الس ته راغلو مهمو
مالوماتو په اړه یوه شننه الندې وړاندې کېږي.

 1 11 1شوی پرمختګ
افغان حکومت د سیمه ییزې حکومتولۍ د بنسټونو له الرې د هېواد په فکري او سیاسي بحث کې د سیمه ییزې حکومتولۍ د
مفهوم ور ګډولو کې بریالی شوی دی 29 .دا چې افغانستان له ډېره وخته د حکومتولۍ یو متمرکز سېستم لري ،په محتوا او د فکر
الرو کې بدلون راوستل اسان نه دي ثابت شوي او د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکې ادارې ته یوه سخته چاره تمامه شوې ده ،چې له
تېرو اتو کلونو راهیسې د سیمه ییزې حکومتولۍ د سمون سرالری بنسټ دی .په بنسټیزه توګه د سیمه ییزو اورګانونو د خپلواکې
ادارې د هڅو په پایله کې ،د والیانو د رول په اړه یو څه نور وضاحت هم شوی دی ،او د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل والیتي
شوراګانې وټاکل شوې.

30

د پرمختګ یوه بله نښه په سیمه ییزه کچه د عامه چوپړ رسونې د ښه والي لپاره د واک د یوې بڼې د لېږد لپاره زیاته شوې لېوالتیا ده.
د واک د لېږد د مفهوم په اړه د توافق د کچې له نظر کې نیولو پرته ،د ولسمشر غني په هغې ژمنتیا کې پیاوړې سیاسي اراده منعکسه
شوې ،چې له مخې به یې ګام په ګام ،والیتونو ته د پالن جوړونې او اجرايي واک  ۴۰سلنه ولېږدول شي .همداراز د دې موضوع په تړاو
بحث ال هم روان دی ،چې له مخې یې د معرفي کېدو په صورت کې د سیمه ییزې حکومتولۍ د سمون ملي مالکیت رامنځته کوي.
اته کاله وړاندې افغانستان د ملکي مامورینو داسې ځواک نه درلود چې په سیمه ییزې حکومتولۍ کې یې تخصص درلود او آن د
سیمه ییزې حکومتولۍ د مفهوم په اړه پوهاوی هم پکې نه و .خو نن په ځانګړې توګه د سیمه ییزو اورګانونو د خپلواکې ادارې ،مالیې
وزارت ،کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت ،او د اقتصاد وزارت په څېر بنسټونه د سیمه ییزې حکومتولۍ د مسلکي کارپوهانو
پراخېدونکې ډلې لري ،چې په حکومت کې دننه او بهر کار کوي چې په افغانستان کې د ریښتینې سیمه ییزې حکومتولۍ د رامنځته
کولو لپاره د چمتوالي د تخنیکې پوهې او مهارت استازیتوب کوي.

28

م م م ،ولسمشر ته نژدې د سیمه ییزې حکومتولۍ لوړپوړی چارواکی ،کابل ۱۵ ،دسمبر .۲۰۱۵

29

مهم مالومات ورکوونکي مرکه ،د سیمه ییزې حکومتولۍ پخوانی لوړپوړی چارواکی ،کابل ۲۹ ،سېپتمبر .۲۰۱۵

30

مهم مالومات ورکوونکي مرکه ،د سیمه ییزې حکومتولۍ نړیوال کارپوه ،کابل ۲۴ ،سېپتمبر .۲۰۱۵
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2 22 2مهمې ننګونې
دا چې په افغانستان کې د سیمه ییزې حکومتولۍ سېستم باید د یوه مرکزواکي دولت په اډانه کې سیمه ییزې کچې ته د یو څه چارو
او مالي واک په لېږد سره فعالیت وکړي ،د مخکې پرتو ننګونو یو اوږد نوملړ پروت دی.

قرینوي او سېستمي ننګونې
د سیمه ییزې حکومتولۍ د پلي کولو پر وړاندې د اداري فساد ،پلوان پالنې او پر تخنیکي سمون د سیاست د السبري مهمې
سېستمي ننګونې موجودې دي ،چې هر یوه به یې د اواري لپاره اوږد وخت ونیسي ،چې ځواکمنې سیاسي ارادې او په ځانګړې توګه
د قانون د پلي کولو او حاکمیت د ادارو په ګډون پیاوړو دولتي بنسټونو ته اړتیا لري .یوه بله ننګونه دا ده ،چې د یو شمېر مهمو
مسلو په اړه وضاحت او همغږي نشته لکه د ولسوالیو او کلیو استازیتوب ،د مرکز او والیتونو او د مدني ټولنو په ګډون د دولتي او
خصوصي واحدونو ترمنځ د واک وېش او د دولتي-خصوصي برخوالۍ په نامه نوی مفهوم.

31

افغانستان د نورو هغو هېوادونو په څېر نه دی ( چې فدرالي دولتونه بلل کېږي) ،چې د ” نوملړونو“ په بڼه د مرکزي او والیتي واحدونو
د مهمو دندو څرګند پوهاوی پکې موجود وي .افغانستان نه د مرکز او والیتونو لپاره په څرګنده تعریف شوې دندې او د پرېکړې کولو
چلندالرې لري او نه هم د دندو داسې کوم موازي لړلیک لري ،چې د کړکېچ پر مهال پکې د دواړو خواو پرېکړه پرېکنده وبلل شي.
یوه لویه قرینوي ننګونه دا ده چې افغانستان په ملي کچه سره تړلې مدني ټولنه او وګړټولنه نه لري ،چې له همدې امله د اغېزناکې
سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه همغږي او غوښتنه نه ده رامنځته شوې .لکه څنګه چې د سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه د مرستندویانو
په یوه مرکزي ټکي کې تشرېح شوې ” د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکه اداره د سمون بهیر پر مخ وړي ،خو دا په ګاونډ کې د یوه یوازني
وګړي په څېر ده ،نور برخوال یې نه ښکاري“ 32 .په دې ډګر کې د ښارواالنو ،والیتي شوراګانو یا د والیانو په څېر د اړوندو ډلو د
اغېزناکې او فعالې دلچسپۍ تشه لیدل کېږي ،چې پکار دي ،د سیمه ییزې حکومتولۍ د سمون په برخه کې د سیمه ییزو اورګانونو
د خپلواکې ادارې د هڅو مالتړ وکړي .دا کار د سیمه ییزې حکومتولۍ د سمون په بحث کې د پلوۍ د عنصر د کمزورۍ او بې اهمیتۍ
المل ګرځي .دا تر یوه بریده په افغانستان کې د شخصي واک د کلتور له امله ده ،چې د حکومتولۍ په سېستم کې د رسمي مرکزیت
لپاره لویه قرینه برابروي .بل المل یې دا دی ،چې خلک دخوځنده ټولیزو ځواکونو په جوړولوکې کومه ګټه نه ویني او یا نه غواړي چې
برخه یې شي ،ځکه چې سېستم د همکاریو رضاکارانه کار ته مکافات نه ورکوي.

33

د سیمه ییزې حکومتولۍ د سمون په اړه د همغږۍ د نشتوالي په صورت کې د سمون د کړنالرې لپاره هڅې نتیجه نه ورکوي ،بلکې
خنډونه هم پیدا کوي .د سمون په اړه د عمومي پوهاي او خوځښت د رامنځته کولو لپاره د ملي همغږۍ د رامنځته کولو او هڅولو
اړتیا تر بل هر وخت اوس ډېره اړینه ده.
د سیمه ییزې حکومتولۍ سمون که څه هم یوه بېړنۍ اړتیا ده ،که د عمل ډګر ته ولیدل شي ،په ټوله کې د حکومت یا د افغانستان
لومړیتوب نه دی .د حکومتولۍ فعال جوړښتونه له ټیکاو او امنیت راوستو سره مرسته کوي ،خو دا چې افغانستان په جګړه
کې ښکېل هېواد دی ،له همدې امله ټیکاو او امنیت یې د سر لومړیتوبونه دي 34 .د وزارتونو د مرستیاالنو په کچه د سیمه ییزې
حکومتولۍ لوړپوړي چارواکي یوه مهمه اندازه وخت په دفاع وزارت او ملي امنیت شورا کې په غونډو کې تېروي .دا وضعیت د
تصادف یا د تمرکز د نشتوالي له امله نه دی ،بلکې دا د قرینوي اړتیا یو انعکاس دی او باید همداسې ومنل شي .خو بیا هم دا کار د
سیمه ییزې حکومتولۍ نورو همدومره مهمو چارو ته د کم پامۍ المل ګرځي.
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 31که څه هم لوړپوړي حکومتي چارواکي د دولتي او خصوصي سېکتور یا د دولتي او مدني ټولنې د سېکتور تر منځ د همکاریو د ډېرولو لپاره خپلو هڅو
ته د دولتي او خصوصي سېکتور د ملګرتیا اصطالح کاروي ،خو د داسې همکاریو د پیدا کولو لپاره بنسټي بندوبست په نشت حساب دی ،چې له مخې یې
عامه چوپړ رسونه اغېزناکه شي .پخپله د دغه مفهوم په اړه نه پوهېدل یوه داسې ستونزه ده چې دا مسله یې ال پسې پېچلې کړې ده .م م م ،د ولسمشر د دفتر
نژدې همکار ۱۷ ،دسمبر .۲۰۱۵
32

م م م ،د سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه د مرسته کوونکو د تمرکز ناسته ،کابل ۲۰ ،سېپتمبر .۲۰۱۵

33

م م م ،د سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه د مرسته کوونکو د تمرکز ناسته ،کابل ۲۰ ،سېپتمبر.۲۰۱۵ ،

34

م م م ،لوړپوړی حکومتي چارواکی چې له سیمه ییزو بنسټونو سره له نژدې کار کوي ،کابل ۱۰ ،اکتوبر .۲۰۱۵

35

م م م ،ولسمشر ته نژدې د سیمه ییزې حکومتولۍ لوړپوړی چارواکی ،کابل ۱۵ ،دسمبر .۲۰۱۵
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بنسټي او جوړښتي ننګونې
په افغانستان کې د سیمه ییزې حکومتولۍ سېستم دوه بڼې لري :کاغذي بڼه لکه د تګالرې په اسنادو کې چې یې یادونه شوې او
عملي بڼه .که عملي ډګر ته وګورو ،وزارتونو تر اوسه خپلو والیتي څانګو ته د عامه چوپړ رسونې واک نه دی لېږدولی او د هغو مهمو
پروګرامونو په اړه پرېکړې په مرکز کې د ملي کچې د دفترونو له الرې کېږي ،چې په بنسټیزه توګه د مرستندویانو لخوا تمویلېږي.
کابینې د والیتي بودیجې جوړونې تګالره تایید کړې ،خو د وزارتونو والیتي څانګو ته د ورکول کېدونکو دندو په اړه وضاحت نشه،
چې هغوی وکوالی شي پالن یې کړي او بودیجې ورته وټاکي .د دغه وضعیت پایله دا ده ،چې والیتي څانګې ،د امنیتي او عدلي
سېکتور په استثنا ،له اداري ،عملیاتي او حفظ و مراقبت له چارو پرته ډېر څه نه کوي .د فعالیتونو هغې کچې ته په کتو چې د مرکز
لخوا تر سره کېږي او یا یې په اړه پرېکړه کېږي ،والیتي څانګې ځان څه نا څه فلج شوې ګڼي.
د سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه د یوې ټولیزې کړنالرې نشتوالی یوه بله لویه ننګونه ده 36 .د ملي او نړیوالو کارپوهانو په ګډون،
ډېرو ته سیمه ییزه حکومتولي د والیانو او ولسواالنو د دفترونو ،ښاروالیو او والیتي شوراګانو په مانا ده .دا نظر سم دی ،خو
بشپړ نه دی .په حقیقت کې د سیمه ییزې حکومتولۍ سېستم تر دې پراخ دی ،چې دولتي او نادولتي بنسټونه او اړوندان دواړه
پکې شامل دي .که د موضوع د دولت لوري ته وکتل شي ،د ملکي خدمتونو سېستم او سېکتوري سمون د سیمه ییزۍ حکومتولۍ
د سمون او په ټوله کې د حکومتولۍ مهمې برخې دي .د یوه اغېزناک بنسټ په توګه د پایېدلو لپاره د ملکي چوپړونو سېستم باید
خپلو کارکوونکو ته د دندو خوندیتوب ،د وخت په تېرېدو ارتقا ،ټیکاو لرونکې تنخوا ،د دندې په پای کې تقاعد ،درناوی او که
څوک په ریښتینولۍ کار کوي ،د خدمت فرصت ورکړي .خو اوسمهال داسې نه ده .لوړپوړي حکومتي چارواکي د قلم په یوه ګوزار د
سیمه ییزې حکومتولۍ لوړپوړي چارواکي مقرروالی یا ګوښه کوالی شي .پر دې سربېره اداري فساد یوه ستره ننګونه ده ،چې ملکي
خدمتونه خلکو ته د ریښتیني چوپړ پر ځای د پیسو پر یوې سرچینې بدلوي .پایله یې دا کېږي ،چې د ملکي خدمتونو سېستم د عامه
ادارې د سېستم د بیوروکراسۍ او بنسټ په توګه ،په ښه ډول فعالیت نه کوي.

37

په عملي برخې کې د پرتو مهمو ننګونو په ډله کې د والیانو کمزورې مشري هم تر سترګو کېږي ،چې ډېری وختونه د وزارتونو
د والیتي څانګو یا ښاروالیو د کوچني-مدیریت له الرې جبرانېږي .تر څنګ یې د والیتي شوراګانو د حساب ورکونې کمزورې
چلنالرې هم موجودې دي .همداراز د ولسوالیو ،ښاروالیو او کلیوالي ټاکل شویو شوراګانو نشتوالی هم دی ،که څه هم اساسي
قانون ورته ځای ورکړی .بلخوا د ولسوالیو او کلیو په کچه له سېکتورونو سره تړلې شوراګانې اړین قانوني مالتړ او د پرمختیايي
او د حکومتولۍ د چارو په اغېزناک ډول د تر سره کولو وړتیا نه لري .په حقیقت کې د سیمه ییزې حکومتولۍ د شته دودیزو کړنالرو
په اړه د پوهاوي او مننې نشتوالی د زړو جوړښتونو له پامه غورځولو او د نویو د را منځته کولو لپاره د پیاوړې هڅې المل کېږي.
په پای کې ،د معیاري عامه ادارې او ځانګړې قرینوي پرمختیايي چلنالرې تر منځ مانا لرونکي انډول د را منځته کولو په اړه د ملي
همغږۍ نشتوالی ستونزه زېږوونکی دی.
والیان په اوسني موقف کې والیتي چارو کې مانا لرونکې مشري نه کوي ،ځکه چې د لوړې کچې متمرکز سېستم له کبله د عامه
چوپړونو رسونه په بنسټیزه توګه په مرکز کې کېږي 38 .دا چې والي د چوپړ رسونې د موخو په اړه پرېکړو کولو کې دخیل نه دی او په
بنسټیزه توګه دا موخې په مرکز کې ټاکل کېږي ،والي یې مالکیت او تر یوې اندازې د دغو موخو په تعقیبولو کې د مشرۍ رول نه
لري او نه هم د وزارتونو له والیتي څانګو سره حساب کوالی شي .د سرچینو د دغه نشتوالي د جبران لپاره ،والي ښايي د وزارتونو
د ځینو والیتي څانګو پر کوچني-مدیریت تمرکز وکړي او یا ښايي د تنخواو د ورکولو یا کوچنیو تدارکاتو لپاره واک وکاروي یا
ترې ناوړه ګټه واخلي .لکه چې وویل شول ،دا په امنیتي او عدلي سېکتورونو کې د صدق وړ نه دی ،چې والیان پکې په زیاته اندازه
ښکېل دي یا پرې اغېز لري.
په مخکې یادو شویو دالیلو ،والیتي شوراګانې په والیتي چارو کې تر اوسه د څار مانا لرونکی رول نه لري .په قانون جوړونې کې
ځنډ د دې المل شوی ،چې د والیتي شوراګانو زوړ قانون تر اوسه پر خپل ځای پاتې شي ،چې د یادې نیمګړتیا المل ګرځي ،ځکه چې
په اوسني قاون کې د والیتي شوراګانو دنده سال مشورې ورکول او مرسته ده .د والیتي شوراګانو د څار راتلونکی رول به په دې برخه
کې وضاحت را منځته کړي ،خو پلي کېدل به یې وخت ونیسي.
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م م م ،ولسمشر ته نژدې د سیمه ییزې حکومتولۍ لوړپوړی چارواکی ،کابل ۱۵ ،دسمبر .۲۰۱۵

37

م م م ،پخوانی لوړپوړی حکومتي چارواکی ،کابل ۱۶ ،سېپتمبر .۲۰۱۵
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سره له دې د مرکز او والیتونو تر منځ د واک په انډول کې استثناګانې شته ،لکه د بلخ والیت په مورد کې.
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

یوه بله مهمه ننګونه له اساسي قانون سره سمې د کلیوالي او ولسوالیو شوراګانو له نشتوالي او له شته جوړښتونو نه د ګټې
اخېستنې له ناتوانۍ سره تړاو لري .والیتونو او د حکومتولۍ ټیټو کچو ته د واک د مانا لرونکي لېږد نشتوالي ته په کتو ،د ټولنیزو
پرمختیايي شوراګانو پالن جوړونې ته د عامه پالن جوړونې او د سرچینو له ټاکنې سره تړاو ورکول ستونزمن کار دی ،ځکه چې
د بودیجې د جوړونې بهیر ډېر متمرکز دی .د ولسوالیو او والیتونو له الرې مرکز ته د ټولنیزو پرمختیايي شوراګانو د پالنونو له
رسونې سره سره ټولنیزه پالن جوړونه تر اوسه په مرکزي پالن جوړونې او بودیجې جوړونې کې نه منعکسېږي.
د ټاکل شویو ښارواالنو او د ښاروالیو د شوراګانو نشتوالی او په ټوله کې ښاروالیو ته ناپامي نورې مهمې ننګونې دي 39 .ښاروالۍ
د عایداتو د راغونډولو او چوپړونو د رسولو پراخ توان لري ،چې تر اړتیا ډېره کمه پانګونه پرې شوې ده .د دغه توان المل دا دی
چې ښاروالۍ د ښې عامه چوپړ رسونې او ولسواکې حکومتولۍ د یوه فرصت استازیتوب کوي .خلک د ښاروالۍ چوپړونو ته پام
کوي ،چې په ښاروالیو کې د دوی د پانګونې المل ګرځي او یا ورسره لګښتونه شریکوي چې له الرې یې د ښاروالیو د عایداتو
جوړونې وړتیا دوام کوي .همدا شان ،د ښاروالیو چوپړونه لیدل کېدای شي ،چې له الرې یې له ښکته-پورته خوا ته حساب ورکول او
د چوپړونه ارزونه او د هغوی معیار یو څه اسانېږي .د ښاروالیو د وړتیا جوړونې پروګرامونو ،چې په بنسټیزه توګه یې مالي مالتړ
د مرستندویانو لخوا کېږي ،د وړتیاو د اصلي لوړونې او د عایداتو زېږوونکو وړتیاو د جوړونې پر ځای د دفتري سامان االتو په
مهیا کولو تمرکز کړی .هغه پروګرامونه چې د عایداتو جوړوونکو وړتیاو یا چوپړ رسونې پر معیار تمرکز کوي تر اوسه ډېر کم دي او
یوازې څو ښارونو یا ښارګوټو پورې محدود دی .نو ،د چوپړ رسونې او عایداتو د جوړونې لپاره د ښاروالیو پر وړتیا ریښتینی تمرکز
تر اوسه پورې نه دی شوی .د ښاروالیو په چارو کې د والیانو کوچنی-مدیریت او یا هم مداخله نورې ننګونې پیدا کوي ،که څه هم له
نورو والیتي ادارې سره تړاو نه لري .دا هر څه په داسې حال کې دي ،چې له دولته ښاروالیو ته د مالي واک د لېږد نشتوالی او د عامه
ادارې د سمون په بهیر کې د ښاروالیو له پامه غورځول شوی ځای وضعیت نور هم پېچلی کوي.
د ارزونو له مخې ،د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکه اداره سیمه ییزو بنسټونو او چارواکو ته د خپلو سیمه ییزو څانګو او د ډګري
کارکوونکو په توګه ګوري ،نه دا چې هغوی داسې واحدونه وبولي چې د چوپړ رسونې حق لري ،چې دا کار ننګونې ال پسې سختوي.

40

په دندو کې د روښانتیا نشتوالی :د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکه اداره د وزارتونو پر وړاندې
د سیمه ییزو اورګانونو د خپلواکې ادارې او وزارتونو تر منځ هم دنده ییز کړکېچ یا هم لږ تر لږه د رولونو تر منځ یې د وضاحت
نشتوالی شته ،چې د همکارۍ پر ځای د سیالۍ المل ګرځي 41 .د همکارۍ د رامنځته کولو هڅې ،لکه د ولسوالیو د همکاریو
شوراګانو پر چوکاټ باندې د ګډ کار له الرې ( چې د سیمه ییزو اورګارنونو خپلواکې ادارې او د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت
پورې اړوند دی) ،په تاسف سره تر اوسه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوې او پلې شوې نه دي .وزارتونه د سیمه ییزو اورګانونو لخوا
د مشرۍ د رول د لوبولو له کبله خپه دي ،خو د سیمه ییزو اورګانونو اداره ،سیمه ییزو حکومتولي د خپل کاري ډګر بولي او دا
خپل مشروع رول ګڼي .د سیمه ییزو اورګانونو مقام ،چې د یوه ولسمشریز فرمان له مخې رامنځته شوې ،او د وزارتونو لخوا خپلو
والیتونو ته د مسولیت د لېږد نه غوښتل حالت ال پسې پېچلی کوي .ډېر پر دې باور دي چې د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکه اداره د
تګالرې د مشرتابه د یو څه بڼې په درلودو لکه څنګه چې د سمون د اجندا د معرفي کولو یا وړاندې کولو په رول کې په بنسټیزه توګه
منعکسېږي ،خو دوی ټینګار کوي چې دا رول څنګه د تګالرې له مالکیت سره توپیر لري ،چې د سیمه ییزې حکومتولۍ د تګالرې په
مورد کې ،د افغانستان په حکومت او ور پورې تړلو ادارو پورې تړاو لري.
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که څه هم د سیمه ییزې حکومتولۍ اصالح شوې تګالره به هڅه وکړي چې د سیمه ییزې حکومتولۍ د واحدونو دندې او فعالیتونه
روښانه کړي ،په ملي کچه د مسولیت له پراخ وضاحت او وېش پرته به دا هڅه په عملي توګه اغېزناکه نه وي .د مخکنۍ تګالرې د
کرار او باالخره نه پلي کېدونکي وضعیت نه زده شوي درسونه د دغه بهیر په اړه ګټور مالومات وړاندې کوي.

39
دي.

د یوه لنډمهالي ګام په توګه ،د ښاروالیو د چارو ریاست د ښاروالیو مشورتي بوردونه جوړ کړي ،چې موخه یې د ښاروالیو د شوراګانو په څېر کار کول

40

م م م ،د افغان سیمه ییزې حکومتولۍ نړیوال کارپوه ،کابل ۲۵ ،اکتوبر .۲۰۱۵
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په دندو کې د روښانتیا نشتوالی :دولتي سکتور د خصوصي او مدني ټولنې پر وړاندې
د دولتي او خصوصي سېکتور تر منځ د برخوالۍ په اړه بحثونه شوي ،خو دا روښانه نه ده ،چې کوم چوپړونه باید د دولتي واحدونو
له الرې ورسول شي ،د کار کومې لیکې باید خصوصي سېکتور ته پرېښودل شي او حکومت په کومو ساحو کې د دولتي او خصوصي
سېکتور تر منځ ملګرتیا یا برخوالي رامنځته کوالی شي .د منل شوي پوهاوي نشتوالی او د دغو ګامونو د پلي کولو لپاره د الزمو
شرایطو نه برابری د همغږۍ د نشتوالي او د چوپړونو د تېر و بېر کېدو او یا هم د دولتي او خصوصي سېکتور د ملګرتیا د مفهوم
یوازې تر مدني ټولنې پورې د را کمېدو المل ګرځي ،چې د ډېرو په باور تر هغو لوړپوړو ښارمېشتو نادولتي ټولنو پورې محدوده
ده ،چې مرستندویان یې مالي مالتړ کوي.

43

په سیمه ییزې حکومتولۍ کې د مدني ټولنې د رول په اړه یو پیاوړی لیدلوری د عامه چوپړونو د رسوونکو په توګه ،چې د دولت
دنده ګڼل کېږي ،د مدني ټولنې پر اوسني وضعیت نیوکه کوي ،او ټینګار کوي ،چې د دوی دنده باید له ښکته-پورته خوا ته د حساب
ورکولو د پیاوړي کوونکو واحدونو په توګه وي .دا واقعیت چې مدني ټولنې او حکومتي ادارې دواړه په چوپړ رسونې کې ونډه لري،
دا دواړه سېکتورونه یو له بل سره ملګري کوي ،خو په ګټوره توګه نه ،او دا د کمزورې-یا تر ټولو بده -د تش په نامه حساب ورکونې
المل ګرځي .په نورو مواردو کې ،د عامه چوپړونو په رسونې کې ګډه بوختیا د سرچینو د تر السه کولو لپاره مدني ټولنه د دولتي
سېکتور سیاله کوي ،چې له ښکته-پورته حساب ورکونې په رول کې د مدني ټولنې د موخې حس ناپییلی نه پاتې کېږي او یو طرف
نیسي .دا وضعیت د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستندوی د رول په لوبولو نور هم سختېږي 44 .همداراز له مدني ټولنې سره د خپلې اړیکې
تعریفولو یا په اغېزناکه توګه د هغې د فعالیتونو تنظیمولو کې د حکومت ناتواني هم ال پسې ستونزمنوونکې ده .په دواړو حاالتو
کې ،که څه هم د مدني ټولنې سېکتور په سیمه ییزې حکومتولۍ کې بوخت دی ،خو په یوې اغېزناکې الرې نه دی ،چې په ټوله کې
د سیمه ییزې حکومتولۍ پر چارو د یوه مانا لرونکي اغېز ښندلو کې پاتې راځي 45 .د دې لیدتوګې په تایید ،د نړیوالې مرستندویه
ادارې یوه بل استازي ومنله ،چې ریښتینې مدني ټولنې په کلیوالو سیمو کې دي ،چې د مهمو مرستندویانو له السرسي بهر دي.
لوړپوړو ټولنو ته د مالي مرستو پرله پسې ورکړه د مدني ټولنو د رول په پیاوړتیا کې مرسته نه کوي ،بلکې برعکس زیان ور رسوي.

46

3 33 3شته فرصتونه
د نورو تر څنګ د داخلي سمون غوښتونکو ډلو د نشتوالي په ګډون له خنډونو سره سره ،موږ داسې نښې ولیدې ،که څه هم ټول شموله
نه وې ،چې اوس د سیمه ییزې حکومتولۍ د سمون لپاره توان او اراده دواړه شته .دا فرصت په بسټیزه توګه د دې مسلې په اړه د
ولسمشر غني د روښانه ژمنتیا او د سیمه ییزې حکومتولۍ د سمون په اړه د هغه د راڼه ژورلید پر بنسټ تکیه کوي او پرې پر مخ ځي.
د سیمه ییزې حکومتولۍ د سمون په اړه د مثبت اندۍ دویمه سرچینه د موخو اسانوالی دی ،لکه څنګه چې د سیمه ییزې حکومتولۍ
په بیا ارزول شوې تګالرې کې یې یادونه شوې ،چې د  ۲۰۱۰کال له اصلي تګالرې سره توپیر لري .د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکه اداره
د درې پړاوي کړنالرې وړاندیز کوي ،چې لنډمهالي ،منځمهالي او اوږدمهالي ګامونه پکې شامل دي ،چې هر پړاو پر ورمخکني
پړاو تکیه کوي او ګټه ترې اخلي ،چې په پایله کې د تړاو او یووالي حس پیدا کوي.
د سیمه ییزې حکومتولۍ اصالح شوې تګالره څلور مهمې ساحې په نښه کوي :له وزارتونو نه اړوندو والیتي څانګو ته د واک لېږد،
د والیانو د مشرۍ د رول پیاوړتیا ،د والیتي شوراګانو د حساب ورکونې د رول پیاوړتیا او د ښاروالۍ د چوپړونو د ښه کېدو په
موخه د عایداتو په تولید کې مرسته.
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م م م ،د سیمه ییزې حکومتولۍ نړیوال کارپوه ،کابل ۲۴ ،سېپتمبر .۲۰۱۵

 44په ځانګړې توګه ،موږ د مرستندویانو هغه میالن ته کتنه کوو ،چې د هغو نادولتي ټولنو تر منځ له پورته-ښکته حساب ورکول هڅوي ،چې مرسته ورسره
شوې وي ،خو په مناسبو حدودو کې دولت ته له ښکته-پورته خوا ته حساب ورکول ډېری وختونه له پامه غورځوي.
45

م م م ،د سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه د مرستندویانو د تمرکز ناسته ،کابل ۲۱ ،سېپتمبر .۲۰۱۵
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

لکه په افغانستان کې د سیمه ییزې حکومتولۍ یوه کارپوه چې وویل ،ښاري کېدنه یو پیاوړی میالن دی او د ستنېدنې شونتیا یې
نه لیدل کېږي .خلک له کلیوالي سیمو نه ښاري هغو ته په یون دي 47 ،چې د وګړو د میثاق ښاري برخه یې اړینه کړې ،چې د ښاروالیو
په مالتړ کې مرستې ته ژمنه ده ،په ځانګړې توګه په والیتي او د ولسوالیو په کچه د حساب ورکوونکو لوړپوړو چارواکو په توګه د
ښارواالنو ټاکنې ته.

48

پر ټولو سربېره ،د سیمه ییزې حکومتولۍ په اصالح شوې تګالرې کې یوه پاخه ژورلید ته ځای ورکړل شوی ،چې د افغانستان د
سیمه ییزې حکومتولۍ سمون باید له ژمنتیا سره ،خو په ورو ورو پر مخ والړ شي ،چې د سمونونو او شته فعال سېستم تر منځ د وخت
په تېرېدو همکاري را منځته شي .دا چې اوسنۍ هڅې به په حقیقت کې په عملي ډګر کې بدلونونه را منځته کړي ،په اړه یې د مثبت
اندۍ دالیل شته .د افغانستان مرکزي دولت د سیمه ییزې حکومتولۍ پیاوړي کولو ته ژمن دی او دا ځواکمنه سیاسي اراده به له
کاغذه عمل ته د افغان حکومتولۍ په لېږد کې د مرستې لپاره اړینه وي.
د هیلې بله نښه د سیمه ییز استازیتوب ښه شوی پوهاوی دی ،چې د والیتي شوراګانو د قانون په اړه د بحث پر مهال د دغو شوراګانو
لپاره د څار د رول په اړه د خلکو د مالتړ په څرګنداوي کې لیدل شوی دی .که څه هم په سیمه ییزه کچه د رسمي او نارسمي حکومتولۍ تر
منځ پرله پسې او ډېری وختونه منفي سیالي شته 49 ،چې له هممهال نشتون سره مله ده ،خو په ځايي کچه خلک د نارسمي حکومتولۍ
پر مېکانېزمونو ،لکه ملکانو ،میرابانو ،او د قومي مشرانو پر شوراګانو ،او په ځینو مواردو کې پر درې پوړیزې شورا جوښت ،چې
له ټولنیزو پرمختیايي شوراګانو ،کلستر د کچې پرمختیايي شوراګانو او د ولسوالیو پرمختیايي شوراګانو نه جوړ دی ،باندې
باور کول روان ساتي .یو مشهور استدالل دا دی ،چې افغانستان که له یوې خوا د خپلو نومهالو بنسټونو پر باوري کولو کار کوي،
دا هېواد باید د حکومتولۍ شته نارسمي مېکانېزمونه هم د ښکته-پورته خوا ته حساب ورکونې او په سیمه ییزې حکومتولۍ کې د
یوازنۍ باوري وسیلې په توګه پیاوړي کړي.

50

د اساسي قانون د پلي کولو په اړه د ولسمشر ژمنتیا ،د  ۲۰۱۶کال د اوړي او مني تر منځ د ولسوالیو شوراګانو د تر سره کولو په
اړه د هغه ژمنه ،او د سیمه ییزې حکومتولۍ د اصالح شوې تګالرې اسانو شویو موخو ته ،چې د سرچینو د محدودیت د روښانه
پوهاوي له مخې ټاکل شوې ،که وکتل شي ،د ولسوالیو او کلیو د استازیتوب د مسلې په اړه ملي هوډ تر بل هر وخت اوس پیاوړی
دی .د ولسوالیو شوراګانو د بشپړو ټاکنو تر سره کول د سرچینو له جدي محدودیت سره مخامخ چاره ده او همداراز د ولسوالیو د
بې ټیکاوه کولو ګواښ هم لري .پر ځای یې د ولسوالیو د همغږۍ شورا غوره کول به ،چې د سیمه ییزو اورګانونو د خپلواکې ادارې
او د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت لخوا په ګډه پر مخ بېول شوې ،د اساسي قانون هغه حکم پر ځای نه کړي ،چې له مخې یې د
ولسوالیو شوراګانې باید په رایو ټاکل شوې وي .د سرچینو له پلوه به تر ټولو مناسب او عملي غوراوی دا وي ،چې د ولسوالیو د
شوراګانو ټاکنې د ټولنیزو پرمختیايي شوراګانو پر بنسټ تر سره شي ،چې له الرې به یې ټولنیزې پرمختیايي شوراګانې د ولسوالیو
شوراګانو ته استازي استوي .دا غوراوی نه یوازې د اساسي قانون د احکامو اړتیا او د دغه قانون د پلي کولو په اړه د ولسمشر
ژمنتیا پر ځای کوي ،بلکې له شته جوړښتونو هم ګټه اخلي ( د کلي په کچه) ،چې په تېرو  ۱۳کلونو کې یې د نړیوالو مرستندویه پیسو
درنه اندازه جذب کړې او پر یوې شتمنۍ بدله شوې ده.

47
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 48ولسمشر د ښاروالیو شوراګانو د ټاکنو تر سره کولو ته ژمن دی ،خو د یوې بېلې چلندالرې په مټ ،چې د ارزونې د یوې داسې کمېټې جوړول پکې شامل
دي ،چې د والیتي شورا له غړو او والي جوړه وي او هغه وړاندیزونه به ارزوي چې د وړاندیزونو د ازادې بلنې له الرې تر السه شوي وي .د پینځو غوره نوماندانو
لنډ نوملړ به د ولسمشر وروستۍ ارزونې ته وړاندې کېږي .ولسمشر پر دې باور دی ،چې له دې سیمه ییزې الرې به ښارواالن والیتونو ته ځواب ورکوونکي وي
او په مټ به یې ښاري حکومتولي ښه شي .م م م ،د ولسمشر د دفتر نژدې همکار ،کابل ۱۷ ،دسمبر .۲۰۱۵
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د سیمه ییزې حکومتولۍ په اړه د مرستندویانو د تمرکز ناسته ،کابل ۲۰ ،سېپتمبر .۲۰۱۵
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م م م ،لوړپوړی حکومتي چارواکی چې له سیمه ییزو بنسټونو سره له نژدې کار کوي ،کابل ۱۰ ،اکتوبر .۲۰۱۵
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د مهم مالومات ورکوونکي مرکه ( م م م) ،د ولسمشر د دفتر نژدې همکار ،کابل ۱۷ ،دسمبر .۲۰۱۵
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4.4سپارښتنې
په افغانستان کې د سیمه ییزې حکومتولۍ راتلونکی د هغو ژمنو په اړه د دولتي بنسټونو په ارادې پوره تړاو لري ،چې په ځانګړې توګه
یې د اساسي قانون په څېر سندونو کې یادونه شوې ده .په ټوله کې د افغان حکومتولۍ او په ځانګړې توګه د سیمه ییزې حکومتولۍ
تر ټولو لویه ستونزه د پوهاوي د کموالي ،د سرچینو په جذبولو کې د وړتیا نشتوالي او یا هم د ننګونو او فرصتونو په یادولو کې نه ده.
تر ټولو مهمه ننګونه چې پر ځای پاتې ده دا ده ،چې له کابله ها خوا د حکومتولۍ هر پوړ ته د لومړیتوب په توګه وکتل شي او همداراز
دا انګېرنه چې د سیمه ییزې حکومتولۍ ټولې خواوې په هممهاله توګه په لنډ وخت کې ښې کېدای شي او باید دا کار وشي ” .د ځان
بسیاینې د ریښتیاینې“ په نامه لسیزې کې د افغانستان د پرمختګ لپاره د شته امکاناتو او فرصتونو په کارولو د پرله پسې ،عملي،
پایښت لرونکې او ټول شموله سیمه ییزې حکومتولۍ سمون ته د لومړیتوب ورکولو وړتیا او پرې د ټینګار اراده ډېر مهم دي.
په افغانستان کې حکومتولي له بې شمېره ننګونو سره مخامخ ده ،چې د ډېریو بدلون د افغان حکومت ،خصوصي سېکتور او مدني
ټولنو له وسه بهر دی .په دوی کې د ترهګرۍ په ګواښ پورې تړلی امنیتي کړکېچ ،د کوکنارو کر چې د نشه يي توکیو صنعت په
پیاوړتیا کې ونډه لري او پلوان پالنې شبکې او اداري فساد چې له سیمه ییزو قوتونو سره پیاوړي تړاوونه لري ،شامل دي .د دغو
ننګونو پر وړاندې د سیمه ییزو او نړیوالو ټلوالو جوړېدو ته اړتیا ده او کورنۍ او بهرنۍ ژمنتیا او هوډ ته اړتیا لري .خو داسې ساحې
هم شته ،چې په افغانستان کې بېالبېل اړوندان پکې مرکزي رول لوبوالی شي.

11 1

1د ستراتېژیک ژورلید او عملي چارو تر منځ د همغږۍ باوري کول

لکه څنګه چې د سیمه ییزې حکومتولۍ د تګالرې په مخلیکي متن کې لیکل شوي ،حکومتي برخوال باید لنډمهالي ،منځمهالي
او اوږدمهالي پروګرامونه په نظر کې ونیسي او کار پرې وکړي .د سمون له دغه بهیره د تېرېدو پر مهال به د افغانستان لپاره د ژمنو
کول او په پرله پسې توګه د هغوی تعقیب یوه مهمه چاره وي .اوسمهال د ولسمشر اشرف غني هغه ژمنتیا چې په وینا یې اساسي
قانون به پلی کوي ،همدغسې یو مهم ګام دی .خو د دې ژمنې پلي کول باید یوازې له یوه لوري پر ولسمشر غني پورې و نه تړل شي .د
دې پر ځای باید دا د همغږۍ او پر یوه بل د تکیه کولو داسې یو تړاو رامنځته کړي ،چې د ده ژورلید له عملي وسیلو ،الرو چارو او
وضعیت سره ونښلوي او دغه لید د عملي ،ګټورو او ټول شموله لنډمهالو ،منځنمهالو او اوږدمهالو پروګرامونو له الرې پلی کړي،
چې د افغانستان پر شته واقعیتونو والړ وي.

22 2

2د سیمه ییزې حکومتولۍ د مهمو برخوالو په ګوته کول او د هغوی د دندو روښانه کول

د موجوده عمومي انګېرنې برخالف ،وزارتونه له اړوندو والیتي او د ولسوالیو له څانګو سره په سیمه ییزې حکومتولۍ او د عامه
چوپړونو په رسونې کې مهمه ونډه لري .له همدې امله ،د سیمه ییزې حکومتولۍ سمون اړوندو والیتي او د ولسوالیو څانګو ته د
وزارتونو لخوا د مسولیتونو او مالي واک د لېږد په ارادې او ظرفیت پورې اړه لري .د والیانو او ولسواالنو لخوا د مشرۍ د کولو او
د والیتي شوراګانو لخوا د څار د کولو لپاره له وزارتونو د ځینو مسولیتونو او واکونو لېږد سیمه ییزې کچې ته اړین دی .له همدې
امله هغه بنسټونه چې د سیمه ییزې حکومتولۍ د سمون لپاره باید پرې تمرکز وشي ،تر ډېره د والیانو او ولسواالنو دفترونه ،والیتي
شوراګانې او د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکه اداره نه دي ،بلکې پخپله وزارتونو ته باید ډېر پام وشي.
بیا هم د عامه انګېرنې خالف ،د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکه اداره د والیانو او ولسواالنو له دفترونو ،والیتي شوراګانو او
ښاروالیو سره د مرستې او د سیمه ییزې حکومتولۍ د مهمو پرېکړو په اړه د ملي همغږۍ د رامنځته کولو په چوپړ کې ونډه لري.
د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکه اداره د سیمه ییزې حکومتولۍ د تګالرې په اړه د قانون جوړونې ،تګالرې جوړونې او پلي کولو
په بهیر کې د یوې داراالنشا په توګه کار کوي ،چې د دغو تګالرو او قوانینو اصلي مالکیت بیا هم له اړوندو وزارتونو ،د هغوی له
والیتي او د ولسوالیو له څانګو ،د والیانو او ولسواالنو له دفترونو ،والیتي شوراګانو او ښاروالیو سره پاتې کېږي .د سیمه ییزې
حکومتولۍ د مهمو مفاهیمو په اړه په افغانستان کې د کره پوهې د بنسټ په جوړولو کې همدغه اصل د مدني ټولنې ،اکاډمیکو
ادارو ،څېړنیزو بنسټونو او خصوصي سېکتور په برخه کې هم صدق کوي .همداراز د رضاکارو اړوندو ډلو ،لکه د والیانو او
ولسواالنو ،ښارواالنو او والیتي شوراګانو د همغږۍ ټولنې ،د فعال ګډون لپاره د یوه مناسب او پایښت لرونکي چاپېریال رامنځته
کول هم د دوی په دندو کې راځي .د سیمه ییزو اورګانونو راتلونکې اصالح شوې تګالره باید د سیمه ییزې حکومتولۍ د برخوالو
تر منځ دا همغږي منعکسه کړي او د وزارتونو د سیمه ییزو څانګو د هغو دندو ،مسولیتونو ،بهیرونو او چوپړنو د روښانه کولو له
الرې ،چې باید په سیمه ییزه کچه یې تر سره کړي ،له وزارتونو سره ځان عیار کړي.

په افغانستان کې سیمه ییزه حکومتولي
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2017

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

3 33 3هغه بنسټ ته لومړیتوب ورکول چې د اغېزناک او اړین سمون تر ټولو ډېر توان لري:
ښاروالۍ
که څه هم افغانستان اوسمهال تر ډېره کلیوالي ټولنه لري ،د افغان وګړو یوه پاموړ برخه یا وار له مخه په ښارونو کې مېشته شوې او
یا به هم په راتلونکي کې دا کار وکړي .ښاري کېدل یو نه ستنېدونکی بهیر دی او د سیمه ییزې حکومتولۍ د سمون لپاره یوه ننګونه
ده ،المل یې تر ډېره د وړتیاو او سرچینو نشتوالی ،اداري فساد ،محدوده روڼتیا ،او جنسیتي نابرابري ده 52 .خو د دې ننګونې تر
څنګ د ښاروالیو د بنسټ د وړتیا او چارو په بڼه یو فرصت هم موجود دی .د افغان وګړو د یوې لویې برخې لپاره ښاروالۍ د دولت د
استازو په توګه له وګړو سره د اړیکې لومړی ټکی دی ،چې له الرې یې د دوی کارونه ښکاري او په مټ یې ډېره اندازه عامه تړاو پیدا
کېږي .د ښاروالیو دا ماموریت چې په ښاري حکومتولۍ کې د السنیوي اصل د ریښتیاینې لپاره سیمه ییز عایدات او وړتیاوې باید
لوړې کړي ،دوی ته د داسې بنسټونو حیثیت ورکوي ،چې د عامه چوپړونو په رسونې کې یې ځای څوک نه شي نیوالی .د عایداتو د
ټولونې او چوپړ رسونې دغه لوی توان ته باید د لوړتیاو د لوړولو او د سرچینو د کره پانګونې له پلوه زیات پام وشي.

4 44 4له ښکته-پورته حساب ورکولو پیاوړي کول :د والیتي شوراګانو د څار د حق مالتړ
مالوماتو ته له السرسي او له ښکته-پورته خوا ته له حساب ورکونې پرته ښه حکومتولي منځته نه شي راتالی .والیتي شوراګانې او
په نژدې راتلونکي کې ټاکل کېدونکې د ولسوالیو شوراګانې د ښې حکومتولۍ د دې ځانګړنې استازیتوب کوي .پر والیتي چارو د
والیتي شورا ګانو د څار حق د خلکو ټاکل شوي استازي د خپل قانوني ماموریت په بشپړونې کې توانمنوي.
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دویمه برخه :د ولسوالۍ او کلي استازیتوب
لکه وړاندې په لومړۍ برخه کې چې وویل شول ،د ولسوالۍ او کلي په کچه د حکومتولۍ سمون یو څه تناقض لري .له یوه پلوه اوس
په کابل کې د کورنیو او بهرنیو تکنوکراتانو او سیاستوالو ډیر پام په ملي کچه د والیانو  ،ولسواالنو ،او د والیتي شورا د غړو او
ښارواالنو ټاکلو ته اوښتی 53 .له بله پلوه دا ډیره جوته ده چې په ملي کچه په حکومتولۍ کې په معنی داره توګه سمونونه د کلي او
ولسوالۍ له معقول او هر اړخیز استازیتوب پرته نه شي رامنځته کیدای .سره له دې چې په سیمه ییزه کچه د حکومتولۍ سمون ډیر
ارزښت لري خو بیا هم د اوږدې مودې لپاره د تکنوکراتانو له خوا د سمونونو له پاره په جوړه شوې اجندا کې له پام غورځول شوی و.
په وروستیو کې چې د ولسمشر له خوا د اساسي قانون له حکم سره سم په سیمه ییزه کچه د ټاکنو ژمنه شوې ،نو د کلي او ولسوالۍ
په کچه د حکومتولۍ د سمون موضوع یو ځل بیا راپورته شوې ده( 54 .لومړۍ برخه ۳-۲ ،څانګه وګورئ) .د کلي او ولسوالۍ په کچه
د حکومتولۍ سمون ته بیړنۍ اړتیا له هغه تړونه سرچینه اخلي چې د ګډ حکومت د رامنځته کولو لپاره د ولسمشر اشرف غني او
اجرایي رئيس عبد اهلل عبد اهلل ترمنځ شوی دی .په دغه تړون کې ویل شوي چې د اساسي قانون په لویه جرګه کې به د افغانستان د
سیاسي نظام پر بدلون بحث او خبرې کیږي .که څه هم دا یواځې په هغه صورت کې چې د ولسوالیو شورا ګانې د اساسي قانون د حکم
له مخې جوړې شي او استازي به یې په لویه جرګه کې برخه واخلي.
لکه چې مخکې وویل شول د ولسوالیو د شوراګانو د رامنځته کولو لپاره بیالبیلې الرې شته ،ځینې یې د کلي په کچه د اوسني
جوړښت پر بنسټ دي چې د شورا ټولنیز ارزښت او مقام په کې په اصلي بڼه ساتل کیږي .ځینې نورې الرې چارې بیا داسې دي چې
د شورا په اوسني جوړښت کې لږ یا ډیر بدلون راولي لکه د ولسوالۍ په کچه د همغږۍ شورا رامنځته کول .خو ځینې نورې الرې
چارې لکه د آزادو ټاکنو له الرې د کلي او یا ولسوالۍ د شورا ټاکل ،بیا په اساسي توګه په افغانستان کې د سیمه ییزې حکومتولۍ
څرنګوالی بدلوي او شورا ته د مدني ټولنې د یوه ارګان حیثیت ورکوي چې پر پرمختیايي چارو به تمرکز کوي .د حل هره الره چې غوره
کیږي غوره دې شي خو نور د کلي په کچه د حکومتولۍ سمون له پامه نه شي غورځول کیدای.
په کلیواله کچه د حکومتولۍ په اړه پریکړه دومره ساده خبره نه ده  ،ځکه په دې سره د کلیوالو سیمو د اوسیدونکو ژوند مستقیما
اغیزمنیږي او باالخره په دې اړه پریکړه د افغانستان د اکثرو اوسیدونکو پر ژوند اغیز کوي .د کلیوالو سیمو په کچه د حکومتولۍ
په اړه د بحث کولو لپاره د دې څېړنې دویمه برخه د تجربوي موندنو پر بنسټ د افغانستان له شمال ختیځ څخه د شورا اړوند یو مثال
وړاندې کیږي .موږ په ځانګړې توګه دا پوښتنه کوو چې شورا د کلي او ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ د بیالبیلو ډولونو برداشت
څه ډول اغیزمنوي .زموږ موندنې د شورا د ترکیبي برخو په اړه په دوه مهمو برخو کې له پخوانیو څیړنو سره توپير لري .لومړی دا چې
د نورو څیړنو پرتله چې تمرکز یې پر څومره والي و ،په دې څېړنه کې د شورا ټیټه کچه په وروستي پړاو کې ارزول شوې لکه ټولنیزې
پرمختیايي شوراګانې .د مثال په توګه د بیت ،کرستیا او انیکولوپوف له خوا له  ۲۰۰۷تر  ۲۰۱۱کال پورې د څلورو کلونو په موده کې
د ملي پيوستون پروګرام ارزونه ،هغه پروګرام چې سیمه ییزې پرمختیايي شوراګانې یې جوړې کړي او مالي مالتړ یې کړی 55 .په
دغې موده کې ارزول شویو سیمه ییزو پرمختیايي شوراګانو د ملي پیوستون پروګرام د مالي مالتړ یوه برخه تر السه کړې وه .توپير
یې دادی چې موږ معلومات د  (۱۱-۲۰۱۰پيل ) او ( ۱۵-۲۰۱۴پای) ترمنځ موده کې راټول کړي .د پای مودې ته په کتو د ذکر شوې سروې
پر تله زموږ له خوا ارزول شوې سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانې د پام وړ زیاته موده پاتې شوي چې احتماال د شوراګانو د بنیادي
کولو درجه اغیزمنوي.

باید وویل شي چې د امریکا د وسله وال مخالف ضد ستراتیژۍ د یوې برخې په توګه  ،د امریکا د جګړه ییز ماموریت (  ) ۲۰۱۰-۱۲په موده کې پر
53
ولسوالیو او کلیوالو سیمو ډیر تمرکز و  .د وسله وال مخالفت ضد فعالیتونو په چوکاټ کې د افغان حکومت حضور په هغو سیمو کې رامنځته کیده چې
امریکايي او نړیوال مرستندویه ځواک ( آیساف ) له وسله والو مخالفینو څخه نیولې .لکه څرنګه چې د افغان حکومت د جوړښت له مخې ولسوالي تر ټولو ټیټ
اداري واحد دی  ،نو دغه فعالیتونه د ولسوالۍ په کچه متمرکز و  ،پر ولسوالیو د تمرکز پرمهال په هغو سیمو کې چې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې
( )USAIDد ولسوالۍ د پراختیا او په مهمو سیمو کې د ثبات پروګرامونه فعال و ،ځانګړي پروژې ډیزاین کیدلې .دغه دواړو پروګرامونه  ۲۰۱۰او  ۲۰۱۳کلونو
ترمنځ موده کې فعال و .که څه هم پر ولسوالیو له شک پرته تمرکز ډیر و خو هیڅکله هم د ولسوالۍ په کچه هر اړخیزه رغنیزه کړنالره په پام کې ونه نیول شوه،
برعکس دوی د ولسوالۍ په کچه د امنیتي مشخص حضور د یقیني کولو لپاره په بیړه ګامونه پورته کول ،دوی په دې کار سره آن د ادارو ترمنځ ګډوډي رامنځته
کړې وه او اداري پروسیجرونه یې له پامه غورځولي و.
 54په دې څېړنه کې له ( د کلیوالو سیمو حکومتولي ) څخه مطلب له ولسوالۍ د ټیټې کچې بنسټونه دي ،لکه محلي پراختیايی شورا  ، CDCsد کلستر په
کچه پرمختیايي شورا  ، CLDCsسیمه ییزې جرګې  ،شورګانې او داسې نور.
انډریو بیت  ،کرستیا فوټیني او ربین اینکولوپوف ”د ملي پیوستون پروګرام  :په افغانستان کې د ټولنې له خوا د کیدونکو پرمختیايي چارو د اغیز
55
ارزونه “ د نړیوالې سولې ساتنه ۲۰-۳۰۲ : )۲۰۱۵( ۴ No ،۲۲
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بله دا چې د سروې د پای نیټې په رارسیدلو تر څیړنې الندې اکثرو سیمه ییزو پرمختیايي شوراګانو د ملي پیوستون له خوا دویمه
ورکړل شوې بودجه لګولې او یا یې د لګولو په پړاو کې و .دویم توپیر دا دی چې زموږ معلوماتو د لوړې کچې شوراګانې په پام کې
نیولی لکه د کلستر په کچه پرمختیايي شوراګانې او د ولسوالۍ د پرمختیايي چارو اسامبلې ، DDAsد یادونې ده چې دا یواځینې
معلومات دي چې د لوړې کچې د شوراګانو د تحلیل لپاره یې د کمیت او کیفیت له پلوه د سروې لوړ معیار په پام کې نیولی دی.
په الندې کرښو کې د افغان او نړیوالو کړنالره جوړوونکو له ارزونې وړاندې  ،لومړی شورا او په ادبیاتو کې د هغې د مقام په اړه
بحث کوو .له دې وروسته د ګڼ اړخیزې تړاوي شننې میتود په کارولو سره له یوه پلوه د کم فعالیت لرونکو او یا ډیرو فعالو سیمه
ییزه پرمختیايي شوراګانو او د سمو او یا ناسمو سره یو ځای سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو ترمنځ اړیکې او له بله پلوه د کلیوالو
برخه اخستل او د ولسوالۍ په کچه حکومتولي څیړو .سره پییلې کلمه د سیمه ییزه پرمختیايي هغو شوراګانو ته کارول کیږي چې
په لوړه کچه د شورا په بڼه په خپل منځ کې همکاري او اړیکي لري ،په تېره بیا د کلستر په کچه پرمختیايي شوراګانې او د ولسوالۍ
د پرمختیايي چارو شوراګانې .

56

موږ دغه راز په دې اړه څېړنه کوو چې آیا داسې مالحظات شته چې له ځینې ځايي شرایطو سره

تړاو لري او یا پرې اغیز کوي لکه امنیتي وضعیت او یا د ولسوالۍ لرې والی .په تړاوي میتود کې موږ هغه نور فکټورونه په پام
کې نیسو چې ښایي په حکومتولۍ اغیز وکړي ( موږ د احصائیې له مخې هغه  ۲۱بدلونونه هم څیړو چې زموږ په نامستقلو حکومتي
متحولونو کې د مالحظه شویو توپیرونو بدیله شرحه وړاندې کوي ) او دریم دا چې موږ خپلې پایلې خالصه کوو او د خپلو موندنو
لپاره ازمېښتي شرحه وړاندې کوو .وروستی دا چې سپارښتنې مو د تجربه شویو موندنو څخه سرچینه اخلي.

 56دا مهمه ده چې پوه شو چې ځینې بدلونونه شته چې ښيي سیمه ییزه پرمختیايي شورا څه ډول له عمومي شورا سره اړیکي لري .ځینې یې د کلستر په کچه
له خپلې پرمختیايي شورا سره په منظم ډول همکاري لري او د ولسوالۍ د پرمختیايي چارو اسامبلې DDAsد فعالیتونو په اړه ښه معلومات ورکړل شوي
دي .په ځینو نورو حاالتو کې ښايي سیمه ییزه پرمختیايي شورا د کلستر له پرمختیايي شورا سره ښه کاري اړیکي ولري خو د  DDAپه اړه معلومات نه لري.
له بله پلوه ځینې د کلستر په کچه سیمه ییزې پرمختیايي شوراګانې ښه فعالیت نه کوي خو ځیني سیمه ییزې پرمختیايي شوراګانې بیا هم په خپله ولسوالۍ
کې له  DDAسره په اړیکه کې دي .او وروستی دا چې د ځینو سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو اړیکي په بشپړه توګه په خپله ولسوالۍ کې له عمومي شورا
سره پرې شوې دي.
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5.5د پرمختیايي شورا جوړښت
11 1

1د شورا دندې او تنظیم

کله چې موږ شورا یادوو نو مطلب هغه پرمختیايي شوراګانې دي چې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت له خوا رامنځته شوي
دي .د دغه جوړښت اصلي هسته سیمه ییزې پرمختیايی شوراګانې دي چې په لومړي ځل په  ۲۰۰۳کال کې د ملي پیوستون پروګرام
له خوا جوړې شوې .ملي پیوستون پروګرام په درې فیزونو کې پلي شو او په  ۱۰-۲۰۰۹کال کې یې لمن ټول هیواد ته خوره شوه .سیمه
ییزه پرمختیايي شوراګانې د هغو ټولنو استازیتوب کوي چې له  ۲۵تر  ۳۰۰پورې کورنۍ په کې ژوند کوي 57 .د سیمه ییزه پرمختیايي
شورا غړي د پټو رايو له الرې ټاکل کیږي چې د دغې ټولنې ټول ښځینه او نارینه وګړي په کې برخه اخلي .د ولسمشرۍ  ،ولسي جرګې
او د والیتي شوراګانو د ټاکنې په یوه ورځ ترسره کیږي خو د سیمه ییزه پرمختیايی شوراګانو ټاکنې په اوږده موده کې په جال ډول د
ټولنې په همغږي کولو تر سره کیږي 58 .دغه ټول بهیر د نا دولتي مؤسسو له خوا پر مخ بیول کیږي چې د کلیو د بیارغونې او پراختیا
وزارت له خوا ورته د ملي پیوستون پروګرام د عملي کولو چاره په ولسوالیو کې سپارل کیږي .دا چې د ټولنې وګړې په دومره پراخه
کچه په دې بهیر کې برخه لري نو د سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو ټاکنې په یوه ورځ په یوه ولسوالۍ کې نه بلکې په پرله پسې توګه
ترسره کیږي.
د سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو اصلي دنده په خپلو سیمو کې د لومړیتوبونو ټاکل ،څارنه او د پرمختیايی پروژو د یوې برخې
پلي کول دي .په لومړیو کې په پام کې و چې سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو ځینې نور هدفونه هم تعقیب کړي لکه دا چې د “ سیمه
ییزه حکومتولۍ او د سیاسي او ټولنیز پرمختګ فعال بنسټ “ په توګه رول ولوبوي.

59

د پرمختیايي چارو ترڅنګ سیمه ییزه

پرمختیايي شوراګانې شخړې هم هواروي  ،حشرونه هم تنظیموي او په نور ځایونو کې د خپلې ټولنې استازیتوب هم کوي .لږ تر لږه د
60

افغانستان په شمال ختیځ کې له  ۲۰۰۷کال څخه تر  ۲۰۱۵پورې موده کې سیمه پرمختیايی شوراګانې په سیمه ییزه کچه د حکومتولۍ
د یوه بنسټ په توګه فعالیت کړی 1 .Fig(( .له  ۲۰۱۱کال راهیسې په ځانګړې توګه د شورا د مشر ارزښت زیات شوی .د شورا د مشر د
ارزښت له لوړیدو سره هم مهال په کلیو کې د مشرانو او واکدارانو د اساسي بدیل د ارزښت په اړه پوهاوی هم زیات شو .دا ډول یو
مالتړ بې جنجاله نه و .ځینې حکومتي او نړیوال چارواکي چې آریا نجات ورسره د ( حکومتولي د افغانستان لپاره ) پروژې لپاره
مرکې کړې ،پر دې نظر دي ،چې ټولنیزې پرمختیايي شوراګانې تر ډېره د مرستندویانو په مالتړ چلېدونکي بنسټونه دي ،چې پر
پرمختیايي چارو تمرکز کوي ،خو د حکومتولۍ اغېزناک او مثبت فعالیت نه لري.

61

 57د ملي پیوستون د اصولو له مخې یوه سیمه باید پنځه ویشت کورنۍ ولري چې بودجه تر السه کړي .د ملي پیوستون پروګرام په چوکاټ ،په هغه کلي یا
سیمه کې د سیمه ییزې پرمختیا شورا نه شي جوړیدای چې د کورنیو شمیر یې له  ۲۵کم وي .د دوی لپاره د بودجې سقف درې ملیونه افغانۍ دی .په هغو سیمو
کې چې له درې سوو زیاتې کورنې په کې میشتې وې هڅه کوي چې په وړو برخو وویشل شوي او زیاته بودجه ترالسه کړي .د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت
د ملي پیوستون پروګرام دریمه برخه ( )NSP IIIوګورئ .د عملیاتو الرښود کتاب  ( OM VI(( ۶کابل  ،د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت )
 58د سیمه ییزې پرمختیايی شورا د غړو د ټاکلو لپاره دوه میتودونه کارول کیدای شي :یو یې د کلسټر او بل د محل په کچه میتودی ( د کلیو د بیارغونې
او پراختیا وزارت  ،د ملي پيوستون پروګرام دریم فیز ) ۲۹
59

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت  ،د ملي پيوستون پروګرام  ،دریم فیز .۱۱

 60د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت  ،د ملي پيوستون پروګرام  ،دریم فیز ،دغه راز کتلی شئ :هامیش نیکسون ” د سمیه ییزې حکومتولۍ بدلون  ،په
افغانستان کې د سیمه ییزه پرمختیا شوراګانې “ ( کابل افغانستان  ،د څیړنې او ارزونې یونټ  ) ۲۰۰۸؛ جان کویلر او کرستوف ګوسزټوني (( ځايي حکومتولي
 :سویل انجینیرنګ او د افغانستان په شمال ختیځ کې ځايي حکومتولي))
61

م م م د ځايي حکومتولۍ نړیوال کارپوه  ۱۵ ،سپتمبر  ۲۰۱۵کابل.
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 1شکل  :په کلي کې د تر ټولو پیاوړي کس په اړه د پوښتل شویو کسانو برداشت د  ۲۰۰۰کال له نیمايي راهیسې د سیمه ییزې
پرمختیايي شورا مشر د کلي په کچه د مهم مشر په توګه ځای نیولی .سرچینه :پنځه بریالۍ سروې ګانې چې جان کویلر د کندز
او تخار والیتونو په څلورو ولسوالیو کې کړي دي .په عین کلیو کې په هرو دوه کالونو کې سروې شوې ده  ،خو له عین کسانو
څخه بیا نه دي پوښتل شوي  .نو دا یوه کالسیکه سروې نه ده)C9 700 Freie Universität Berlin, SFB( 62.
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د ﮐﲇ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ واﮐﺪارۍ ﮐﯥ ﺑﺪﻟﻮن ٢٠١٥-٢٠٠٧

٢٠٠٧

٢٠٠٩
د ﺷﻮرا ﻣﴩان

٢٠١١
ﻣﴩان

٢٠١٣
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن

٢٠١٥

د سیمه ییزې پرمختیايی شورا پر بنسټ له  ۲۰۰۷کال راهیسې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د بنسټونو د رامنځته کولو په
برخه کې دوه نور نوښتونه هم کړي دي .په سیمه ییزه کچه د پرمختیا ملي پروګرام ،په اډانه کې سیمه ییزه شوراګانې د جغرافیوی
موقعیت پر اساس د ؛ کلستر په کچه د پرمختیايي شوراګانو ( )CLDCs؛ په اډانه کې سره یو ځای کړل شوې چې د سیمه ییزه
پرمختیايي شوراګانو غړي په کې شامل دي .د کلستر په کچه د پرمختیايي شوراګانو بیا په خپل وار د ولسوالۍ پرمختیايي شورا
( ، )DDAsته خپل استازي استوي ،چېرته چې د کلستر په کچه د ولسوالۍ د ټولو پرمختیايي شوراګانو استازي سره یو ځای کیږي.
د کلستر پرمختیايی شوراګانو او د ولسوالۍ د پرمختیايي شوراګانو دندې یو شان دي خو دلته دغه دندې په لوړه کچه پر مخ وړل
کیږي 63 .دوی لومړیتوبونه ټاکي ،مالتړ جلبوي  ،د پرمختیايي پروژو ته زمینه برابروي ،حشرونه تنظیموي ،د پروژو حفظ او مراقبت
کوي ،شخړې هواروي او په دولت کې د خپلې ټولنې د ګټو استازیتوب کوي .په دې ډول شورا هغه یواځینې بنسټ دی چې په سیمه
ییزه کچه ټاکل شوی  ،او په یوه مرکزي دولت کې په نوبتي ډول د حکومتولۍ یو بنسټ دی .له مرکزي دولت سره د ارتباط لویه الره
له همدې شورا تیریږي.
د شورا په درې پوړونو کې تر ټولو ټیټ پوړ یعني سیمه ییزه پرمختیايي شورا تر ټولو ښه د یوه بنسټ بڼه غوره کړې او په سمه توګه
دندې ترسره کوي  ،له دې وروسته چې تر دې یې په کمه اندازه د یوه بنسټ بڼه غوره کړې هغه د ولسوالۍ پرمختیايي شورا ده .په
وروستیو کلونو کې دغو دواړو بنسټونو له ملي او نړیوالو ارګانونو د پام وړ مالي امکانات او د ظرفیت لوړولو لپاره مالتړ تر
السه کړی دی .د شورا په اډانه کې د کلستر په کچه پرمختیايي شورا تر ټولو په لږه اندازه د یوه بنسټ بڼه غوره کړې ،او آن په ځینو
ولسوالیو کې نشته ( لکه د بلخ په چارکینت او د تخار په ورسج ولسوالیو کې)
وروستۍ مهمه تبصره د شورا د قانوني حیثیت په اړه ده .سیمه ییزه پرمختیايي او د ولسوالۍ پرمختیايي شوراګانې د سیمه ییزه
حکومتولۍ رسمي بنسټونه دي ،خو دغه شوراګانې د حکومت یوه برخه نه دي .دغه شوراګانې رسمي ځکه دي چې دندې او جوړښت
یې په فرمانونو او د پالیسیو په اسنادو کې ذکر شوی :د سیمه ییزه پرمختیايی شوراګانو لپاره د ولسمشر فرمان چې  ۲۰۰۶کال کې
السلیک شو او د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت مقررات ،او د ولسوالیو پرمختیايي شوراګانو لپاره د سیمه ییزې پرمختیا
ملي پروګرام چې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت له خوا د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام په مرسته پلي کیږي.
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خو د

سیمه ییزه پرمختیايي او ولسوالۍ د پرمختیايي شوراګانو برخالف د کلستر پرمختیايي شورا ګانې دغه ډول یو رسمي اساس نه
لري .د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت له اړخه خو ویل کیږي چې دغه شوراګانې یواځې د ولسوالۍ پرمختیايي شورا د ټاکنو د
له C9 SFB700څخه چې مالي مالتړ یې  DFGکړی مننه کوو چې خپل معلومات یې زموږ په واک کې راکړل .سروې د  OSDRله خوا د جان کیولر تر
62
څارنې الندې تر سره شوې .دغه معلومات له هغو جالل دې چې په دې څیړنه کې کارول شوي او هدف یې دادی چې د پر حکومتولۍ د شورا اغیز وڅیړي او دا
الندې په  ۳.۲برخه کې شرحه شوي دي .دغه راز کتالی شئ ،جان آر بونکي  ،جان کویلر او کرستوف زورکر ” د افغانستان په شمال ختیځ کې د پرمختیايي
همکارۍ د اغیز ارزونه  ۲۰۱۳وروستی رپوټ “ بون  ،برلین د فډران د اقتصادي همکاریو او پرمختیا وزارت ( . ۲۰۱۵ )BMZ
د افغانستان اسالمي جمهوریت ( د سیمه ییزه حکومتولۍ پالیسي) دغه راز وګورئ  ،د افغانستان اسالمي جهوریت ( په ولسوالیو او کلیو کې د
63
حکومتولۍ پیاوړي کول ) کابل ( :د محلي ارګانونو خپلواکه اداره او د کلیو د بیارغونې او پرمختیا وزارت ) ۲۰۱۳
64
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تښړوج اروش ييایتخمرپ د

اسانه کولو لپاره رامنځته شوي .په ډیرو سیمو کې که څه هم د کلستر پرمختیايي شورا ګانې د ولسوالۍ پرمختیايي شورا له ټاکنو
وروسته فعالیت کوي او آن ځینې نا دولتي مؤسسې یې مالتړ هم کوي ،دا چې دغه شوراګانې د حکومتولۍ دنده او د سیمه ییزه
پرمختیايي شوراګانو پر سر د یو پرمختیايی ارګان ماهیت لري خو د ولسوالۍ شورا څخه په درجه کې ټیټې دي  ،نو کیدای شي چې
دغه شوراګانې غیر رسمي بنسټونه وبلل شي.
که څه هم د سیمه ییزه پرمختیايي او ولسوالۍ د پرمختیايي شوراګانو قانون ډیر پيچلی دی  ،البته دې ته په پام سره چې د کلي او
ولسوالۍ په اړه اساسي قانون صراحت نه لري خو دغه دواړه شوراګانې  CDCsاو  DDAsکولی شي چې خپلې دندې ترسره کړي .د
سیمه ییزه ارګانونو د خپلواکې ادارې ،د سیمه ییزه حکومتولۍ په پالیسۍ کې راغلي دي چې:
سيمه ییزه پرمختیايي شوراګانې هغو خلکو ته ځواب ورکوونکي دي چې د دغو شوراګانو غړي یې ټاکلي دي.
سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانې دغه راز د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت ته چې دوی ته مالي بودجه ورکوي
 ،ځواب ورکوونکي دي .سیمه ییزه پرمختیايی شوراګانې به د کلیوالو شوراګانو د راتلونکې د رول تر سره کولو
پرمهال خلکو ته ځواب ورکوونکي وي.
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د ولسوالۍ پرمختیايي شوراګانې به خپل اوسنی رول او مسؤولیتونه ترسره کوي تر هغه چې د اساسي قانون له
مخې د ولسوالیو منتخبې شوراګانې په  ۲۰۱۰کال کې رامنځته شي .د ولسوالیو پرمختیايي شوراګانې به تر هغه
د پالنولو دندې ته دوام ورکړي تر څو چې د اساسي قانون د حکم له مخې د ولسوالیو شوراګانې رامنځته شي.
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2 22 2د شورا جوړښت او ارزونه یې :
په ملي او له نړیوالې ټولنې سره په بحثونو کې شورا په مخلوطه بڼه ارزول شوی  .په مشخصه توګه سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانې
چې تر ټولو پخوانۍ او تر زیاتې اندازې یې د بنسټ بڼه غوره کړې ده  ،په عمومي توګه مثبت ارزول شوي دي .البته دا فرضیه اکثرا په
پام کې نیول شوې ده چې دغه شوراګانې یو موقت حل دی چې په راتلونکې کې به یې ځای د کلي شورا نیسي .برسیره پر دې سیمه ییزه
ً
اکثرا د کلي په کچه د پرمختیا د اسان چاري په سترګه کتل کیږي ،خو دې ته چې دغه شوراګانې په پراخه کچه
پرمختیايي شوراګانو ته
د سیمه ییزه حکومتولۍ اسانتیا وړاندې کوي ،لږ پام اړول کیږي .له همدې ځایه ده چې د سیمه ییزه حکومتولۍ په سند کې راغلي:
له شک پرته چې سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو په ټول هېواد کې د خلکو د هوساینې په برخه کې د پام وړ برخه لرلې
ده دغه رازد همدې شوراګانو په مرسته افغانانو وکولی شول چې د پرمختیايي لومړیتوبونو په ټاکلو کې برخه واخلي .په
هرحال د دغو شوراګانو منل او مشروعیت یې د ټولنې لپاره د یوې اضافي منبع په توګه د دوی د رول دې پورې تړاو لري.
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د پورته یادو شویو مرکو پرمهال چې د  ۲۰۱۵کال د سپتمبر نه د  ۲۰۱۶کال تر جنورۍ پورې موده کې آریا نژاد ترسره کړي ( لومړۍ برخه
وګورئ ) د پام وړ اکثرو کورنیو او بهرنیو کارپوهانو او کړنالره جوړوونکو د سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو په اړه مثبت نظر
ورکړی او د ولسوالۍ د پرمختیايي شورا یا اسامبلې په اړه له دې لږ څه کم ،ځینو آن په سیمه ییزه حکومتولۍ کې د شوراګانو رول
ً
تکرارا او په انتقادي بڼه راپورته
منلی ( لومړۍ برخه  ۳،۳ ،څانګه وګورئ )  .د دغو کسانو له خوا چې مرکې ورسره شوې یوه موضوع
شوې چې هغه د سیمه ییزو پرمختیايی شوراګانو او د ولسوالۍ د پرمختیايی اسامبلېو قانوني حیثیت په اړه ده .د ولسوالۍ او
کلي په کچه د ټاکنو د ترسره کولو ستونزو ته په کتو ځینې مرکه کړل شوي کسانو دا موضوع هم را سپړله چې سیمه ییزي پرمختیايی
شوراګاني او د ولسوالۍ پرمختیايي اسامبلېو ته قانوني حیثیت ورکړلی شي چې د کلي او ولسوالۍ د شورا قانوني حیثیت خپل
کړي.
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خو په ورته وخت کې اکثرو مرکه کړل شویو کسانو د عملي دالیلو پر بنسټ د شورا له ترکیبي برخو سره خواخوږي لرله ،اکثرو

د شورا رول ته د حکومتولۍ په برخه کې د ناکامۍ په سترګه کتل

69

 ،د یوه سخت دریځه نظر په توګه ځینو آن سیمه ییزي پرمختیایي

شوراګاني او په ټوله کې شورا ته په عمومي توګه د یوه موازي بنسټ په سترګه کتلي چې د دولت مشروعیت تر اغیز الندې راولي.
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د افغانستان اسالمي جمهوریت ” د سیمه ییزه حکومتوالۍ پالیسي “ ۷۳
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م م م د حکومتولۍ په اړه د نړیوالو کارپوهانو نظرونه  :سپتمبر  ۲۰۱۵ ، ۲۴کابل.
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م م م د د ټولنې د پرمختیا او حکومتولۍ په اړه د نړیوالو کارپوهانو نظرونه  :جنوري  ۲۰۱۶ ، ۴کابل.
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کرېستوفر زورکر  ،کترین ګلوکوفڅېوا ،ګریګ فیفي او نورا رونر ،د افغانستان ستراتیژیک پېژندلیک .بون :د اقتصادي همکارۍ او پرمختیا فدرالي
70
وزارت.۲۰۱۳ ،

په افغانستان کې سیمه ییزه حکومتولي
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

په ملي کچه په دې اړه دوه ګوني نظرونه شته  ،ځینې ولسواالنو چې د څو کلونو په اوږدو کې ورسر مرکې شوي ،په خپلواکه توګه د
پروژو په اړه د پریکړو لپاره د شورا د وړتیا په اړه ناخوښي ښودلې ده ،دوی یې پر ځای د داسې یوه جوړښت پلوي کړې چې خپلواکي
یې د شورا پر تله لږ وي ،لکه د پخوا په شان د حکومت له خوا منل شوي ملکان او اربابان .خو ځینو بیا ویلي چې دولت کولی شي د
همدې شوراګانو له الرې خلکو ته ځان ورسوي .په مشخصه توګه د ولسوالۍ د پرمختیايي شورا یا اسامبلې رول په یوه مشخص حد
کې دوام لري :ځیني ولسواالن د ولسوالۍ د پرمختیايي شورا د رول او د مالي چارو له کنټروله ناخوښ دي ،خو ځینو نورو ولسواالنو
بیا له شورا سره مثبت  ،دوه اړخیزه او ګټورې کاري اړیکي جوړ کړي دي.
اکادمیک مواد هم د شورا د ارزښت په اړه دوه ګونی نظر لري ،د شورا په اړه د ادبیاتو په پراخه ساحه کې  71درې سروې ګانې چې
د خپلو میتودونو په نظر کې نیولو سره یې په ترڅ کې د شورا د پراخ اغیز ارزونه کیږي .بیت او ملګرو چې د  ۵۰۰کلیو کې د ملي
پیوستون د پروګرام ارزونه یې کړې ده  ، 72نو له همدې ځایه ده چې په دې ارزونه کې یواځې د ملي پیوستون جوړښت په لومړني پړاو
– سیمه ییزه پرمختیايي شورا – په پام کې نیول شوی دی  ،د کلستر په کچه پرمختیايی شورا او د ولسوالۍ پرمختیايي اسامبله په
پام کې نه دي نیول شوي .سروې په درې پړاوونو کې تر سره شوې ده ( لومړنی  ۲۰۰۷منځنی  ۲۰۰۹او وروستی  ) ۲۰۱۱او هغه پراخه سیمې
یې تر ارزونې الندې نیولي چې په پام کې و هلته د ملي پیوستون پروګرام دا ډول پایلې ولري :عامه خدماتو او زیر بینا ته الس رسی
 ،اقتصادي هوساینه  ،ځايي حکومتولي  ،سیاسي دریځونه او حکومت جوړلو او ټولنیز نورمونه .د اړونده اغیز په اړه  73د سروې
ترسره کوونکي موندلي چې په منځني پړاو (  ) ۲۰۰۹کې ملي پیوستون د سیمه ییزه حکومتوالۍ پر څرنګوالي مثبت اغیز درلود (
لکه په شوراګانو کې د ښځو ګډون  ،په عمومي اسامبلو کې د کلیوالو ګډون )  ،سیاسي دریځونه ( لکه د ټاکنو منل ) د حکومت
جوړول  ( ،لکه د مرکزي حکومت مشروعیت ) 74 .كه څه هم په منځني پړاو کې څو مثبتې لیدل شوې اغیزمنتیاوې له منځه تللي دي،
خو د سروي ترسره کوونکي له نظره دغو السته راوړونو پایښت په دې پورې اړه لري چې د مرکزي حکومت له خوا عمومي خدمات او
عامه ادارې دوام داره حضور ولري ،75 .په دې توګه دا مهمه ده چې په پام کې ولرو چې په وروستي پړاو کې سروې شویو سیمه ییزه
پرمختیایي شوراګانو یواځې یول ځل ټاکنې کړې وې او د ملي پیوستون پروګرام له خوا یې یواځې یوه ورکړل شوې بودجه لګولې وه.
دویمه میتودولوژیکي پیاوړې سروې جاکم او ملګرو یې کړې ده چې لکه د تیرې ارزونې په څېر د کلي په کچه یې د ملي پیوستون
پروګرام ارزونه کړې ده76 .د بیت او د هغه د ملګرو د سروې برخالف دی هڅه نه کوي چې د حکومتولۍ پر مشخصو برخو د سیمه ییزه
پرمختیايي شوراګانو اغیز وارزوي  ،د دې پر ځای دی د سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو په اړه نظرونه له نورو سیاسي ممکنه
تشکیالتو سره پرتله کوي .دغه سروې په  ۲۰۱۱کال کې شوې ده او پوښتل شویو کسانو ته د کلیوالو سیمو د استازیتوب لپاره درې
سیناریوګانې وړاندې کړل شوي دي :د کلي شورا چې په ملي کچه د سري ټاکنو له الرې ( هغه فرضي ماډل چې اوس نشته ) ټاکل
کیږي  ،د اوسنیو سیمه ییزو پرمختیايي شوراګانو پر ځای د کلیو د شوراګانو رامنځته کول او په رسمیت پيژندل یې  ،او دریمه دا
چې د دودیزه شوراګانو پر ځای د کليو شوراګانې رامنځته کول او بیا هغوی ته رسمیت ورکول .د سروې پایلو د دغو درې فرضیو د
اروزنې په اړه کوچني توپيرونه را برسیره کړل .ځواب ویونکو د لومړنیو دوه فرضیو ( د کلیو لپاره په ملي کچه ټاکنې او د ټاکل شویو
سیمه ییزه پرمختیايی شوراګانو رسمي کول ) پر تله په لږه اندازه سري ټاکنې غوره وګڼلې .دوی داسې احساس ښودلی چې دودیزه
شوراګانې او سیمه ییزه پرمختیایي شوراګانې په ملي کچه د کلیوالي ټاکل شویو شوراګانو پر تله د حکومت په مقابل کې د سیمه
ییزه ګټو ښه استازیتوب کولی شي .خو له طالبانو او نورو وسله والو سره د سولې په برخه کې ځواب ویونکو ډراماتیک بدلون سره
 71جنیفر بریک (( ،په افغانستان کې د ټولنیز پرمختګ د ثبات څېړنه )) (کابل  :د افغانستان د څېړنې او ارزونې یونټ  ) ۲۰۰۸ ،کویلر او ګوسزتوني ((سیمه
ییزه حکومتولي)) نیکسون (( د سیمه ییزه حکومتولۍ بدلیدونکې بڼه ؟ )) دوګالس سلتمارش او ابیالش میدهی (( سیمه ییزه حکومتولي د سیمه ییزه
اړتیاوو لپاره  :مهمې موندنې او د افغانستان لپاره د پالیسۍ انتخابونه )) کابل افغانستان  ،د افغانستان د څېړنې او ارزونې یونټ  ،۲۰۱۱دوګالس سلتمارش
او ابیالش میدهی (( په افغانستان کې سیمه ییزه حکومتولي  :له ساحې یوه کتنه)) کابل  :د افغانستان د څېړنې او ارزونې یونټ  ، ۲۰۱۱میشیل شرکین (( په
افغانستان کې سیمه ییز ملي حکومت )) سنتا مونیکا 2011 , CA RAND
بیت  (( et alد ملي پيوستون پروګرام )) انډیرو بیت  ،کرستیا فوتیني  ،روبین انیکولوپوف او شهیم کابلي (( د ملي پیوستون پروګرام د دویم فیز
72
ارزونه  :د منځ مهالي پروګرام د اغیز اټکلونه  ،له لومړۍ تعقیبي سروې)) ( واشنګټن ډي سي  ،نړیوال بانک  : )۲۰۱۰انډریو بیت  ،کرستیا فوتیني او روبین
انیکولوپوف (( د پرمختیا له الرې د ذهنونو او زړونو ګټل  :په افغانستان کې د ساحوي تجربو شواهد)) (  MITد سیاسي علومو څانګه  ،د څیړنیز سند نمبر
) 2016 ,14-2011
دا ښيي چې د دغې څیړنې اصلي تمرکز پر حکومتولۍ او اداري فساد باندې د شورا پر اغیز دی  .دغه راز زموږ د ادبیاتو برخې تمرکز پر دغو موضوع
73
ګانو دی.
 74بیونکي  (( ، et alد پرمختیايي همکارۍ د اغیز ارزونه )) د اوږدې مودې په ترڅ کې  -له  ۲۰۰۷څخه تر  ۲۰۱۳پورې د  ۸۰کلیو سروې – په ولسوالۍ کې
د حکومتي بنسټونو پر مشروعیت د کلیوالې پراختیا د اغیز په اړه یې ورته مالحظات لرلي دي.
75

بیت او ملګري یې (( د ملي پیوستون پروګرام )) ۱۶ – ۳۱۵

تورسټین جاشم  ،الیا مرتضاشویلي او جنیفر مرتضاشویلي (( په کمزورو دولتونو کې د سیمه ییزې حکومتولۍ رامنځته کول  :له افغانستان څخه تجربه
76
شوي شواهد)) نړیواله پراختیا ۳۱۰ – ۲۹۳ : ) ۲۰۱۶ ( ۷۷
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خپل نظر داسې څرګند کړې چې ګواکې په دې برخه کې دودیزه شوراګانې له ټاکل شویو هغو او یا د سیمه ییزه پراختیايي شوراګانو
پر تله دوه برابره ښې دي .ډیره جالبه ده چې د هغو کلیو پر تله چې د مقرر کړل شویو ملکانو او اربابانو له خوا اداره کیدلې په هغو کلیو
کې دیموکراتیک پروسیجرونه ډیر منل کیږي چې د سیمه ییزه پراختیايي او یا دودیزه شورا په کې فعالیت کوي.
له دوه لومړنیو سروې ګانو په توپیر سره دریمه څېړنه د قوي اغیز د ارزونې میتود په کارولو سره د ولسوالۍ پر پراختیايي اسامبله
تمرکز کوي ( لکه د شورا لوړه کچه )  .77دغه څېړنه د افغانستان په شمال ختیځ کې پر ثبات د هغو پروګرامونو اغیز څېړي چې د
مرستندویانو په مالي مالتړ پلي شوي دي ،دا هغه سیمې دي چې د ولسوالۍ پرمختیايي اسامبلو په کې د ولسوالۍ په کچه زیر
بنايي پروژې عملي کړي او روزنه یې هم تر السه کړې ده  .څېړنه د پیل د پړاو (  ) ۱۱ – ۲۰۱۰او د منځني پړاو (  ۲۰۱۲یواځې ټاکل شوې
لومړنۍ پایلې وړاندې کوي.

78

دغه لومړنۍ پایلې د ولسوالۍ د پراختیايي اسامبلې د څرګندتیا او د دغې اسامبلې له خوا زیربنايي

ټاکل شویو پروژو ترمنځ مختلطې خو اکثرا مثبتې اړیکې ښيي او دا چې اغیز یې پر امنیتي موضوعاتو او د ولسوالۍ پر عکس
العمل څه دی.
همدغه خپلواک متحولونه ( د ولسوالۍ پرمختیايی اسامبلې او ددغې اسامبلې له خوا د پلي شویو پروژو څرګندتیا ) د کلي په کچه
په حشر کې د برخې اخستو په برخه کې له مختلطو خو اکثرا منفي پایلو سره تړاو لري  :له نیمايي لږ زیات سروې شوې ولسوالۍ  ،د
ولسوالۍ پرمختیايي اسامبله او د پروژو څرګندیا او د اطاعت ټیټه کچه د متحولونو په توګه سره یو ځای شوي دي .دغه مختلطې
( نه یو طرفه پایلې ) ښايي د لنډ مهال پروژو ( له یو نیم تر دوه کالونو پورې ) سره اړیکه ولري ځکه د پروژو د بشپړ اغیز څرګندیدل
ښايي ډیر وخت وغواړي .له یوه پلوه دغه پایلې دا نظر تاییدوي چې پر حکومتولۍ د پرمختیايي مرستو اغیز د دغو مرستو د څومره
والي او څرنګوالي پورې تړاو لري .په هر حال د کولر او د هغه د ملګرو له خوا روانه څېړنه دغه راز وړاندیز کوي چې د ګډو وړتیاوو
لوړول او په لوړه کچه د ولسوالۍ پرمختیايي اسامبلې له خوا د بنسټیزو پروژو پلي کول په دوهم تعقیبي پړاو کې الډیر همغږی او
منظم اغیز رامنځته کوي .لکه د پروګرام له پيله تر څلور  ،پنځه کلونو وروسته پورې.

 77جان کویلر  ،کرستوف ګوسزتوني  ،کیت چلډ او بصیر فدا (( د اغیز د ارزونې مختلط میتود  :د پرمختیايي همکارۍ لپاره د ثبات ارزونه )) د سولې او
امنیت اقتصادي ژورنال . ۷۴ – ۶۱ : ) ۲۰۱۵ ( ۲ No ، ۱۰
په  ۲۰۱۵کال کې د دغې څېړنې د خپریدو پرمهال د اساسي څېړنې ډلې ال هم د دوهمې تعقیبي سروې معلموات را ټولول  .دلته د دوهمې تعقیبي سروې
78
پایلې په پام کې نه دي نیول شوي.
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

6.6د څېړنې اړوندې پوښتنې
11 1

1د شورا او حکومتولۍ په پوهاوي کې خالګانې

دا برخه د شورا په اړه هغه نظرونه او څېړنې خالصه کوي چې ښيي شورا د سیمه ییزه پرمختیا لپاره د یوې لومړنۍ وسیلې په توګه
کاروي ،خو دا چې دغه شورا د سیمه ییزه حکومتولۍ دندې لږ او که ډیرې ترسره کولی شي په دې اړه د نظر خاوندانو ځینې پوښتنې
مطرح کړي دي .ځینو آن شورا موازي جوړښت بللی او داسې انګیري چې ګواکې شورا د دولت مشروعیت تر اغیز الندې راولي .د دې
پروژې لپاره یو مرکه کړل شوی کس هم دا فکر نه کوي چې شورا ښايي د سیمه ییزه خلکو او دولت ترمنځ د راکړې ورکړې بڼه بدله کړي
 ،خو دا په داسې حال کې ده چې ځیني پرمختیايي پروژې لکه ملي پیوستون پروګرام د همدې مقصد لپاره جوړ شوی دی .تر دې ځایه
د علمي میتودونو له مخې ترسره شوې کره څیړنې د شورا په اړه اندېښنې ردوي او ښيي چې د سیمه ییزه پرمختیايي شورا د کار په
پایله کې د سیمه ییزه حکومتولۍ پایلې ښې شوې او د دیموکراتیکو پروسیجرونو منل هم زیات شوي دي.
خو دغه مثبتې پایلې له یوه خبرداري سره ملې دي :بیت او ملګري یې اټکل کوي چې ډیر هغه مثبت بدلونونه چې را ښکاره شوي دي
لنډ مهال دي ،او د پروژو له پای ته رسیدو وروسته په چټکۍ سره کمزورې کیږي ( .د ملي پیوستون د لومړي پړاو څخه وروسته).

79

د لوړې کچې شورا په اړه د کولر او د هغه د ملګرو د منځي پړاو شننه ښيي چې د ولسوالۍ د دادارې له خوا د همکارۍ په صورت کې
د ولسوالۍ پرمختیايي اسامبلې ځینې مثبت اغیزې لرلې دي.

80

په هر حال د منځني پړاو د دې شننې په نظر کې نیولو سره چې پروژې

یې له یو نیم تر پنځو کلونو پورې وخت اخلي  ،دا بیله خبره ده چې ووایو چې د حکومتولۍ د ښه والي اړوند پایلې چې پرمختیايي
اسامبلې ته یې الس ورکړی همداسې دوام وکړي  :دوی به ال پیاوړې او که به له منځه والړې شي لکه بیت او د هغه ملګري یې چې د
ځینو سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو په اړه اټکل کړی.

81

همدا اوس د شورا او حکومتي ادارو د السته راوړنو په اړه زموږ په پوهاوي کې خالګانې شته .لومړی دا چې پر حکومتولۍ د سیمه
ییزه پرمختیايي شورا د اغیز ارزونې ښيي چې دغه اغیز په  ۲۰۱۱کال کې د ملي پیوستون د پروګرام له لومړي پړاو له پلي کولو وروسته
په سروې شویو کلیو کې په ټپه دریدلی .د ولسوالۍ د پرمختیايي اسامبلې په اړه تازه خپرونې د  ۲۰۱۲کال پر معلوماتو تکیه کوي.
82اوس پوښتنه داده چې د ملي پیوستون لپاره د نورې بودجې منظورول او نوې ټاکنې به د شورا پر بنسټیزه کولو او د حکومتولۍ په
پیاوړتیا ال ډیر اغیز وکړي؟ بله خال د شورا د مجموعي ارزونې په اړه ده .د ذکر شوې څېړنې پایلې د سیمه ییزه پرمختیايي شورا او
یا د ولسوالۍ د پرمختیايی اسامبلې پورې تړاو لري  ،خو په ټوله کې یې په خپله شورا له پام غورځولې ده .دغه راز تر اوسه د څېړنو
خپرو شویو پایلو د حکومتوالۍ چارې په پام کې نه دي نیولي لکه عامه خدمات  ،د شخړو هوارول او اداري فساد.
وروستی دا چې هیڅ یوې څېړنې دا نه ده ارزولې چې د حکومتولۍ اړونده تر السه شوې پایلې کوم حالت پورې اړه لري ( لکه لرې والی
او امنیتي وضعیت) .د کولر او د هغه د ملګرو پورته ذکر شوې څېړنه د حکومتولۍ شپږ برخې مشخصوي  ،هغه برخې چې په بیالبیلو
بڼو او کچه په کې د بیالبیلو کسانو له خوا حکومتولۍ چلول شوې ده 83 .لکه په دغو برخو کې اساسي حکومت چلوونکي ښايی دولت
 ،جهادي قوماندانان یا ښايی وسله وال وي  ،او یا ښايي دغه سیمه په خپله د خلکو له خوا اداره کیږي او یا ښايي د حکومت او وسله
والو ترمنځ د سیالۍ ډګر وي .تر ټولو مهمه دا چې د حکومت چلولو دغه برخې بیالبیلو ( د مشخصې احصائیې له مخې ) پایلو سره
تړاو لري البته د حکومتولۍ د باوري شاخصونو مربوط پایلې ،په داسې توګه چې په ملي کچه د مشخصو شرایطو سره سم له مخ په
زیاتیدونکي مداخلې سره ځان عیار کړي.

84

79

بیت او ملګري یې (( د ملي پيوستون پروګرام)).

80

کولر او ملګري یې (( د د مختلط میتود له مخې د اغیز ارزونه

81

بیت او ملګري یې (( د ملي پيوستون پروګرام)).

82

کولر او ملګري یې (( د د مختلط میتود له مخې د اغیز ارزونه ))

 83جان کویلر (( د مراتبو د سلسلې په سیورې کې ټولنیز نظام  :په افغانستان کې د حکومتولۍ بیلګې )) څېړنه http://www.sfb- )) 2012 SFB ،۳۳
 ، ;)2016 May 31 index. html (accessed/governance.de/publikationen/working_papers/wp33جان كويلر  ,كريستوف ګوسزتوني
او جان بیونکي (( په افغانستان کې شخړه او ټیکاو  :میتودیک نهج یا روش )) پریزنټیشن  ،تاوتریخوالی  ،نشه یي توکي او حکومتولي  :د مکسیکو
امنیت په پرتله ییزه اړیکو کې  ،سټنفورډ  ۴اکتوبر _20130513//http://fsi.stanford.edu/sites/default/files/evnts/media ، ))۲۰۱۱
.)2016 January 5 StabilityConflict_Final_ FINAL_Koehler_Gosztonyi_Boehnke.pdf (accessed
84
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 ېنتښوپ ېدنوړا ېنړېڅ د

د سیمه ییزه شرایطو له مخې د پرمختیا په برخه کې له مداخلو سره ځان بلدول د فعالینو ترمنځ څېړل شوې او د پروژو په ډیزاین کې
په پام کې نیول شوي دي 85 .خو د دغه ډول پروژو مخ بیلګې جوړول او هغه شواهد چې له مخې یې قرینې سره سم پروګرام جوړیدای
شي روښانه نه دي.

22 2

2د تشو ډکول

په الندې متن کې به هڅه وکړو چې په دې اړه د پوهاوې په برخه کې شته تشه وڅیړو چې څه ډول شورا د حکومتولۍ له پایلو سره تړاو
لري .د دغې تشې په څېړلو سره هیله لرو چې په دې اړه یو واضح تصویر وړاندې کړو چې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې شورا څه
ډول د حکومتولۍ او خدماتو په وړاندې کولو کې مرسته کوي .موږ دلته د مشخصو تشو په اړه په درې زاویو بحث کوو  ،چې زموږ
د څیړنې الندې پوښتنې یې خالصه کوي.
•آیا د سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو ښه فعالیت د کلي او ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ له ښه درک سره تړاو لري.؟
• آیا د شورا د درې پوړونو ( سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانې  ،د کلستر پرمختیايي شورا او د ولسوالۍ پرمختیايي
اسامبله) ترمنځ ښه همغږي د کلي او ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ له ښه درک سره تړاو لري؟
• آیا د حکومتولۍ اړونده ترالسه شوې کومه یوه پایله د شورا په اړه شته چې کلستر یې اغیزمن کړي وي ( مشخص
شرایط) او آیا دا په مختلفو شرایطو کې رامنځته کیږي؟

3 33 3شمېرنې او چلنالر
موږ د همدغو پوښتنو په اړه په  ۱۵ -۲۰۱۴کلونو کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د ترسره شوې سروې د معلوماتو په رڼا کې څېړنه
کوو .دغه څېړنه جان کویلر او کرستوف ګوسزتوني د یادې شوې سیمې د  ۲۵ولسوالیو په  ۲۵۳کلیوالو سیمو کې ترسره کړې ده.

86

په سروې کې له څه باندې پنځه زره کسانو د نفوس  ،سیاست  ،حکومتولۍ او تاریخي معلوماتو په برخو کې د سروې شویو کلیو  ،د
کلي د کلسترونو او ولسوالیو په اړه پوښتنې او دغه راز د کیفیت پر بنسټ لویې مرکې دي شوي.
موږ د څیړنې پوښتنې لومړی د احصائیو پربنسټ څېړلي او بیا دا چې پوښتل شوي کسان څنګه د کلي او ولسوالۍ په کچه ارزول
شوي دي .وروسته بیا د تجزیي پر بنسټ شننه شوې چې معلومه شي چې آیا د شورا مشخص ترکیبي اجزاء له نسبي ښو او یا بدو پایلو
سره تړاو لري ،دغه راز د سروې له هغه اوسط سره پرتله شوي چې په تشریحي احصائيه کې راغلی دی .په ځانګړې توګه موږ وغوښتل
چې د حکومتولۍ پر برداشتونو د سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو د فعالیت اغیز او د شورا په لوړه کچه کې د هغوی د ادغام په اړه
معلومات تر السه کړو.
د څېړنې د وروستۍ د پوښتنې په اړه – د شرایطو حساسه چلند الره – موږ په سروې کې د شاملو  ۲۵ولسوالیو لپاره د ټاکلو معیارونو
( لکه امینتي وضعیت  ،د جغرافیې له پلوه لرې والی  ،د ژوند چاپیریال زونونه ) پر بنسټ فرعي برخې رامنځته کړې او بله دا چې
دا معلومه شي چې د شورا ذکر شوې برخې ( د سیمه ییزه پرامختیايي شورا فعالیت او په چارو کې دخیل کیدل ) په بیالبیلو فرعي
څانګو کې بیالبیلې پایلې رامنځته کوي.

د مثال په توګه (( په بیړنیو حاالتو کې د ځواب ویلو او ښه والي په برخه کې د جي آی زیډ پروژه)) د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمني ټولنه ، ۲۰۱۴ ،
85
31 en-factsheet- overview-infrastr-emerg-resp.pdf (accessed-https://www.giz.de/nothilfe/de/downloads/giz2014
.)2016 May
 86د  DFGله خوا د مرستې شوې  C9 SFB700څخه ددغې پروژې د مالتړ له امله مننه کوو؛ دغه سروې د افغانستان د بشري حقونو څېړنې او مالتړ سازمان
( ، )AHRRAOد لیکواالنو تر نظر الندې.
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7.7عملي پایلې
11 1

1تشریحي احصائیې.

په دې برخه کې موږ په لنډه توګه د کلي او ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ د برداشت په اړه خبرې کوو .لکه څنګه چې په الندني دویم
شکل کې ښودل شوی د افغانستان په شمال ختیځ کې د کلي په کچه حکومتولۍ  -لکه چې د کلیوالو سیمو پوښتل شویو کسانو
ویلي – په عمومي توګه ښه ده .لکه چې په لومړي شکل کې ولیدل شول په دغې سیمه کې ،سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو په اساسي
توګه د کلي په کچه حکومتولۍ رامنځته کړې ده .پر دې اساس  ٪۷۲سلنه پوښتل شویو کسانو ویلي چې د سیمه ییزه پرمختیايي
شورا مشر د کلي په کچه تر ټولو پياوړی شخص دی 87 ،په داسې حال کې چې  ٪۷۲سلنه پوښتل شویو کسانو باور ښودلی چې د سیمه
ییزه پرمختیايي شوراګانو پریکړې د څو قدرتمندو ښکیلو کسانو په ګټه نه بلکې د خلکو په ګټه وې .او وروستی دا چې د شخړو په
هواري کې د سیمه ییزه پرمختیايي شورا رول هم نسبتا مثبت ارزول شوی دی ٪۳۳ :او  ٪۳۲پوښتل شویو کسانو باور څرګند کړی
چې په دوامداره توګه سیمه ییزه پرمختیايي شورا  ،تل او یا په اکثره وختونو کې شخړې په عادالنه توګه هوارې کړي دي .په کلي
تر ټولو پياوړی شخص
 2شکل  :د کلي په کچه د حکومتولۍ برداشت
ﳼ ډي ﳼ د ﺧﻠﮑﻮ ګټﯥ متﺜﯿﻠﻮي

ﭘﻪ ﮐﲇ ﮐﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﭘﻴﺎوړی ﺷﺨﺺ
١٠٠٪

٨٠٪

١٢٪

٤٠٪

٤٠٪

٧١٪

٢٠٪
ﺷﻮرا ﻣﴩ

ﻣﴩان

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن

٧٪
٢٤٪

٨٠٪
٦٠٪

٦٠٪

٦٠٪

٠٪

١٠٠٪

١٠٠٪

٢٪
١٤٪

٨٠٪

د ﳼ ډي ﳼ ﭘﻪ ﭘﺮﯾﮑړو ﮐﯥ ﻋﺪاﻟﺖ

٧٢٪

٤٠٪

٢٠٪

٢٠٪

٠٪

٠٪

ﻫﻮ

ﻧﻪ ﯾﻮاځﯥ د څﻮ ﺑﺎﻧﻔﻮذه ﮐﻮرﻧﯿﻮ

٣٢٪
٣٣٪
ﺗﻞ

اﮐرث

ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ

ﻫﯿڅﮑﻠﻪ

د ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ د برداشت پایلۍ ډیرې مثبتې نه دي ( دریم شکل ) .د شخړو د هواري لپاره د ولسوالۍ پریکړې د
سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو د پریکړو پر تله لږ عادالنه بلل شوي ،په ولسوالۍ کې د ښوونځي زده کړې تر ډیرو نیوکو الندې
راغلي او د خلکو اړتیاوو ته د ولسوالۍ د ځواب ویلو کچه ټیټه ښودل شوې ده  .د دولتي جوړښت له نظره  ،یواځینۍ مثبته پایله چې
د پوښتل شویو کسانو له ځوابونو په ولسوالۍ کې د ډېر واکدار شخص په اړه راوتلې  ٪۵۹ :کسان په دې باور دي چې ولسوال تر ټولو
واکدار شخص دی .د څو کلونو په اوږدو کې د هغو کسانو شمیر مخ په ډیریدو ده چې باور لري چې ولسوال تر ټولو واکدار شخص
دی ،هغه واقعیت چې د تاوتریخجن بغاوت سره  ،سره ښيي چې په ولسوالیو کې د دولت واکداري شته.

 87باید وویل شي چې په پورته لومړي شکل کې د ښودل شوې سروې عنوان له بلې څېړنې اخستل شوی او د افغانستان په شمال ختیځ کې د دې سروې لپاره
د ټاکل شویو  ۲۵ولسوالیو یوه برخه نورې ولسوالۍ دي.
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 3شکل  :د ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ برداشتونه

د زده ﮐړې ﮐﯿﻔﯿﺖ

د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻫﻮارو ﺷﻮﯾﻮ ﺷﺨړو ﮐﯥ ﻋﺪاﻟﺖ
١٠٠٪

١٠٠٪
٨٠٪

٨٠٪

٢١٪

٦٠٪
٤٠٪

٦٠٪
٤٠٪

٤٥٪

٢٠٪
٠٪

اﮐرث

ﺗﻞ

٠٪
ډﯾﺮ ښﻪ

ﻫﯿڅﮑﻠﻪ

اړﺗﯿﺎ وو ﺗﻪ د وﻟﺴﻮاﻟۍ ځﻮاب وﯾﻨﻪ

١٠٠٪

١٠٠٪

٨٠٪
٤٠٪

٢٩٪

٤٠٪

٢٠٪

٢١٪
٤٪
٢٪
ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ

٢٠٪

٠٪

ﺗﻞ

ﺗﮑﺮاري

١٩٪
ښﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ډﯾﺮ ﻟږ

ﻫﯿڅﮑﻠﻪ

ﺑﺪ

٢٣٪

٦٠٪

٠٪

ډﯾﺮ ﺑﺪ

ﻧﺼﺎب ﴎه ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻪ ﯾﻢ

ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﭘﯿﺎوړی ﺷﺨﺺ

٨٠٪

٣٩٪

٦٠٪

٣٨٪

٢٠٪

٩٪
٨٪
ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ

٣٪
٦٪
١٢٪

٥٩٪

وﻟﺴﻮال

ﻧﻮر

2 22 2پر حکومتولۍ د شورا د جوړښت د اغېز ګڼ اړخیزه تړاوي شننه
په دې برخه کې د تړاوي شننې د میتود په کارولو سره دا څېړو چې ښايي ډیرې فعالې او ښکیلې سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانې
د کلي او ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ پر برداشتونو اغیز وکړي .زموږ د څېړنې د اړونده سوالونو په تړاو دا تحلیل دوه هدفونه
لري .لومړی موږ غواړو په دې اړه څېړنه وکړو چې د مشخصې احصائيې له مخې د شورا د کیفیت او د حکومتولۍ په اړه د برداشتونو
ترمنځ اړیکي شته؟ البته دا د هغو عواملو له کنټروله وروسته چې دغه برداشتونه اغیزمنوي .دویم دا چې زموږ تحلیل باید د شورا
د اجزاوو او د حکومتولۍ د برداشتونو ترمنځ د احصائیوي مشخصو اړیکو موجودیت کره کړي ،موږ د دغه ډول اړیکو د پياوړتیا
او لوري د موندلو په لټه کې یو.
زموږ د څېړنې د موخو له مخې زموږ د  regressionیا  ....دوه ټولګې موډیلونه وضع شوي دي .د  regressionلومړی موډیلونو
لومړۍ ټولګه د سروې شویو سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو وظفیوي فعالیت ته پام کوي ،ځکه دا یې اساسي هدف دی ( خپلواک
متحول  ) independent variableاو په دیر اړه څیړنه وکړو چې متحول فکټور د کلي او ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ پر
برداشتونو څه ډول اغیز کوي – زموږ نامستقل متحول فکټور (  ۴او  ۵شکل)  .د  regressionموډیل دوه نور مستقل متحول
فکټورونه کنټرولي – د سمیه ییزه پرمختیايي شورا تکراري ټاکنې او د ملي پیوستون پروګرام د دویم پړاو لپاره د مالي لګښت
برابرول ،دغه راز یو زیات شمېر دخیلوونکي متحول فکټورونه .
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 4شکل  :د سیمه ییزه پرمختیايي شورا  CDCد فعالیت او د کلي او ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ د برداشتونو ترمنځ د اړیکو د اغیز د
څېړنې موډل .دغه موډل دوه اساسي خپلواک متحول فکټورونه – د سیمه ییزه پرمختیايي شورا لپاره بیا ټاکنې او د ملي پیوستون پروګرام
 NSPد دویم پړاو لپاره د مالي سرچینو برابرول – څاري .موډل دغه راز د تیورۍ له پلوه اړوند یو شمیر نور متحول فکټورونه هم رانغاړي.

اﺳﺎﳼ ﺧﭙﻠﻮاک ﻣﺘﺤﻮل ﻓﮑټﻮروﻧﻪ

ﻣﻨځګړي ) ﮐﻨټﺮوﻟﻮوﻧﮑﻲ ( ﻣﺘﺤﻮل ﻓﮑټﻮروﻧﻪ

د ﳼ ډي ﳼ وﻇﯿﻔﻮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ

ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﺤﻮل ﻓﮑټﻮروﻧﻪ
د ﮐﲇ ﺳﻄﺤﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻮاﻟۍ ﺑﺮداﺷﺘﻮﻧﻪ

د ﳼ ډي ﳼ دوﯾﻤﯥ ټﺎﮐﻨﯥ

د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺳﻄﺤﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻟۍ ﺑﺮداﺷﺘﻮﻧﻪ

د ان اﯾﺲ ﭘﻲ دوﯾﻤﯥ ﺑﻮدﺟﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮل
 اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻮﻧﻪ ﺗﻮﮐﻢ -د ﻣﺪرن ﮐﯿﺪو ارزښﺘﻮﻧﻪ

 ﻟﺮې واﻟﯽ د ﮐﲇ ﻣﻠﯿﺸﯥ -ﻧﻮر

د  regressionدویم موډل په ورته توګه ترسره کیږي ،خو دا یو خپلواک متحول فکټور دی چې په ټوله کې د شورا پورې تړاو لري.
(شکل  )۵یو ځل بیا د کلي او ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ برداشتونه څیړو او دا چې دغه برداشتونه د شورا د دندې اجرا کولو
په تړاو څنګه بدلیږي.
 ۵شکل  :د اغېز موډل د کلي او ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ د برداشتونو او د شورا د تکامل ( د شورا د فعالیت
شاخص ) ترمنځ اړیکي څیړي .دغه موډل د ټولو اړخونو په پام کې نیولو سره کټ مټ د لومړي موډل په څیر دی ،البته
زموږ د اساسي شاخص په استثنی ( د شورا تکامل ) دغه توپیر د رنګونونو په بدلولو روښانه کوو.

اﺳﺎﳼ ﺧﭙﻠﻮاک ﻣﺘﺤﻮل ﻓﮑټﻮروﻧﻪ

ﻣﻨځګړي ) ﮐﻨټﺮوﻟﻮوﻧﮑﻲ ( ﻣﺘﺤﻮل ﻓﮑټﻮروﻧﻪ

د ﺷﻮرا ﺗﮑﺎﻣﻞ

ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﺤﻮل ﻓﮑټﻮروﻧﻪ
د ﮐﲇ ﺳﻄﺤﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻮاﻟۍ ﺑﺮداﺷﺘﻮﻧﻪ

د ﳼ ډي ﳼ دوﯾﻤﯥ ټﺎﮐﻨﯥ

د وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺳﻄﺤﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻟۍ ﺑﺮداﺷﺘﻮﻧﻪ

د ان اﯾﺲ ﭘﻲ دوﯾﻤﯥ ﺑﻮدﺟﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮل
 اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻮﻧﻪ ﺗﻮﮐﻢ -د ﻣﺪرن ﮐﯿﺪو ارزښﺘﻮﻧﻪ

 ﻟﺮې واﻟﯽ د ﮐﲇ ﻣﻠﯿﺸﯥ -ﻧﻮر

په الندې توګه ادامه ورکوو ،لومړی  :غواړو روښانه کړو چې زموږ خپلواک متحول فکټور لکه د حکومتولۍ برداشتونه چې زموږ
پر فرضیو بنا دې  ،باید د شورا د ښه او یا کمزوري فعالیت څخه اغیزمن شي .وروسته نامستقل متحول فکټورونه چې د شورا د
بیلوونکو نښو ( د شورا فعالیت او ښکیلتیا ) پورې تړاو لري  ،شرح کوو .لکه چې مخکې وویل شول تمه لرو چې دغه خپلواک متحول
فکټورونه د نا مستقلو متحولو فکټورونو ( د حکومتولۍ برداشتونه ) وړاندوینه وکړي .له دې وروسته د خپلواکو او نا مستقلو
متحولو فکټورونو په اړه بحث کیږي ،موږ په تړاوي بڼه شننه کوو .د کنټرولوونکو متحولو فکټورونو تفصیل او دا چې خپلواک ،
نا مستقل او د کنټرول متحول فکټورونه څنګه رامنځته شوي دي په لومړۍ ضمیمه کې کتلی شئ.
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ېلیاپ يلمع

ناخپلواک متحولونه
په ټوله کې اوه شاخصونه ( چې د کمي سروي له پوښتنو اخستل شوي دي ) ټاکل شوي چې د کلي او ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ
ارزونه وکړي .دغه اوه شاخصونه نامستقل متحول فکټورونه دي ،چې درې یې د کلي په کچه دي.
•په کلي کې تر ټولو پياوړي کسان :د سیمه ییزه پرمختیايي شورا مشر په کلي کې تر ټولو پياوړی کس ښودل شوی ،او
دا فکټ د دولتي واک د ټینګښت د یوه شاخص په توګه په پام کې نیول کیږي.
•د شورا پریکړې د خلکو په ګټه دي :دغه متحول فکټور ښيي چې سیمه ییزه پرمختیايي شورا د کلي د نورو پياړو ګټو
ساتونکو پر ځای تر کومه حده د خلکو د ګټو استازیتوب کوي.
• په رڼه بڼه د سیمه ییزې شورا له خوا د شخړو هوارول :د سیمه ییزې شورا له خوا د شخړو په هواري د عدالت په پام کې
نیول د دغو شوراګانو د وظیفوي مسؤولیت مهمه برخه ده او د دې لپاره د شورا غړي روزل شوي هم دي ،نو له همدې
ځایه ده چې دغه شاخص د حکومتولۍ هغه دنده په ګوته کوي چې د ځايي ټیکاو لپاره بنسټیز رول لري.
د ولسوالۍ په کچه څلور شاخصونه ( نامستقل متحول فکټورونه ) دي چې حکومتولۍ ښيي:
•په ولسوالۍ کې تر ټولو پیاوړی شخص :د ولسوالۍ په کچه د پياوړي شخص په توګه د ولسوال یا امنیه قوماندان لپاره
ګډ شاخص; ولسوال او امنیه قوماندان په ولسوالۍ کې د حکومت تر ټولو لوړ مهم استازي دي .له همدې ځایه ده چې
موږ دغه واقعیت د دولتي واک د ټینګښت لپاره یو شخاص بولو.
• د شخړې په هواري کې د روڼتیا مفهموم :د یوې پوښتنې پر بناء سروې کې د ولسوالۍ په کچه  ۲۱بیالبیل ښکیل
بنسټونه لست کړل شوي دي (د یوې پوښتنې ترڅنګ  ،،نور  ،،یو بل انتخاب و ) له پوښتل شویو کسانو پوښتنه شوې
چې په دغه بنسټونو کې کوم یو د شخړي په هواري کې د یوه عادل منځګړي په توګه ورته ښکاري .د پټو ډلو شننه د
هغو  ۱۱بنسټونو او ادارو په اړه چې ډېر اړونده دي  ،ددې لپاره کارول شوی و چې د پوښتل شویو کسانو د ځوابونو
څرنګوالی معلوم شي 88 .د  LCAدریم ګروپ د تړاوي میتود له مخې د تحلیل لپاره غوره شوی و ،له هغه ځایه چې د ۳
ګروپ غړي ( چې د ټاکل شوې بیلګې  ٪۲۳و ) په عمومي توګه د کلي په کچه او د حکومت له خوا د شخړو د هواري د
اکثرو الرو چارو په اړه مثبت نظر درلود نو د تړاوي میتود له مخې د شننې یاتحلیل لپاره غوره شوي و ،نو همدا وو چې
د خپل السي  /مصنووعي متحول فکټور په بڼه رامنځته شو ۱ ,د ګروپ د غړو لپاره او صفر د نورو لپاره.
• د خلکو غوښتنو ته د ادارې د ځواب ویلو په اړه د پوښتل شویو کسانو برداشت :دې پوښتنې ته چې آیا ولسوال د کلي
ستونزو ته پام کوي ؟ په سروې د پوښتل شویو کسانو ځوابونه د دولت د مشروعیت د یوه شاخص په توګه ګڼل شوی.
•د روغتیايي خدماتو او تعلیم کیفیت ( ترکیبي شاخص)  :دا شاخص د روغتیا او تعلیم د ارزونې په اړه پوښتنې را
نغاړي دا دواړه برخې د دولت له خوا د عامه خدماتو اساسي برخې دي .دغو دواړو برخو ته موږ د دولت په د مشروعیت
په برخه کې د یوه کره او مشخص شاخص په سترګه ګورو ( .روغتیا او تعلیم ته ځکه ارزښت ورکول کیږي چې دا دواړه
هغه اساسي خدمات دي چې دولت یې مسؤول دی)

 LCAد احصائیې یو میتود دی چې د ټولنې د هغو ډلو د پېژندلو لپاره کارول کیږي چې ښکاره نه دي ،البته د لیدل شویو متحولو فکټورونو یا چلند په
88
کارولو سره .د مثال په توګه  :د څېړنې لپاره غوره شوې بیلګه په بیالبیلو برخو یا ډلو ویشو  ،ځواب ورکوونکي د  ۱۱بیالبیلو عناصرو ( لکه مشران  ،سیمه ییزه
پرمختیايی شوراګانې  ،ولسوال ،قاضیان  ،طالبان) له خوا د شخړو د هوارولو په برخه کې ددوی د قناعت له مخې ویشل کیږي .د دوی قناعت د دغو عناصرو
په پریکړو کې د روڼتیا له ارزونې معلوم شو .د ارزونې لپاره دغه انتخابونه وړاندې شوي و چې دوی ( تل  ،اکثرا ،کله کله ،ډیر لږ  ،هیڅکله هم نه) په عادالنه
توګه پریکړې کړي دي .په دې مثال کې  LCAاوه بیالبیلې طبقې یا  classesوړاندې کوي د مثال په توګه یو ګروپ ( )5 Classد سیمې په کچه د شخړو د
هواري پر څرنګوالي یو ډول نیوکې درلودلې او د دولت د شخړو د هواري پر څرنګوالي یې ډیرې زیاتې نیوکې کولې .دوهم ګروپ (  )6 Classپه سیمه ییزه کچه
د شخړو هوارول منل ،خو نه یې غوښتل چې د حکومت له خوا د شخړو د هواري په اړه نظر ولري ( .ځواب یې داو (( نه پوهیږو )) ) دریم ګروپ (  ) 3 Classپه
سیمه ییزه کچه د شخړو د هواري په اړه مثبت نظر درلود او د دولت له خوا د شخړو هواری یې منلو (( په سیمه ییزه کچه د شخړو هواري ته یې میالن درلود )).
 LCAموږ ته دا امکان برابروي چې په ټوله کې د غوره شوې بیلګې په منځ کې د مشخصې طبقې خلکو د څومره والي په اړه معلومات تر السه کړو او هغه داسې
چې هر ځواب ویونکی د یوې طبقې  /پوړ پورې تړاو لري .زموږ په دې غوره شوې بلګه کې چې د  LCAله خوا وړاندې شويو ګروپونو له ډلې څخه دریم ګروپ
دویم لوی ګروپ و چې  ۱۲۲۹کسان په کې شامل و پنځم ګروپ دریم لوی ګروپ و چې  ۸۶۰کسان په کې شامل و  ،شپږم ګروپ پنځم لوی ګروپ و چې  ۵۷۳کسان
په کې شامل و LCA .د مشخصو اړونده ګروپونو د پیژندلو په موخه د پيچلو رویه لرونکو بیلګو د څېړلو لپاره (( د سروې د پوښتنو پر بنسټ )) کارول کیږي.
د  LCAمیتود په اړه د ال ډیر تفصیل لپاره د  ” Zürcher et alپه افغانستان کې د ستراتیژیکو پروژو بیا کتنه “ ۲۹

په افغانستان کې سیمه ییزه حکومتولي
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

خپلواک متحولونه:

موږ د الندنیو تشریحي  /مستقلو متحولونو له الرې چې د تیوریکي اړتیاوو له مخې د اغیز په موډیل کې راغلي د ټولو بیالبیلو

نامستقلو متحولونو لپاره موډیلونه مشخص کوو چې په (  ۴او  ۵شکلونو ) کې یې کتالی شئ .د دې څېړنې په لومړنۍ اساسي برخه
کې یواځې څلور هغه مهم مستقل متحولونه تشریح کوو چې د حکومتولۍ برداشتونه اغیزمنوي  ،هغه برداشتونه چې موږ غواړو
پرې پوه شو ( .په  ۱ضمیمه کې د کنټرلوونکو متحولونو تفصیلي لست وګورئ) په الندېنۍ برخه کې دغه متحولونه او دا چې ولې یې
مستقل بولو شرحه کوو.
د سیمه ییزې پرمختیايي شورا فعالیت :د تحلیل پیل له سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو کوو چې اساسي ،تر ټولو مخکنۍ او د
شورا تر ټولو کاري برخه ده .په پرمختیايي برخو کې له دندو سربیره دغو شوراګانو ته په جوته توګه د کلي په کچه د حکومتولۍ
دندې هم ورکړل شوي دی.
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دغه راز سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو په مخ په زیاتیدونکي توګه د خپلې ټولنې د استازیتوب

دنده هم ترالسه کړې ده ،او په لویه کچه د شورا د یوې برخې په توګه له دولتي ارګانونو سره د ارتباط یوه وسیله هم ګرځیدلې ده .
په ټوله کې له نوري نړۍ سره او په خاصه توګه د ولسوالۍ په کچه دغه ډول اړیکې دا په ډاګه کوي چې د ټولنې له نقطې نظره سیمه
ییزه پرمختیايي شوراګانې درې ممکنه دندې ترسره کوي ،دا وسیله ښايي د ټولنې د اړتیاو او په ټولنه کې د تیریو په اړه معلومات
ولسوالۍ ته ورسوي  ،په پایله کې دا تعامل د ولسوالۍ په کچه د دولتي واکمنۍ پر څرنګوالي اغیز کوي ،او یا لږ تر لږه په دې
برخه کې برداشتونه اغیزمنوي ،دغه الرې چارې ښايي کلیوالو ته د نږدې کیدو په برخه کې ښه یا بد اغېز ولري او په پایله کې ښايي
کلیوالو ته د دولت مفهوم واضح او یا د خلکو او دولت ترمنځ منځګړیتبو وکړي.
د دې لپاره چې پوه شو چې سیمه ییزې پرمختیايي شوراګانې د ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ برداشت څه ډول اغیزمنوي ،
لومړی مو د ټولو سروې شویو پرمختیايی شوراګانو خبرې را اخستې دي )۱( :فعالې سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانې چې په مخ په
زیاتیدونکي توګه اغیزناکې دي )۲( ،د فعالیت له پلوه منځنۍ شوراګانې چې اغیزمنتیا یې بدلون نه مومي )۳( ،تر یوه حده فعالې
او یا بې کاره چې اغیزمنتیا یې کمیږي .موږ سروې شوې سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو ته د دغو شوراګانو د پوښتل شویو استازو
د ارزونې له مخې کوډونه ورکړي چې د کلي پروفایل یا ځانګړتیاوې یې بولي .د کلي پېژندلیکونه له هغو کیفي اوږدو مرکو څخه
عبارت دي چې د ټولو سروې شویو کلیو له استازو سره شوي دي او د دیموګرافي  ،اقتصادي  ،ښوونیز  ،له دولت سره اړیکې  ،امنیت
او په شورا کې د دوی د استازو د ادغام په برخو کې معلومات رانغاړي.
د سیمه ییزه شورا ګانو د فعالیت له مخې د دغو شوراګانو د کټګورۍ پر بنسټ ،مو د دې معلومولو لپاره چې په کلیو کې د ښې (
ډیرې فعالې ) یا بدې ( لږ فعالې یا بیکاره ) سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانې د حکومتولۍ پر برداشت په بیالبیل ډول اغیز کوي او
کنه درې فرعي سروې ګانې وکړې .لومړی مو د کلي په کچه د حکومتولۍ برداشتونه په پام کې ونیول او بیا مو د ولسوالۍ په کچه
دغه موضوع وڅېړله .عمومي تمه مو دا وه چې په سیمه ییزه کچه ډیر فعال او کاري بنسټ ( سیمه ییزه پرمختیايي شورا ) به د سیمه
ییزه حکومتولۍ په اړه تر ټولو ښه برداشتونه وړاندې کړي.
د شورا د فعالیت شاخص :تر اوسه موږ دا موضوع څېړله چې فعالي او کاري سیمه ییزه پرمختیايی شوراګانې څنګه کیدای شي چې
د کلي او ولسوالۍ په کچه د دولت په ګټه د حکومتولۍ په اړه ګټور اغیز ولري .خو د شورا نورې برخې ( د کلستر په کچه پرمختیايی
شوراګانې او د ولسوالۍ پرمختیايي شوراګانې ) د حکومتولۍ پر برداشت څنګه اغیز کوي؟ د دې موضوع د څېړلو لپاره ،موږ د
لوړې کچې له شورا سره د همکارۍ په برخه کې د سروې شوې سیمه ییزه پرمختیايي شورا د غړو څرګندونې را اخستې دي .د کلستر
په کچه د سیمه ییزه پرمختیايي شورا او د سیمه ییزه پرمختیایي شورا ترمنځ تړاو د سیمه ییزه پرمختیايي شورا د خپلې ارزونې له
مخې په الندې توګه ځانګړي کړي دي )۱( :د کلستر په کچه د سیمه ییزه پرمختیايي شورا په چارو کې په منظمه توګه برخه اخستل( ،
 ) ۲کله  ،کله او یا په ځینو مناسبتونو کې برخه اخستل )۳( ،برخه نه اخستل او همکاري نه کول .د ولسوالۍ د پرمختیايي شورا سره
تړاو د دغې شورا د کار په اړه د سیمه ییزه پرمختیايي شورا د خپل اعتراف یا پوهاوي له مخې په الندې توګه ځانګړي شوي دی )۱( :د
ولسوالۍ د پرمختیايي شورا د کار په اړه بشپړ پوهاوی )۲(،جزءي پوهاوی )۳( ،د پوهاوي نشتوالی .د کلستر په کچه د پرمختیايي
شورا په کار کې بشپړه برخه اخستل او د ولسوالۍ د پرمختیايي شورا د کار په اړه بشپړ پوهاوی د سیمه ییزه پرمختیايي د ښه ادغام
په معنی دی ،په داسې حال کې چې د کلستر له سیمه ییزې پرمختیايي شورا سره نه همکاري او د ولسوالۍ د پرمختیايي شورا د
کار په اړه نه پوهیدل دا معنی لري چې ګواکې سیمه ییزه پرمختیايي شورا په ټوله کې د شورا په جوړښت کې ښه نه ده مدغم شوې.
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په ټوله کې د کلي په کچه د حکومتولۍ د کیفیت او د شورا د سیستم ترمنځ د اړیکو پر څرنګوالي پوهیدلو لپاره  ،د سروې شویو
سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو له نقطې نظره موږ یو متحول رامنځته کړ چې د شورا د درې کچو ترمنځ د همکارۍ د کیفیت انځور
وړاندې کوي .د فکټوري تحلیل په کارولو سره مو درې ُبعدونه په یوه شاخص کې سره یو ځای کړي چې د شورا فعالیت اندازه کړي،
د دې ترڅنګه په ټوله کې د شورا د فعالیت د اندازه کولو نور لسګونه واحدونه شته دي.
هغه سیمه ییزه پرمختیايي شورا چې دویم ځل ټاکنې یې کړي دي :د سیمه ییزه پرمختیايی شورا ټاکنې او د ملي پیوستون پړاوونه
چې د دغو شوراګانو له خوا عملي شوي دي .د سیمه ییزه پرمختیايي شورا ټاکنې د شورا اساسي برخه ده .د سیمه ییزه پرمختیايي
شوراګانو ماموریت له سري ټاکنو سرچینه اخلي چې ښځې او نارینه چې عمرونه یې له اتلسو کلونو پورته وي په کې برخه اخلي.
نوې ټاکنې سیمه ییزه ټولنو ته دا امکان برابروي چې د سیمه ییزه پرمختیايي شورا لپاره وړتیا لرونکي  ،مخلص او هڅاند غړي
بیا وټاکي او یا دا چې د غیر فعالو غړو پر ځای نوي کسان وټاکي .د سیمه ییزه پرمختیايي شورا د استازیتوب له نقطې نظره ټاکنې
مهمې دي ،دا ځکه چې ټاکنې کولی شي دوی ته نوی ماموریت ورکړی او یا دا چې هغو کسانو ته چې له دندې ستړې شوي دا چانس
ورکوي چې دنده یې بل څوک په غاړه واخلي .له همدې ځایه ده چې ټاکنې دا واقعیت روښانه کوي چې په سیمه ییزه پرمختیايي شورا
کې واک مطلق نه دی .د ټاکنو بیا تر سره کول ښايي له هغه څه چې  Faguetاو  Pö s chlیې ټولنیزه زده کړه بولي ،هم ګټه واخلي چې
له ټولیز پوهاوي  ،نورمونو  ،عملي کارونو او د رایه ورکوونکو له باور څخه عبارت دي 90 .ټولنیزې زده کړې یعنې هغه څخه چې په
دیموکراتیکو بهیرونو کې له برخې اخستو یې زده کوو ،هغه زده کړې چې په ټیټه کچه له وړو سیاسي فعالیتونو سرچینه اخلي .د
مثال په توګه  ،د سیمه ییزه پرمختیايي شورا په فعالیتونو کې برخې اخستلو له الرې کلیوال کولی شي د هغو کسانو په اړه دقیق
پوهاوی تر السه کړي چې د دغې شورا دندې په ښه توګه تر سره کولی شي.
د همدې لپاره موږ فرض کوو چې د سیمه ییزه پرمختیایي شورا لپاره څو ځله ټاکنې د دغو شوراګانو د ښه فعالیت لپاره بنسټیز
فکټور دی او د حکومتولۍ په برخه کې ښې پایلې لرالی شي ( ،او په پایله کې د کلي او ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ په اړه ال ډیر
مثبت برداشتونه رامنځته کوي) .د نهو ولسوالیو له  ۲۴۶سروې شویو کلیو څخه  ۳۰یې ( د بیلګې  ) ٪۱۲.۲د سیمه ییز پرمختیايي
شورا دویم ځل ټاکنې نه وې کړې 91 .کولی شو دا پرتله کړو چې په هغو ټولنو کې چې د سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو یو یا څو ځله
ټاکنې یې کړې دي ،د حکومتولۍ برداشت څومره توپیر لري .له همدې امله ده چې د هغو کلیو سروې پایلې مو کارولي چې یو یا دوه
ځل یې ټاکنې کړي دي .په راتلونکې برخه کې د کلي او ولسوالۍ په کچه په دوه فرعي ټولنو کې د حکومتولۍ د برداشتونو پرتله کوو.
د ملي پيوستون دویمه بودیجه :له هغه ځایه چې د سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو اصلي دنده د ملي پیوستون پروګرام د پرمختیايي
پروژو عملي کول دي ،غواړو پوه شو چې د دغه پروګرام په څو پړاوونو کې برخه اخستل او د دغه پروګرام د پروژو عملي کول د
حکومتولۍ پر برداشتونو اغیز لرلی .واقعیت دادی چې د سیمه ییزه پرمختیايي شورا له خوا د ملي پیوستون پروګرام د پروژو
عملي د ټولنې په وړاندې د دغې شورا مشروعیت ښايي ال غښتلی کړي ( ،او په پایله کې یې واک هم زیاتوي ) ،د شتون دلیل یې
وړاندې کوي ،او موجودیت یې توجیه کوي .په پایله د سیمه ییزه پرمختیايي شورا وړتیا لوړوي چې وکولی شي د ټولنې د پرمختیا
ترڅنګه د حکومتولۍ دنده هم پرمخ بوځي .د سروې شویو ټولنو ارزونه ښيي چې د ملي پیوستون د پروګرام څو پړاوونه ( لکه دوی
چې په خپله وايي ) د هغو ټولنو ترمنځ ( )۱چې د دغه پروګرام یو پړاو یې عملي کړی ( له  ۲۴۶څخه  ۷۶یې چې  ٪ 30.9کیږي)  92او هغه
چې دوه یا له دوه زیات پړاوونه یې عملي کړي دي (۱۷۰ ،ټولنې ) ٪ ۱.۶۹ ،د پرتلې چانس برابروي .باید وویل شي چې د ملي پیوستون
د پروګرام د څو پړاوونو پلي کول او د سیمه ییزه پرمختیايي شورا ټاکنې دواړه یو شان کټګورۍ نه دي.
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ژن-پال فاګېت او کرولین پوشل (( ،آیا نامتمرکزول د پرمختیا لپاره ښه دی؟ )) ( اکسفورډ پوهنتون پریس . ۲۷ ) ۲۰۱۵

 91هغه ټولنې چې د سیمه ییزه پرمختیايي شورا ټاکنې یې یواځې یو ځل کړي ،په خان آباد  ،دشت ارچي  ،چال  ،ینګي قلعه او رستاق ولسوالیو یواځې یو
 ،یو کلی  ،د تخار په بهارک کې درې کلي او په کشم کې هم درې  ،په مرکزي بغالن کې نهه کلي او په مرکز کندز کې لس کلي و.
92

هغه  ۷۶سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانې چې د ملي پیوستون دویم پړاو یې نه دی عملی کړی له  ۲۵سروې شویو ولسوالیو څخه په  ۱۲ولسوالیو کې دي.

 93د اصولو له مخې د ملي پيوستون پروګرام د هر نوي پړاو په پیلیدو سره باید د سیمه ییزه پرمختیايي شورا لپاره نوې ټاکنې وشي (م م م په بلخ کې د ملي
پيوستون مشر  ،۳سپتمبر  )۲۰۱۵که څه هم د کلي په کچه مرکې ښيي چې داسې په ټولو حاالتو کې نه کيږي .د هغو  ۷۶ټولنو له ډلې چې د ملي پیوستون یواځې
یوه بودجه یا یې هیڅ نه درلوده ۲۵ ،یې یو ځل ټاکنې کړې  ،په داسې حال کې چې  ۵۱یې دوه ځل ټاکنې کړې وې .امکان لري چې دغه ټولنې به اوس خپلې بودجې
ته سترګې په الره وي .خو د دې برعکس د  ۱۷۰هغو ټولنو له ډلې چې د ملي پيوستون دوه یا زیاتې بودجې یې تر السه کړي  ۱۶۵یې دوه ځله ټاکنې کړي دي  ،په
داسې حال کې چې پنځو یې یواځې یو ځل ټاکنې کړې وې.
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

هغه دوه مستقل متحول فکټورونه چې د هغو سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو پورې تړاو لري چې دویم ځل ټاکنې یې ترسره کړي او
هغه چې د ملي پیوستون پروګرام دویم پړاو یې عملي کړی په ځانګړې توګه د هغه وړاندیز په اړه دي چې بیت او ملګرو یې کړی و.
د کلیواله سیمو په کچه د حکومتولۍ په برخه کې په دوامداره توګه ښه والي او هغوعامه توکو او خدمتونو پورې تړاو لري چې د
مرکزي حکومت له خوا سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو ته ورکول کیږي.

94

د سیمه ییزه پرمختیايي شورا فعالیتونه او د حکومتولۍ السته راوړنې.

95

اوس به د تړاوي میتود له مخې د سیمه ییزه پرمختیايي شورا د فعالیتونو د شننې پایلو ته راشو .آیا د سیمه ییزه پرمختیايي شورا
فعالیت او کاري وړتیا د کلي او ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ برداشتونه پياوړي کوي؟ لکه چې د اغیز په موډیل کې ښودل شوي
دي ،د د مستقل متحول فکټور (( د سیمه ییزه پرمختیايي شورا فعالیت )) ترڅنګ دوه نور متحول فکټورونه هم په پام کې نیسو
چې له دویم پړاو ټاکنو او د ملي پیوستون له دویمې بودجې پورې تړاو لري .پایلې د درې متحول فکټورونو ترمنځ اړیکې را سپړي
او د کلي په کچه د حکومتولۍ برداشتونه په الندې لومړني (  ) ۱جدول کې خالصه شوي دي .په پام کې ولرئ چې دغه جدول یواځې د
مشخص شوي موډیل د پایلو یوه برخه ښيي ،ټولې پایلې د ځای د کموالي له امله دلته نه دي راوړل شوي.
لکه چې تمه یې کیدله د شورا د فعالیتونو او د ټاکل شوي نوملړ له مخې د کلي په کچه د حکومتولۍ د برداشتونو ترمنځ اړیکې په
مشخصه توګه مثبتې وې .د سیمه ییزې پرمختیايي شورا په فعالیت کې د یوې سلنې زیاتوالی د کلي په کچه د  ۱۴سلنې په اندازه د
واک له ټینګیدو سره تړاو لري چې د حکومتولۍ په اړه له ښه برداشته سرچینه اخلي ( په مشخصه توګه  ٪۱په کچه) .دا په دې معنی
چې فعاله سیمه ییزه پرمختیايي شورا د سیمې په خلکو کې دا ذهنیت پیدا کوي چې د شورا مشر په کلي کې تر ټولو پياوړی کس دی.
سربیره پر دې د سیمه ییزه پرمختیايي شورا په فعالیت کې یو سلنه زیاتوالی  ،د دغې شورا له خوا د شخړو په هواري کې د عدالت
په پام کې نیولو سره ،د مفهوم له شپږ سلنه زیاتوالي او په خلکو د دې باور د څلور سلنه زیاتوالي پورې تړاو لري چې د سیمه ییزه
پرمختیايي شورا پریکړې د سیمې د خلکو په ګټه دي ،که دا پایلې تر  ٪۵وي نو بیا د پام وړ دي .تر دې ځایه د تړاوي میتود له مخې
زموږ شننه د سیمه ییزه فعاله پرمختیایي شوراګانو او د کلي په کچه د حکومتولۍ د برداشتونو د ښه والي ترمنځ فرضي تړاو ثابتوي.
دې ته په پام سره چې په تړاوي میتود کې ډیر شمیر ضوابط په پام کې نیول شوي نو موږ ډیر ډاډه یو چې مالحظه شوې اړیکې په
چانسې توګه نه دې رامنځته شوي بلکې د متحولو فکټورونو ترمنځ رښتینې اړیکې دي.
 1جدول :د سیمه ییزه پرمختیايي شورا فعالیت او د کلي په کچه د حکومتولۍ پایلې
لومړی مودیل

دویم مودیل

دریم مودیل

په کلي کې ډیر پياوړی کس

د سیمه ییزه پرمختیايي شورا له
خوا د شخړو په هواري کې د عدالت
برداشت

د شورا پریکړې د خلکو په ګټه
دي.

***0.143

**0.0626

**0.0396

()0.0305

()0.0279

()0.0124

0.0283

0.0293

0.0303-

()0.0805

()0.0563

()0.0211

0.0935

*0.150-

0.0440

()0.0948

()0.0864

()0.0329

مالحظات

4,383

4,273

4,383

R-squared

0.169

0.207

متحول فکټورونه

د سیمه ییزه پرمختیايي شورا زیاتیدونکی اغیز

د ملي پيوستون دویمه بودجه

دسیمه ییزه پرمختیايي شورا دویمې ټاکنې

یادونه :په شننه کې د  ۲۰۱۴ -۱۵کلونو د سروې معلومات کارول شوي ،لومړی موډیل او دویم موډیل د  Regressionعادي واړه مربع شکلونه ordinary least
 )squares (OLSکاروي ،دریم موډیل لوژستیکي  Regressionکاروي ( متوسط حاشیوي تاثیرات) ،د کلي په کچه یو ځای شوې لویې غلطۍ د قوسونو
په منځ کې *** *,**,د  ٪۵ ، ٪۱او  ٪۱۰سلنه په کچه ارزښت ښيي ،په ترتیب سره  ،ددې متحول لپاره د کټګورۍ پر بنسټ ماخذ ”د سیمه ییزه پرمختیايي شورا یو
ځل ټاکنې “ دی ،د دې متحول لپاره د کټګورۍ پر بنسټ ماخذ ”د ملي پيوستون یوه بودجه “ ده .د میتودولوژي په اړه د نورو معلوماتو لپاره  ۲ضمیمه وګورئ.
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بیت او ملګري یې (( د ملي پیوستون پروګرام )) . ۳۱۶

95

بیت او ملګري یې 316.p ,2015
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د دوه نورو خپلواکو متحولو فکټورونو ارزونه ،د سیمه ییزه پرمختیايي شورا ټاکنې او د ملي پیوستون پړاوونه ،یوازې یوه د پام
وړ اړیکه ده ( په  ٪۱۰کچه کې د پام وړ ده ) :د سیمه ییزه پرمختیايي شورا دویم ځل ټاکنې ( د یو ځل ټاکنو پرتله ) په رڼه بڼه د سیمه
ییزې شورا له خوا د شخړو د هوارولو په برداشت کې د  ٪ ۱۵زیاتوالي سره اړیکه کري .دا ښايي په دې معنی وي چې آن په دقت ترسره
شوې ټاکنې ،چې له وړاندې د پروژې د پلي کوونکي له خوا د ټولنې د آماده کولو چاره هم تر سره شوي وي او ټولنې یې هم په تنظیم
کې برخه اخستې وي ،په ټولنه کې یو ډول کشمکش او بیلوالی رامنځت کوي .دا واقعیت چې دغه ډول یوه اړیکه د ملي پیوستون د
دویمې بودجې تر السه کولو پرمهال نشته .حقیقت دادی چې دا ډول یوه اړیکه د ملي پیوستون د دویمې بودجې په تړاو ونه لیدل شوه
 ،خو سره له دې دغه کشمشکونه له یوې مودې وروسته کمیږي .تفصیل یې داسې دی چې د ملي پیوستون د پروګرام په لړۍ کې لومړی
ټاکنې کیږي ،خو د نویو پروژو لپاره بودجه په تدریجي سره له ټاکنو یو یا دوه کاله وروسته  ،او کله چې ټولنه له نوې پرمختیايي
شورا سره د پلي کیدو وړ پروژې معلومې کړي تر السه کیږي.
بیرته د ولسوالۍ په کچه د اغیزمنتیاو او فعالې پرمختیايي شورا ترمنځ اړیکو ته راګرځو (  ۲جدول)  ،په دې برخه کې د احصائیوي
ارزښت له مخې اړیکي نه وې .په هر حال  ،دوه نور خپلواک متحول فکټورونه – د سیمه ییزه پرمختیايي شورا دویم ځل ټاکنې او د
ملي پیوستون دویمه بودجه – یو لړ د پام وړ پایلې په ډاګه کوي .د سیمه ییزه پرمختیايي شورا دویمې ټاکنې د بیلګې په منځ کې د
هغې ډلې پورې د تړاو په احتمال کې د  ٪12.5په اندازه کې کموالي پورې ارتباط لري چې په عمومي توګه د شخړو په هواري کې د
روڼتیا څخه خوښ نه دي ( .د د دې شاخص په اړه د نورو معلوماتو لپاره  ۱ضمیمه وګورئ) .دا موندنې یو ځل بیا د هغه منفي اغیز
پوتنشیل په ډاګه کوي چې د سیمه ییزه پرمختیايی شورا له ټاکنو سره تړاو لري .د ولسوالۍ په کچه شته اغیز موقتي ښکاري ،هغه
داسې چې منفي اغیز د دویمې بودجې تر السه کولو ته راجع کیږي  ،هغه اغیز چې  LCAګروپ د هغو پوښتل شویو کسانو چې د
شخړو د هواري په شته غوراویو کې له روڼتیا خوښ نه دي د تړاو په احتمال کې  ٪۱۰زیاتوالي پورې ارتباط لري .د نورو پایلو په اړه
چې احصائیوي ارزښت لري ،دویم ځل ټاکنې د دولت په ثبات کې ( په دې اړه برداشت چې ولسوال او یا امنیه قوماندان د ولسوالۍ
په کچه پياوړی شخص دی ،د دولتي واک لپاره یو شاخص دی) د  ٪ ۲۸په اندازه د ډیر زیاتوالی (  ٪۵یې ارزښت لري ) پورې تړاو
لري ،دا دغه راز د  ٪۲۲په اندازه په دې کې له ډیر والي سره تړاو لري چې د روغتیايي خدماتو او تعلیم څخه خلک څومره خوښ دي.
له دې پایلو دې نتیجې ته رسیږو چې یوازې د سیمه ییزه پرمختیايي شورا فعالیت او وړتیا د کلي په کچه د حکومتولۍ پر برداشتونو
اغیز کوي .سره له دې موږ دوه میکانیزمونه وړاندې کړي چې سیمه ییزه شورا د ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ د اجرا په برخه کې
سره نښلوي ،چې د سیمه ییزې پرمختیايي شورا ټاکنې او د ملي پیوستون د پروژې عملي کول دي ( د بودجې لګول)  .له هغه ځایه چې
د سیمه ییزه پرمختیايي شورا دویم ځل ټاکنې او د ملي پیوستون پړاوونه په بشپړه توګه په ولسوالیو کې په خواره واره ډول ویشل
شوي ( ،لکه د امن ولسوالیو په ګټه هیڅ ډول پریتوب نشته ) موږ د ” حذف شوي متحول د پلوۍ “ امکان په نظر کې نه نیسو .سربیره
پر دې موږ دغه راز د امنیت په برخه کې څو کنټرلوونکي عناصر په پام کې نیسو (  ۱ضمیمه وګورئ)  -په ځانګړې توګه  ۵ ، ۴ ، ۳او
 ۱۵کنټرلوونکي عناصر  -په داسې حال کې چې  ۱۴متحول د جغرافیې له پلوه لرې وال اندازه کوي او په ورته وخت کې دولت ته د الس
رسي یو بل مهم اړخ هم دی .د دغو ملحوظات پر بنسټ له همدې ځایه ده چې موږ داسې یوه فرضیه وړاندې کوو چې دا دویمې ټاکنې
او د ملي پيوستون بودجې دي چې په یوه سیمه ییزه پرمختیايي شورا کې د ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ برداشتونه بدلوي ،او
دولت ته له موانعو پرته الس رسۍ د ښه امنیت له امله نه دی .په راتلونکې برخه کې په دې اړه څېړنه کوو چې د شورا ښه ادغام ښايي
ورته دنده ترسره کړي :د ولسوالۍ په کچه کلي له ودولت سره نښلوي.

په افغانستان کې سیمه ییزه حکومتولي
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

 ۲جدول :د سیمه ییزه پرمختیايي شورا فعالیت او د ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ پایلې
 ۱مودیل

 ۲مودیل

 ۳مودیل

 ۴مودیل

د شخړو په هواري کې د روڼتیا
برداشت ( د  LCAګروپ
غړیتوب)

په ولسوالۍ کې پياوړی
شخص

د خلکو اړتیاوو په برخه
کې د ولسوالۍ د اجرائاتو
برداشت

د تعلیم او روغتیا کیفیت
( مرکب شاخص )

0.00801

0.0269-

0.00639-

0.0442-

()0.0149

()0.0244

()0.0411

()0.0374

**0.125-

***0.280

0.130

**0.224

()0.0447

()0.0801

()0.0967

()0.109

***0.0973

0.0140

0.0476-

0.0176

()0.0251

()0.0552

()0.0736

()0.0779

مالحظات

4,602

4,602

3,408

R-squared

0.272

0.149

0.225

متحولونه

دسیمه ییزه پرمختیايي شورا
زیاتیدونکی اغیز

دسیمه ییزه پرمختیايي شورا
دویمې ټاکنې

د ملي پیوستون بودجه

یادونه :په شننه کې د  ۲۰۱۴ -۱۵کلونو د سروې معلومات کارول شوي ۱ ،مودیل لوژستیکي  regressionکاروي (متوسط حاشیوي تاثیرات ) ،۳ ،۲ ،او  ۴مودیل
د عادي واړه مربع شکلونه  ordinary least squares (OLS) ، regressionsکاروي .د کلي په کچه یو ځای شوې لویې غلطۍ د قوسونو په منځ کې
*** *,**,د  ٪۵ ، ٪۱او  ٪۱۰سلنه په کچه ارزښت ښيي په ترتیب سره  ،ددې متحول لپاره د کټګورۍ پر بنسټ ماخذ ”د سیمه ییزه پرمختیايي شورا یو ځل ټاکنې “
دی ،د دې متحول لپاره د کټګورۍ پر بنسټ ماخذ ”د ملي پيوستون یوه بودجه “ ده.

د شورا د بیال بیلو برخو او د ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ ښکیلتیا
دا برخه په دې اړه تمرکز کوي چې په ټوله کې د شورا ښکیلتیا د کلي او ولسوالۍ په کچه دحکومتولۍ له برداشتونو سره تړاو لري.
یو ځل بیا درې مهم خپلواک متحولونه کاروو :د شورا د کاري فعالیت شاخص  ،د سیمه ییزه پرمختیايي شورا دویم ځل ټاکنې او د
ملي پيوستون دویمه بودجه .د کلي په کچه پایلې په الندني  ۳جدول کې په تفصیل وړندې کیږي.
 ۳جدول  :د شورا کالي فعالیت او د کلي په کچه د حکومتولۍ برداشتونه دسیمه ییزه پرمختیايي شورا له خوا
 ۱مودیل

 ۲مودیل

 ۳مودیل

دسیمه ییزه پرمختیايي شورا مشر په
کلي پياوړی شخص دی

دسیمه ییزه پرمختیايي شورا
له خوا دشخړو په هواري کې د
روڼتیا برداشت

د شورا پریکړې د خلکو په ګټه
دي.

**0.0817

0.0528

**0.0495

()0.0462

()0.0348

()0.0167

0.0485

0.0375

0.0271-

()0.0838

()0.0545

()0.0211

0.0904

*0.154-

0.0471

()0.103

()0.0856

()0.0356

مالحظات

4,383

4,273

4,383

R-squared

0.155

0.206

متحولونه

د شورا د کاري فعالیت شاخص

د ملي پيوستون دویمه بودجه

د سیمه ییزه پرمختیايي دویمې ټاکنې

مالحظات :په شننه کې د  ۲۰۱۴ -۱۵د سروې معلومات کاروي ۱ ،او  ۲مودیلونه  ordinary least squares (OLS) ، regressionsکاروي ۳ ،مودل لوژستیکې
 regressionکاروي (متوسط حاشیوي تاثیرات ) ،د کلي په کچه یو ځای شوې لویې غلطۍ د قوسونو په منځ کې *** *,**,د  ٪۵ ، ٪۱او  ٪۱۰سلنه په کچه ارزښت ښيي،
په ترتیب سره د سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو مرکب شاخص زیاتیدونکی /کمیدونکی اغیز او د کلستر په کچه د پرمختیايي شورا کار او د ولسوالۍ د پراختیايی شورا
د فعالیتونو پوهاوی د  ;polychoric factor analysisله الرې ددې متحول لپاره د کټګورۍ پر بنسټ ماخذ ”د سیمه ییزه پرمختیايي شورا یو ځل ټاکنې “ دی ،د دې
متحول لپاره د کټګورۍ پر بنسټ ماخذ ”د ملي پيوستون یوه بودجه “ ده.
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د شورا د کاري فعالیت په شاخص کې د یوه پواینټ په اندازه زیاتولی  ،لکه د سیمه ییزه شورا د اغیز زیاتیدل او د کلستر او
ولسوالۍ له پرمختیايي شوراګانو سره یې په چارو کې ښکیلتیا په اوسط ډول د سیمه ییزه پرمختیايي شورا په غښتلتیا کې له ٪۸
زیاتوالي سره تړاو لري ،لکه پوښتل شویو کسانو ویلي چې د سیمه ییزه پرمختیايي شورا مشر په کلي کې تر ټولو پیاوړی شخص دی.
دا دغه راز په هغه احتمالي برداشت کې له  ٪۵زیاتوالي سره تړاو لري چې د شورا پریکړې د خلکو په ګټه وبلل شي ( همغه شان چې
دغه پریکړې د لږ شمیر خلکو په ګټه نه وي )  .د شورا د ټاکنو او د ملي پیوستون د بودجو په اړه یواځې یوه پایله ده چې د احصائیې
له مخې ارزښت لري :د سیمه ییزه پرمختیايي شورا دویم ځل ټاکنې په هغه برداشت کې له  ٪۱۵کموالي سره تړاو لري چې د سیمه ییزه
پرمختیايي شورا له خوا د شخړو د هواري لپاره شوې پریکړې عادالنه بولي.
اوس د ولسوالۍ په کچه پایلو ته ورګرځو (  ۴جدول ) د شورا د کاري فعالیت په شاخص کې د یوه پواینټ زیاتوالی په اوسط ډول د
هغو پوښتل شویو کسانو ګروپ ته په تمایل کې د  ٪۵احتمالي کموالي پورې تړاو لري چې په عمومي توګه د شخړو د هواري لپاره له
شته غوراویو  /انتخابونو خوښ نه دي ( .د دې متحول د شرحې لپاره  ۱ضمیمه وګورئ) .دا په دې معنی ده چې له لوړي کچې سیاالنو
( د کلستر په کچه سیمه ییزه او د ولسوالۍ په کچه پرمختیايي شوراګانې ) سره په چارو کې د سیمه ییزه پرمختیايي شورا په ښه
توګه ښکیلتیا د شخړو د هوارې په برخه کې د شته غوراویو په اړه د قناعت کچه را کموي .په هر حال دا اغیز کمزوری ده او یواځې د
 ٪۱۰ترکچې ارزښت لري .د شورا د کاري فعالیت په شاخص کې د یوه پواینټ په اندازه زیاتوالی هم په دې برداشت کې له  ٪۸کموالي
سره تړاو لري چې ولسوال یا امنیه قوماندان په ولسوالۍ کې تر ټولو پیاوړی شخص دی ( د  ٪۱۰په کچه د ارزښت وړ دی)  .دا منفي
پایلې یوه تشریح غواړي .دا سې ښکاري چې دا پایلې له لرې ولسوالیو تر السه شوي ( دا هغه ولسوالۍ دي چې مرکزونو ته یې له پاخه
عمومي سړکه تر نیم ساعته پورې الرده )  .په دغو ولسوالیو کې د ولسوالۍ د پرمختیايي شورا او د ولسوال ترمنځ اړیکې ډیرې
کمزورې وې ،دا هغه ولسوالۍ دي چې ولسواالن یې په پرمختیايي برخو کې د شورا واکونه نه خوښوي ،او د ولسوالۍ پرمختیايي
شوراګانې هم له ولسواالنو سره همکاري نه کوي .په هغو ولسوالیو کې چې ډیرې لرې نه دي د دغو دوه مهمو عناصرو ترمنځ کاري
اړیکې ښې دي ،او د دغو اړیکو وضعیت هغه حالت ته ډیرې ورته دي چې د سیمه ییزه ارګانونو ادارې په پالیسۍ کې یې یادونه شوې
ده .پایله دا چې د ولسوالۍ د پرمختیايي شوراګانو او ولسواالنو ترمنځ کاري کمزورې اړیکي ښايي د دولتي واکمنۍ او د شخړو په
هواري کې د روڼتیا په اړه برداشتونه کمزوري کړي.
 ۴جدول د شورا کاري فعالیت او د ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ په اړه برداشتونه

متحولونه

د شورا د کاري فعالیت
شاخص

دسیمه ییزه پرمختیايي
شورا دویمې ټاکنې

د ملي پیوستون دویمه
بودجه
مالحظات
R-squared

 ۱مودیل

 ۲مودیل

۳مودیل

 ۴مودیل

دشخړو دهواري پریکړو کې د
روڼتیا برداشت ( د ایل سي اې
غړتوب )

په ولسوالۍ کې تر ټولو
پياوړی شخص

د خلکو غوښتنو ته د
ولسوالۍ ځوابوینه

د روغتیا او تعلیم کیفیت ( مرکب
شاخص )

*0.0368-

*0.0750-

**0.113

**0.0985

()0.0185

()0.0414

()0.0470

()0.0454

**0.120-

***0.279

0.124

**0.219

()0.0455

()0.0811

()0.0991

()0.109

***0.0985

0.0136

0.0539-

0.00678

()0.0248

()0.0540

()0.0717

()0.0791

4,602

4,602

4,602

3,408

0.281

0.154

0.227

یادونه :په شننه کې د  ۲۰۱۴او  ۲۰۱۵کلونو معلومات کارول شوي دي ۱ .مودیل لوژیستیکي ( regressionsمتوسط حاشیوي تاثیرات )  ،۳ ،۲ :او  ۴مودیلونه
 )ordinary least squares (OLSد کلي په کچه یو ځای شوې لویې غلطۍ د قوسونو په منځ کې *** *,**,د  ٪۵ ، ٪۱او  ٪۱۰سلنه په کچه ارزښت ښيي،
په ترتیب سره د سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو مرکب شاخص زیاتیدونکی /کمیدونکی اغیز او د کلستر په کچه د پرمختیايي شورا کار او د ولسوالۍ د
پراختیايی شورا د فعالیتونو پوهاوی د  ;polychoric factor analysisله الرې ددې متحول لپاره د کټګورۍ پر بنسټ ماخذ ”د سیمه ییزه پرمختیايي شورا
یو ځل ټاکنې “ دی ،د دې متحول لپاره د کټګورۍ پر بنسټ ماخذ ”د ملي پيوستون یوه بودجه “ ده.

په افغانستان کې سیمه ییزه حکومتولي
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

الندنۍ دوه پایلې مثبتې او د  ٪۵سلنې په کچه کې د ارزښت وړ دي .د شورا د کاري فعالیت په شاخص کې د یو پواینټ زیاتوالی په
دې برداشت کې د  ٪11.3زیاتوالي پورې تړاو لري چې ولسوالۍ د خلکو اړتیاوو ته پام کوي .دا ډیره مهمه  /پیاوړې پایله ده او معنی
یې داده چې په هغه کلي کې اوسیدل چې سیمه ییز پرمختیايي شورا یې په چارو کې ښه ښکیله ده د  ٪22.6په اندازه په دې باور کې
زیاتوالي پورې تړاو لري چې ولسوالۍ د خلکو اړتیاوو ته پام کوي .په ورته توګه په شاخص کې د یوه پواینټ زیاتوالی د روغتیا
او تعلیم په مثبت ارزولو کې د  ٪۱۰په اندازه زیاتوالي پورې تړاو لري ( ،په چارو کې د ښو ښکیلو سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو
لپاره دا د  ٪۲۲زیاتوالي په معنی دی)
د سیمه ییزه پرمختیايي شورا د دویم ځل ټاکنو او د ملي پیوستون د دویمې بودجې په برخه کې د همدې شورا د فعالیت په اړه تر
الشویو پایلو ته ورته دي (  ۲جدول)  .د سیمه ییزه پرمختیايي شورا دویمې ټاکنې ( د یو ځل ټاکنو پر تله ) په اوسط ډول په دې امکان
کې د  ٪۱۲په اندازه کموالي پورې تړاو لري چې د  LCAګروپ غړي د شخړو د هواري لپاره د شته غوراویو څخه ډیر خوښ دي ( ٪۵
سلنه یې ارزښت لري)  .دا دغه راز د  ٪۲۸په اندازه په زیاته پیماته په دې برداشت پورې چې ولسوال یا امنیه قوماندان په ولسوالۍ
کې ډیر پیاوړي کسان دي ،تړاو لري ،او د روغتیا او تعلیم له کیفیت څخه په قناعت کې د  ٪۲۲په اندازه زیاتوالي پورې هم تړاو لري)
د  ٪۱او  ٪۵په اندازه پایلې د پام وړ دي) .د ملی پيوستون ددیمې بودجې تر السه کولو ( د یوې بودجې پر تله ) په برخه کې یواځې
یوه د پام وړ اړیکه شته :د  ٪۱۰په اندازه له هغه ګروپ پوښتل شویو کسانو سره د تعلق زیاتوالی چې د شخړو د هواري په برخه کې له
شته غوراویو ډیر خوښ دي .دا پایلې یو ځل بیا دا وړاندیز کوي چې د سیمه ییزه پرمختیايي شورا بل ځل ټاکنو له امله رامنځته شوی
کشمکش او جالوالی طبیعتا موقتي دي.

3 33 3سیمه ییزې حکومتولۍ ته د رسیدو قرینوي تګالره؟ ځايي ګواښونه او توان
تر اوسه موږ دا جوته کړه چې د سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو کاري فعالیت او د شورا له لوړو پوړونو سره ښکیلتیا  ،د کلي او
ً
اکثرا په مثب الرو )  .په دې وروستۍ برخه کې دا پوښتنه مطرح کوو چې
ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ برداشتونه اغیزمنوي (
آیا د حکومتولۍ پر برداشتونو دا مالحظه شوې او اکثرا مثبتې اغیزې د ټاکلو ولسوالیو د قرینو لپاره ځانګړې دي ( لکه امنیتي
وضعیت) او یا دا چې آی دا په عمومي توګه ځانګړي شرایطو په کې په پام کې نه دي نیول شوي  .په بل عبارت  ،موږ پوښتنه کوو
چې آیا شورا د ځانګړو شرایطو له مخې ښه کار کوي .دا پایلې ښايي د افغان حکومت او نړیوالو پرمختیايي سازمانونو لپاره ډیرې
زیاتې مهمې وي ځکه دوی به وکولی شي ددې په مرسته پوه شي چې د ښه اغیز لپاره ښکیلتیاوې په نښه کړي.
دا تصور چې ګواکې ټولنه په یوه سیمه کې د یوه دولت له خوا په یوه ډول کنټرولیږي ،ډیر پراخ  ،خو ډیر زوړ نه دی .د عمومي قانونو
له مخې په متنوع او ګڼ توکمه ټولنو کې پر ټولو یو شان سیاسي حکم چلول د عصري ملي دولتونو د زمانې یو ابتکار دی .په پخوا
زمانو کې امپراتوریانو  ،شاهي نظامونو او یا فیوډالی نظامونو – ځینو یې د ملي دولتونو تر زمانې پورې ښه دوام کړی – دا تصور
ددې لپاره په پام کې نیولی و چې واک چلول تر ډیره د خبرو له الرې د توافق یو بهیر او په تر الس الندې ټولنو د واک چلولو یو پالن
شوی مرکزی طاقت دی.
د افغانستان امارت  ،له هغه وړاندې شاهي نظام او وروسته بیا د یو کولو لپاره له تاوتریخوالي ډکې هلې ځلې او د عصري کولو لپاره
د عبد الرحمن خان او امان اهلل خان هڅې ،دا ټولې د یوه قوي مرکزي ځواک د رامنځته کولو لپاره ښکاره بیلګې دي ،چې د مملکت
په بیالبیلو برخو کې یې د سیمه ییزه حکومتولۍ لبیالبیل ډولونو سره توافق ښودلی دی 96 .آن نن ډیر داسې دولتونه چې په بنسټ
ً
اکثرا وړتیا او سیاسي اراده نه لري یا ډیر ساده  ،په ټولنه کې د یو ډول
کې سره یو دي او په سیالي لحاظ ملی متمرکز دولتونه دي،
قوانینو او حکومتي بنسټونو له الرې د نفوذ لپاره کورنی مشروعیت نه لري.

97

په ننني افغانستان کې سیمه ییزه حکومتولي د بېالبېلو بنسټونو لخوا په بېالبېلو الرو او کچو وړاندې کېږي .خو دا کار د فدرالي او
نامتمرکزو دولتونو په څېر د اساسي قانون په حکم په لوی الس نه تر سره کېږي ،ځکه چې د دغه قانون له مخې افغانستان یو متمرکز دولت
دی .د حکومتولۍ د دې بڼې المل غیر ارادي ،خو اټکل وړ بهیرونه دي ،چې د تاریخي عواملو په نظر کې نیولو سره د ټولنیزې رنګارنګۍ،
د واک د سیمه ییزو مرکزونو ،هغو سیمو ته د مرکزي دولت د محدود السرسي چې د هغو سیالو بنسټونو لخوا اداره کېږي ،چې نه یوازې د
حکومت بلکې د دولت د بنسیزې بڼې هم مخالف دي .په پایله کې یې سیمه ییزه حکومتولي وېشل شوې ،خو ګډوډوونکې نه ده.

96

بارنېټ آر روبین (( د افغانستان پاشل کېدل :په نړیوال سیستم کې د دولت جوړول او ړنګېدل )) هیو هیون  ،د یلو پوهنتون پرس ۲۰۰۲ .
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په دې پوهیدل او شننه چې په افغانستان کې د حکومتولۍ موډیلونه څه ډول عمل کوي ،د سیمه ییزه حکومتولۍ د پالیسیو په اړه د
معقولو پریکړو لپاره اړین دي .که څه هم دا موږ ته دا را په ګوته کوي چې کومې الرې چارې د ځانګړو ځايي شرایطو په پام کې نیولو
سره ښې پایلې لرالی شي .د کلیوالو سیمو زونونه ،نظر ښايي د دوه الملونو له کبله عملي نه وي  :لومړی دا چې دغه مودیلونه ډیر
زیات سره ویشلي دي او دویم دا چې ډیر یې په لنډه موده کې بدلیدونکي دي .نو ځکه موږه پریکړه وکړه چې د دولت او خلکو ترمنځ
په اړیکو کې د بدلون په اړه څېړنې لپاره ډیر ثابت خو د جغرافیې له پلوه غیر قابل مقایسه اړونده معیارونه وټاکو .په دې برخه کې د
سروې شویو ولسوالیو په یوه معینه جغرافیه کې د ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ پر ښوواندو د شورا اغیز څیړو .له نظري پلوه د
ولسوالیو دغو فرعي سیمو ته د (( له حکومتولۍ اغیزمن کلسترونه)) په توګه مراجعه کوو  ،له احصايوي پلوه دا د سروې پربنسټ
د مالحظاتو فرعي برخې دي چې د تیوریکي معیارونو له مخې رامنځته شوي دي.
په دې څیړنه کې موږ د حکومتولۍ د اغیز په کلسترونو د سروې الندې ولسوالیو دویشلو لپاره له تیورۍ د دوه اخستل شوي
معیارونه کاروو :امنیت او ترانسپورټي او مواصالتي بنسټیزو اسانتیاوو ( د مواصالتو لویې الرې لکه سړکونه ) ته الس رسی.
امنیت ځکه مهم دی چې هغه شرایط چې شورا په کې فعالیت کوي  ،په بنسټیزه توګه بدلوي .لمړی دا چې امنیت د شورا د عادي
فعالیتونو مخه نیسي ( ښايي د شورا غړي وګواښل شي او یا ښايي خپل کار ځای ته په تللو کې ستونزې ولري ) .او دویم دا چې
ښايي د امنیت له امله شورا د خپل فعالیت لومړیتوبونه بدل کړي .په داسې حال کې چې د شورا بیالبیلو کچو کې په ښه امنیت کې د
پرمختیا  ،د ځايي حکومتولۍ د دندو او د خلکو او دولت ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې اندیښنې لري ،نو په ناسمو امنیتي شرایطو
کې ښايي دوی خپله دنده بدله کړي او له وسله والو سره د خپلو ټولنو په استازیتوب خبرې او مذاکرات وکړي .د شورا له خوا د خلکو
او دولت ترمنځ د نږدیوالي د هڅو له امله ښايي وسله وال مخالفین دوی په ښکاره وګواښي .تر هغه ځایه چې له امنیتي پلوه د اغیز
خبره ده  ،ولسوالۍ د امنیتي پیښو او حکومت او یا د وسله والو مخالفینو د حضور پر بنسټ په څو کټګوریو ویشل شوي دي ،خو د
شخړو او نا امنیو د موضوع د روښانه کولو لپاره د وخت عنصر هم په پام کې نیول شوی دی .دا کار مو ددې لپاره و کړ چې د سروې په
موده کې (  ۲۰۱۰تر  ۲۰۱۴ – ۱۵پورې ) د امنیتي وضعیت بدلون په پام کې ولرو.
ترانسپورټي او د اړیکو بنسټیزو اسانتیاوو ته الس رسې مهم دی  ،ځکه چې همدا اسانتیاوې دي چې ولسوالي له مرکزي حکومت او اقتصادي
فعالیتونو سره نښلوي .دا چې د افغان دولت ډیر متمرکز دی نو په کابل کې حکومتي ادارو ته الس رسی باید د یو لړ ساده اداري اصولو له مخې
ترسره شي چې ډیر څرګند وي او په ټوله کې د دولت بانفوذ موجودیت ته الره هواره کړي .په پرتله ییز ډول ،په لرې پرتو ولسوالیو کې تمه ده چې
نورې ځانګړتیاوې  ،ځايي ادارې او د حکومتولۍ لپاره د حل الرې ومومو او په ټوله کې مرکزي حکومت ته محدود الس رسی.
لرې والی او یا نږدیوالی یواځې د حکومتولۍ د څرنګوالي پورې تړاو نه لري ،بلکې له اقتصادي او د ژوندانه له فرصتونو سره اړیکه
لري .دغه فرصتونه کیدای شي چې پر ټولنیز جوړښت او د ځايي حکومتولۍ په حل الرو کې د دوی د ګډون پر ګټو ډیر اغیز ولري،
لکه هغه چې د شورا له خوا وړاندې شوي دي .په دې اړه چې ارتباط کلستر اغیزمنوي ،ولسوالۍ په دې اساس چې مرکز یې له پاخه
عمومي سړکه ( د اړیکو الر ) نیم ساعت مزل لرې ده  ،په فرعي توګه ویشل شوي دي .په سروې شوې سیمه کې دوه لویې الرې تیرې
شوي دي  :یوه یې له کابله  ،د بغالن او قندز له الرې شیرخان بندر سرحدي ښار ته چې له تاجکستان سره پر پوله پروت دی ،غزیدلې
او بله یې قندز له فیض آباد سره د تالقان له الرې نښلوي .له هغه ځایه چې نښلول کیدل یا ارتباط د دغو معیارونو سره تړاو لري نو د
سروې په موده کې په خپل حال پاتې شول.

پر امنیت د ولسوالۍ د کلستر اغیز او د شورا د کاري فعالیت اغیز د حکومتولۍ په اړه نظرونو باندې
الندنی  ۵جدول په ولسوالۍ کې د امنیتي وضعیت د اړونده پایلو لنډیز وړاندې کوي  .د شورا ښه کاري فعالیت په امن او نسبي امن
ولسوالیو کې د خلکو اړتیاوو ته د ځوابولو په اړه برداشتونو کې له زیاتوالي سره په منځني ډول تړاو لري .د امن ولسوالیو پر تله په
نسبتا امن ولسوالیو کې په یو ډول مثبت اغیز ډیر دی .په نا امنو ولسوالیو کې پر نا مستقل متحول د پام وړ احصائیوي اغیز نشته.
د شورا د کاري فعالیت په شاخص کې د یوه پواینټ زیاتوالی ،په نسبتا امنو ولسوالیو کې د شخړو په هواري کې د روڼتیا په اړه برداشت
کې د  ٪۹په اندازه کموالي پورې تړاو لري .په امنو او نا امنو ولسوالیو کې پر نا مستقل متحول د پام وړ احصائیوي اغیز نشته.
د  ۲۰۱۰ -۱۵کلونو ترمنځ موده کې  ،شورا د ولسوالۍ  -که هغه امن او یا نا امنه ولسوالۍ دي ـ په کچه د دولتي واک په ټینګښت کې
ټاکلي احصائیوي اغیز نه درلود .د شورا ښه کاري فعالیت په منځني ډول په امن ولسوالیو کې د روغتیايي او تعلیمي خدماتو د
کیفیت په اړه د برداشت ښه والي ( په مثبت توګه ښه برداشت ) سره تړاو لري ( یواځې  ٪۱۰د ارزښت وړ دی )  .په امنو او نسبتا امنو
ولسوالیو کې پر نا مستقل متحول د پام وړ احصائیوي اغیز نشته.
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 ۵جدول  :د امنیت وضعیت له مخې په ویشل شویو ولسوالیو کې د شورا د کاري فعالیت شاخص
متحولونه

 ۱موډیل

 ۲موډیل

دامنیت له مخې په ویشل شویو
ولسوالیو کې د شورا د کاري
فعالیت شاخص

د ټولنې اړتیاوو ته د
ولسوالۍ ځوابونه کې د
روڼتیا برداشت

د شخړو په هواري کې د
روڼتیا برداشت
( د  LCAګروپ غړیتوب )

0.135-

0.0457-

0.140-

()0.0960

()0.0344

()0.103

()0.0688

***0.240

**0.0871-

0.0108

**0.188

()0.0808

()0.0374

()0.0576

()0.0837

**0.173

0.0129-

0.0590-

0.0262

()0.0700

()0.0240

()0.0445

()0.0657

4,666

4,602

4,666

3,454

نا امنه ولسوالۍ

نسبتا امن ولسوالۍ

امن ولسوالۍ

مالحظات

 ۳موډیل

 ۴موډیل

په ولسوالۍ کې تر ټولو پیاوړی
شخص

د تعلیم او روغتیا کیفیت (
مرکب شاخص )
0.0792

یادونه :په شننه کې د  ۲۰۱۴او  ۲۰۱۵کلونو معلومات کارول شوي دي .متوسط حاشیوي تاثیرات یواځې د ولسوالۍ د فرعي برخو لپاره دي; هغه چې له ټاکل شویو
بیلګو تر السه شوي دي لکه په  ۲او  ۴جدولونو کې بیان شوي ;  ۲مودیل لوژستیکي  regressionکاروي; نور ټول مودیلونه اټکل شوي  OLSکاروي; د کلي
په کچه یو ځای شوې لویې غلطۍ د قوسونو په منځ کې *** *,**,د  ٪۵ ، ٪۱او  ٪۱۰سلنه په کچه ارزښت ښيي ،په ترتیب سره د سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو
مرکب شاخص زیاتیدونکی /کمیدونکی اغیز او د کلستر په کچه د پرمختیايي شورا کار او د ولسوالۍ د پراختیايی شورا د فعالیتونو پوهاوی د polychoric
 ;factor analysisله الرې د ولسوالۍ د پرمختیايي شورا فعالیتونه سرچینه اخلي.

د نښلولو او د حکومتولۍ پر برداشتونو د شورا د کاري فعالیت د اغیز لپاره د ولسوالۍ د کلستر اغیز
الندینی جدول د ولسوالیو د لریوالي  /نښلولو په اړه د پایلو لنډیز وړاندې کوي .د شورا د ښه کاري فعالیت سیستم په منځني ډول د
ټولنې اړتیاوو ته په هغو ولسوالیو کې د ځوابویلو په برداشت کې زیاتوالي پورې تړاو لري چې له نښلوونکو الرو لرې پرتې دي .په
هغو ولسوالیو کې چې له لویو الرو د نیم ساعت مزل په اندازه لرې دي د احصائیوي ارزښت له مخې پر ناخپلواک متحول ( ځوابوینه)
اغیز نشته.
د شورا د کاري فعالیت په شاخص کې د یوه پواینټ په اندازه زیاتوالی په منځني ډول په لرې ولسوالیو کې د شخړو په هوارې کې د
روڼتیا په اړه برداشت کې د  ٪۶کموالي پورې تړاو لري .دا په هغو ولسوالیو کې چې ښې نښلول شوي دي د احصائیوي ارزښت له مخې
پر نا خپلواک متحول اغیز نه لري .د شورا سیستم د ولسوالۍ په کچه  ،په هغو ولسوالیو کې چې لویو الرو ته د نږدیوالي پر بنسټ
ویشل شوي دي  ،د دولتي واک پر ټینګیدو احصائیوي ارزښت لرونکی اغیز نه لري.
د شورا ښه کاري فعالیت په لرې پرتو ولسوالیو کې د تعلیم او روغتیا د کیفیت په اړه په برداشت کې له زیاتوالي سره منځنۍ اړیکه
لري .په هغو ولسوالیو کې چې الس رسی ورته اسان دی پر ناخپلواک متحول احصائیوي ارزښت لرونکی اغیز نشته.
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ېلیاپ يلمع

 ۶جدول  :لویو الرو ( عمومي پاخه سړکونه ) ته د الس رسي پر بنسټ د ویش له مخې د شورا د کاري فعالیت شاخص
متحولونه

 ۱مودیل

د امنیتي وضعیت له مخې په
ویشل شویو ولسوالیو کې د
شورا د فعالیت شاخص

د شخړو په هواري کې د روڼتیا
د ټولنې اړتیا وو ته د
ولسوالۍ د ځوابویلو په اړه برداشت
برداشت
( د  LCAګروپ غړیتوب )

په ښه توګه نښلول شوې
ولسوالۍ

لرې پرتې ولسوالۍ

مالحظات

 ۳مودیل

 ۴مودیل

 ۲مودیل

په ولسوالۍ کې تر ټولو
پياوړی شخص

د تعلیم او روغتیا کیفیت (
مرکب شاخص )

0.0361

0.0142

0.116-

0.0326-

()0.0634

()0.0229

()0.0724

()0.0613

**0.161

**0.0604-

0.0239-

**0.134

()0.0640

()0.0235

()0.0365

()0.0572

4,602

4,602

4,602

3,408

یادونه :په شننه کې د  ۲۰۱۴او  ۲۰۱۵کلونو معلومات کارول شوي دي .متوسط حاشیوي تاثیرات یواځې د ولسوالۍ د فرعي برخو لپاره دي; هغه چې له ټاکل شویو
بیلګو تر السه شوي دي لکه په  ۳او  ۲جدولونو کې بیان شوي ;  ۲مودیل لوژستیکي  regressionکاروي; نور ټول مودیلونه اټکل شوي  OLSکاروي; د کلي
په کچه یو ځای شوې لویې غلطۍ د قوسونو په منځ کې *** *,**,د  ٪۵ ، ٪۱او  ٪۱۰سلنه په کچه ارزښت ښيي ،په ترتیب سره د سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو
مرکب شاخص زیاتیدونکی /کمیدونکی اغیز او د کلستر په کچه د پرمختیايي شورا کار او د ولسوالۍ د پراختیايی شورا د فعالیتونو پوهاوی د polychoric
 ;factor analysisله الرې د ولسوالۍ د پرمختیايي شورا فعالیتونه سرچینه اخلي.

په دې اړه زموږ څیړنه چې د بیالبیلو قراینو ( امنیت وضعیت  ،نښلول شوې ولسوالۍ  /لرې ولسوالۍ ) له مخې شورا د سیمه ییزه
حکومتولۍ په اړه برداشتونه څه ډول بدلوي  ،تر اوسه تر ډیره په لومړني پړاو کې ده .زموږ لومړنۍ شننه ښيي چې د شورا ښه کاري
فعالیت په امن او لرې ولسوالیو کې د دولت له خوا د حکومتولۍ په اړه په منځني ډول له مثبتونو برداشتونو سره تړاو لري .په نا
امنو او مرکزونو ته نږدې ولسوالیو د حکومتولۍ په اړه پر برداشتونو د شورا اغیز لږ دی .دا چې د شورا جوړښت به د حکومتولۍ نور
اړخونه په مثبت یا منفي توګه اغېزمن کړي او یا به خپل اغېز له السه ورکړي ،دا د راتلونکو پلټنو بحث دی.

4 44 4تر اوسه الس ته راغلې پایلې
وړاندې له دې چې د خپلو موندنو بحث پيل کړو ،د تر السه شویو پایلو لنډیز وړاندې کوو .موږ سیمه ییزه پرمختیايی شورا د دې
له خوا په خپله د دوی د کار او فعالیت د ارزونې له مخې کوډ کړي دي او دا چې دغه شوراګانې په ټوله کې د شورا په جوړښت کې له
لوړو پوړیو سره په څه ډول په چارو کې ښکیلې شوي دي .دا وروستی هم د ځاني ارزونې پر بنسټ شوی .له دې موخه دا وه چې وګورو
چې ډیرو فعالو او ښو ښکیلو سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو د کلي او ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ په اړه برداشتونو کې ښه
والی راوستی .د سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو د ځانګړتیاوو ( فعالیت او ښکیلتیا ) او د حکومتولۍ په اړه د برداشتونو ترمنځ د
اړیکو د څیړلو لپاره موږ د تړاوي شننې میتود کارولی ،او دا د دې لپاره چې دا خبره کره کړو چې د حکومتولۍ په اړه په برداشتونو
کې تر السه شوي توپيرونه د ( امنیت  ،د سړکونو له الرې نښلول کیدل ) فکټورونو پایله ده او که د سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو
د پورته یادو شویو ځانګړتیاوو پورې تړاو لری .د تړاوي میتود له مخې شننه دغه راز موږ ته دا چانس راکوي چې د کره شویو اړیکو
پیاوړتیا وارزوو .د تړاوي ماډلونو په رامنځته کولو سره موږ پریکړه وکړه چې د شورا د نورو مهمو اړخونو په اړه هم څیړنه وکړو :په
عمودي توګه د شورا ښکیلتیا ،دویمې ټاکنې او د ملي پیوستون د دویمې بودجې تادیه.
شننې زموږ هغه مخکني اټکلونه/فرضیې تاییدوي چې ډیره فعاله سیمه ییزه پرمختیايي شورا د کلي په کچه د حکومتولۍ په اړه
له مثبتونو برداشتونو سره تړاو لري .زموږ د لومړنیو تمو برخالف  ،موږ د سیمه ییزه پرمختیایي شورا د فعالیت او د ولسوالۍ په
کچه د حکومتولۍ ترمنځ اړیکي  ،چې احصائیوي ارزښت ولري  ،ونه موندلې .دا پایله سپارښتنه کوي چې د سیمه ییزه پرمختیايي
شوراګانو مالتړ او وړتیا لوړول د کلي په کچه حکومتولي پیاوړي کوي  ،خو داسې ښکاري چې د دولت له خوا د حکومتولۍ په اړه
پر شته برداشتونو او په ټوله کې پر دولت اغیز نه کوي.
زموږ شننه درې میکانیزمونه وړاندې کوي چې د ولسوالۍ په کچه د دولت له خوا د حکومتولۍ د برداشتونو او د کلي په کچه د
حکومتولۍ ترمنځ اړیکه رامنځته کوي .لمړۍ په عمودي توګه په چارو کې د شورا ښکیلتیا ده نو اغیز یې په جزي توګه ناجوت دی.
هغه سیمه ییزه پرمختیايي شورا چې د لوړې کچې له پرمختیايي شوراګانو ( د کلستر سیمه ییزه پرمختیايي شورا او د ولسوالۍ
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پرمختیايي شورا ) سره ښې اړیکي لري په ولسوالۍ کې د خلکو اړتیاوو ته له ښې ځوابوینې او ښو روغتیايي او تعلیمي خدمتونو
پورې تړاو لري .دا مثبت اغیز په جزءي توګه له هغې نرمې منفي پایلې سره متوازن دی چې په دوه برخو کې دی ،یو د شخړو د هواري
په برخه کې او بل په دې کې چې په ولسوالۍ کې د پیاوړي شخص په توګه له ولسوال او امنیه قوماندان پرته نورو ته میالن لري .په
ښو ښکیلو سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو کې پوښتل شویو کسانو ډیر دې ته میالن درلود چې د ولسوالیو پرمختیايي شورا او یا
مشران د ولسوالۍ په کچه دپیاوړيو کسانو په توګه وښيي.
دویم میکانیزم چې کلي له ولسوالۍ سره نښلوي ( او باالخره له دولت سره ) د سیمه ییزه پرمختیايي شورا له دویم ځل ټاکنو سره تړاو
لري .د دغې شورا دویم ځل ټاکنې د دولتي واک ( دا باور چې ولسوال او یا امنیه قوماندان په ولسوالۍ کې تر ټولو پیاوړی کس دی )
له ټینګیدو او له روغتیايي او تعلیمي خدمتونو سره ټینګ مثبت تړاو لري .دغه مثبتې پایلې د شخړو د هواري پر برداشتونو د سیمه
ییزه پرمختیايي شورا د دویمو ټاکنو د منفي اغیز له امله راکمې شوي دي .دغه منفي اغیز د کلي او ولسوالۍ دواړو کچو پورې تړاو
لري .دا پایلې موږ د هغه کشمکش په څیر تعبیروو چې له ازادو ټاکنو سره تړاو لري 98 .دا تعبیر باید سم وي  ،دا تعبیر باید د کلي د
شورا په ټاکلو کې د غورایو په اړه یوه خبرداري په معنی وي ،لکه دا چې که دغه ټاکنې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له خوا ترسره شي.
کله چې د سیمه ییزه پرمختیايي شورا ټاکنې چې د نادولتي ادارې له خوا چې پروګرام پرمخ بیايي په سمه توګه او په هر کلي په جال
ډول تر سره شي ،د اندازې وړ خلل رامنځته کوي نو که دا ټاکنې په ټول هیواد کې په یوه ورځ ترسره شي نو د کلي د شورا ټاکنې به
څومره خلل رامنځته کړي؟ البته دې ته په پام سره چې که دغه ټاکنې د هر کلي شرایطو ته په پام تنظیم نه شي.
دریم میکانیز چې کلی له ولسوالۍ  -او باالخره له دولت  -سره نښلوي هغه د ملي پیوستون پروګرام د دویم پړاو بودجه تادیه او
پلي کول دي .په دې تړاو د احصائیوي ارزښت له مخې یواځې یوه اړیکه جوته شوه :د ملي پيوستون د دویمې بودجې تر السه کولو،
د شخړو په هواري کې د روڼتیا په اړه د خلکو په قناعت کې له زیاتوالي سره کلک او د پام وړ تړاو درلود .دغه موندنې د هغو منفي
اړیکو په رڼا کې خوشبینانه دي چې د سیمه ییزه پرمختیايي شورا د دویم ځل ټاکنو او د شخړو د هواري په اړه برداشتونو ترمنځ شته
دي :له هغه ځایه چې د ملي پيوستون پروګرام د سیمه ییزه پرمختیايي شورا له ټاکنو وروسته عملي کیږي ،نو احتماال هغه داخلي
کشمکشونه چې د سمیه ییزه پرمختیايي شورا د ټاکنو له امله رامنځته شوي یواځې موقتي کشمکشونه وي.دا جوته نه ده چې دغه
ډول یوه پایله یواځې د وخت خبره ده او که د مالي وجوهو تادیه ده چې د ټاکنو له امله رامنځته شوی ټکر له منځه وړي .دا د راتلونکې
څیړنې هدف وي چې پر دغې موضوع زموږ د کیفي مرکو د نورې مفصلې شننې له الرې رڼا واچوي.
وروستی دا چې موږ وښودله چې د حکومتولۍ هغه اغیزې چې له شورا سره تړاو لري په امنو یا نسبتا امنو او په لرې ولسوالیو کې
ټینګې دي .له هغه ځایه چې د دواړو کټګوریو  -زموږ د سروې لرې ولسوالۍ هم دې ته نږدې دي چې امن وبلل شي  -ترمنځ ټاکلی حد
نشته ،نو دا معلومه نه ده چې دا یو اغیز دی او که دوه بیالبیلې اغیزې دي چې د شورا د ال ډیر مؤثریت سره مرسته کوي.

 . 98دا پایله جالبه ښکاري خو په ځانګړې توګه د افغاني ټولنې د شخړو د هواري ازادو الرو چارو ته وکتل شي ښايي ډیر حیرانوونکې نه وي ،هغه شخړې
چې د واک پر سر دي ( ،د تاوتریخوالي پوتانسیل ) د ځاني مرستې میتوډونه ،او د جوجاړي رامنځته کولو بنسټونه ( جرګې یا دودیزې شوراګانې) چې له الرې
شخړې  ،سیالۍ او سیاسي موضوع ګانې هواریږي  .د کولر او ملګري یې ( په افغانستان کې شخړه او ثبات ) وګورئ
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8.8پایلې
د دې څیړنې اصلي هدف دا و چې د شورا ( د سیمه ییزه پرمختیايي شورا کاري فعالیت  ،د شورا ښکیلتیا  ،ټاکنې او د ملي پيوستون
پروګرام تادیات) د راتلونکې او د ولسوالۍ او کلي په کچه د حکومتولۍ په اړه د برداشتونو ،ترمنځ اړیکې پیدا کړو .لکه په
مخکنۍ برخه کې چې وښودل شول چې موږ په دې بریالي شولو چې د احصائیوي ارزښت له مخې داسې اړیکې پيدا کړو چې د دغه
دوه اړخیزه تعامل د څرنګوالي یو انځور وړاندې کړي.
دا موندنې د دې هڅې په تمه بیانوو چې هغه ممکنه توضیحات چې نور کار غواړي تائید او یا ناسمې ثابتې کړو :د هغو سلګونه
کیفي مرکو چاڼول چې د کلیو له استازو سره شوي دي او نور احصائیوي شننې ته اړتیا لري .په دې برخه کې به یواځې درې ازمایښتي
توضیحات وړاندې کړو چې په راتلونکې کې باید وازمایل شي.

1 11 1المرکزي پرمختیا او حساب ورکونه
ملي پیوستون پروګرام په داسې یوه اډانه کې رامنځته شوی چې له  ۱۹۸۰لسیزې را په دیخوا د پرمختیايي موخو لپاره د ټولنې له
الرې تر سره کیږي ،معموال د ټولنې له خوا په خپله پرمختیايي چارې پرمخ بیول کیږي .د ټولنې له خوا د پرمختیايي چارو ترسره
کول دوه برخې لري :ټولنه د ځايي خلکو استازي ( چې موږ دلته سیمه ییزه پرمختیايي شورا او د شوری پراخ جوړښت لرو ) ټاکي
چې د پریکړو صالحیت ولري  ،ټولنه دغو استازو ته د پرمختیايي بودجې د لګولو واک ورکوي .د دغه پروګرام د تیورۍ له مخې ،له
دغه بهیر څخه ښه پرمختیايي کارونه او د حکومتولۍ په برخه کې ښې پایلې تر السه کیدای شي ،دا ځکه چې د ځايي خلکو له خوا د
پریکړې صالحیت لرونکې دغه مرجع د هغو کسانو پر تله چې حکومت له بیرونه ټاکلې او یا له بیرونه د نادولتي مؤسسې کارکوونکې
دي ،د سیمې د خلکو په اړتیاو ښه پوهیږي او بله دا چې په دې سیستم کې د حساب ورکولو میکانیزم چې د ټاکنو له الرې رامنځته
کیږي  ،د پریکړو صالحیت لرونکې دغه مرجع اړ کوي چې هغه د ټولنې د ګټو لپاره وکاروي.
زموږ د سروې یو شمیر پایلې دغه فرضي میکانیزم تاییدوي .د پایلو له مخې  ٪۸۴پوښتل شوي کسان ” بشپړ موافق“ یا ” موافق “ دي
چې په کلي د تر ټولو پیاوړي شخص واک له ټاکنو سرچینه اخلي  ،په داسې حال کې چې  ٪۷۲په دې باور دي چې په دیمووکراتیکه بڼه
د ټاکل شوې سیمه ییزه پرمختیايي شورا پریکړې د خلکو په ګټه دي .نږدې له درې دوه برخې (  ) ٪۶۳پوښتل شوي کسان په دې باور
دي چې دغه پریکړې ” هیڅکله “ یا ” کله کله “ د کلي له منځه او یا له بیرونه  ،لکه د قوماندانانو  ،لوی ځمکوالو  ،دولتي چارواکو  ،د
نادولتي مؤسسو او طالبانو له خوا ،تر اغیز الندې نه دي راغلي دي .او وروستی دا چې اکثره ( ) ٪۶۰په دې نظر دي چې د کلي په کچه
پروژې ځکه ټاکل شوي چې دوی اکثرو رایه ورکړې  ،نه دا چې د پیاوړو کسانو یا د ناولتي مؤسسو له خوا د دغو پروژو د عملي کولو
لپاره هڅې شوي دي .دا پایلې به نورې هم مثبتې وي خو په دې شرط چې سیمه ییزه پرمختیايي شورا ښه کاري فعالیت وکړي ،په ټوله
کې د شورا په فعالیتونو کې ښه ښکیله وي یا کلي د ملي پیوستون نور تادیات تر السه کړي .ځینې مثبتې پایلې ښايي په موقته توګه
د سمیه ییزه پرمختیايي شورا د غړو د ټاکلو لپاره په سیالۍ کې د رامنځته شوي کشمکش له امله بې انډوله شي .که همداسې وي نو
دا د خواشینۍ خبره ده  .خو په اوږد مهال کې بل ځل ټاکنې د حساب ورکولو ،مشروعیت او هڅونې لپاره بنسټیز رول لري .د دې لپاره
چې د حساب ورکولو کیفي مثالونه مو وړاندې کړې وې ،موږ دداسې قضیو په اړه معلومات تر السه کړي چې ځینو سیمه ییزه ټولنو
د پرمختیايي شورا غړي د درغلۍ د تورونو او یا د وړتیا نه لرلو له امله له دندې لرې کړي دي.
نو له دې ښکاري چې د ملي پيوستون پروګرام د ټولنې له خوا د پرمختیايي چارو د پرمخ بیولو له الرې ټولنې ته ښه الره موندلې ده:
دغه پروګرام سیمه ییزه پرمختیايی شوراګانې رامنځته او مشروعیت یې ورکړ ،دوی یې خپلو سیمه ییزه ټولنو ته حساب ورکوونکي
وګرځول او په دې کې بریالی شو چې  -په سختو او ناسمو شرایطو کې یې – له داخلي او بهرنیو نا مشروعو الس وهنو څخه وژغوري.
زموږ په نظر دا واقعیت د یو لړ مثبتو پایلو په توګه بیانیدای شي چې د کلي په کچه تر السه شوي دي  ،چیرته چې سیمه ییزه
پرمختیايي شوراګانې مشروعیت او واک لري .دا میکانیزم ( ورکړل شوی صالحیت د ځايي حساب ورکونې څخه سرچینه اخلي ) که
څه هم د ولسوالۍ په کچه د ترالسه شویو مثبتو پایلو په برخه کې کافي نه دی .موږ د ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ په برخه کې د
السته راوړنو د تفصیل لپاره د دوه نورو احتیاطي میکانیزمونه وړاندیز کوو :د برداشتونو بدلول او د یوه داسې چینل رامنځته کول
چې اړتیاوې را برسیره او د شکایتونو چاره وکړي.
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

2 22 2د بلدتیا او خبراوي له الرې بدلېدونکي نظرونه
هغو فعالیتونو  ،خدمتونو او مالي سرچینو چې د ملي پیوستون پروګرام پورې تړاو لري ،دولت یې خلکو ته ورنږدې کړ ،دوی دا
چاره په داسې توګه تر سره کړه چې د افغانستان د شمال ختیځو کلیوالو سیمو لپاره له معنی ډک و .نو له دې ځایه ده چې ویلی شو
ښايي د څو نسلونو په ژوندانه کې دا لومړی ځل وي چې کلیوال له دولته یو رښتینی او مثبت شی تر السه کوي99 .دا چاره یواځې د
مالي سرچینو ترالسه کولو پورې محدوده نه ده بلکې د سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو د غړو د ټاکلو بهیر او د ملي پیوستون د
بودجې پلي کول هم په کې شامل دي .دغه بهیر په ټولنه کې ټولنیز خوځښت او د استازو د وړتیا لوړول له ځان سره لرل .د همدې بهیر د
پلي کولو له الرې د کلي استازي اړ شول چې په وار  ،وار ولسوالۍ او آن کله د والیت مرکز ته هم والړ شي او هلته له دولتي چارواکو
سره وګوري .دغه بهیر په دې هم مرسته وکړله چې دولت د یوه خیر غوښتونکي په څیره کې وړاندې کړي او کلیوالو ته یې دا چانس
په الس ورکړ چې پوه شي چې دولتي چارې څه ډول ترسره کیږي ،له همدې ځایه ده چې دغه بهیر مرسته وکړه چې د خلکو په ذهن
کې د دولت منفي کلیشه یي او بدبینه شته تصویر تت شي .د یادولو ده چې ځینو هغو کسانو چې موږ ورسره مرکې کړي او د سیمه
ییزه پرمختیايي شورا ځینو غړو د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت د پالر په توګه یاد کړی 100 .په هغو سیمو کې چې سیمه ییزه
پرمختیايي شوراګانې ډیرې فعالې وې  ،څو ځله یې ټاکنې کړې وې او څو ځله یې بودجه تر السه کړې وه ،د ( نه پوهیږم ) ځواب ډیر
کمو خلکو ویلی و ،دا پایله دا په ډاګه کوي چې  :پوښتل شویو کسانو د ( نه پوهیږم ) ځواب ځکه لږ ویلی وو چې د ځايي حکومتولۍ
په اړه په ډیر څه پوهیدل او تر هر څه مهمه دا چې دوی د ولسوالۍ په کچه حکومتولۍ باندې پوهیدل  ،هغه څه چې دوی یې په اړه یو
نظر هم درلود.

3 33 3د اړتیاو په اړه د خبراوي او د ستونزو د اواري لپاره د اړیکو الر
د خلکو د برداشت له اړخه او دا چې خلک ډیر آشنا او پوه شوي دي ،دغه راز شورا او ممکن د ملي پیوستون په بهیر کې د سیمه
ییزه پرمختیايي شورا د غړو فعالیت او لیدنو کتنو په دې کې مرسته کړې وي چې د خلکو غوښتنې او ستونزې د یوه کره چینل له
الرې دولتي چارواکو ته ورسیږي .په یوه بله سروې کې چې موږ په دې وروستیو کې د افغانستان په نهو شمالي ولسوالیو کې تر سره
کړې ده ( له هغې سروې سره هم مهال نه ده شوي چې معلومات یې په دې څیړنه کې کارل شوي دی)  ٪۵۹کسانو ویلي چې د روغتیا
او تعلیمي خدمتونو  ،د کوم کس یا کومې ادارې په اړه د شکایت پرمهال دوی سیمه ییزه پرمختیايي شورا ته مراجعه کړې ده٪۱۷ ،
ویلي چې دوی ولسوال ته مراجعه کړې ده .موږ دغه راز دا سې تکراري قضیې لیدلي چې سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو د ولسوالۍ
پرمختیايي اسامبلې استازو ته مراجعه کړې چې د دوی له اړخه ولسوال یا اړوند حکومتي ادارې ته مراجعه وکړي.
د ولسوالۍ په کچه د حکومتولۍ په اړه مثبت نظر د شورا له ښکیلتیا سره اړیکه لري  ،دا همدا میکانیزم تاییدوي .دا ممکنه ده چې
څو ځله ټاکنې او د ملي پيوستون څو ځله بودجه مصرفول د دولت په اړه د پوهاوي او برداشت کچه لوړه کړي او ښايي عمودي اړیکي
هم تامین کړي.

4 44 4سپارښتنې :د شورا د جوړښت ساتنه او رغاونه
دا اړتیا چې د سیمه ییزه پرمختیایي شورا د رامنځته کولو په په برخه کې اساسي قانون تطبیق شي اوس په ولسوالۍ کې د فرعي
حکومتولۍ په برخه کې سمونونه له ټیټې درجې لومړیتوبه د پالیسۍ لوړ لومړیتوب ته بدله شوې ده .د څو حل الرو په اړه په دې
وروستیو کې بحث شوی دی:
تر اوسه اساسي قانون او خطر ونه یواځینۍ اندیښنې نه دي چې دا بحث راپورته کوي .دغه راز اړتیاده چې وړتیا او د پرمختیايي
شورا د دندو د ترسره کولو په برخه کې د حل بیالبیلې الرې په پام کې ونیول شي ،چې هغه د حکومت د مشروعیت د ال ښه کولو لپاره
د کلیوالو سیمو په کچه د پام وړ پرمختیايي چارې او خلکو ته د حکومتولۍ د خدماتو وړاندې کول دي  .د دې لپاره چې د دالیلو
په وړاندې کولو سره د حل الرو په اړه دې بحث کې ښه ونډه واخستل شي  ،د افغانستان له شمال ختیځه د کیفیت او کمیت پر بنسټ
شوې سروې مو په نظر کې ونیوله .د دې څیړنې تمرکز په یاده شوې سیمه کې د ولسوالۍ او کلیوالو سیمو په کچه د حکومتولۍ پر
اوسني څرنګوالي دي.
 99د دولت او ټولنې اړیکې تر ډیره پیچلي دي  ،په تیره بیا د شخړو د هواري په برخه کې .ټولنې په دوامداره توګه په هغو صورت کې له دولته د شخړو د هواري
لپاره مرسته غواړي چې دوی ونه شي کولی د حل الره یې ومومي .د جان کویهلر ( مرکزي بنسټونه د شخړو څیړنه  :میتودولوژیکي روش او د افغانستان په ختیځ
کې یې پلوي کول ) وګورئ .په ورځني ژوند کې د شخړې تشې  :د آسیا په کچه برداشتونهو  edمارتین سوکیفیلډ )2015 ,Bielefeld: transcript( 113-86 ,
100
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موږ وموندله چې سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانې د کلي په سطحه د لوړې کچې مشروعیت او د حکومتولۍ خدمتونه وړاندې کوي.
ډیرې فعالې ( او ممکن ښې روزل شوې ) سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانې د دې المل شوي چې د کلي په کچه د حکومتولۍ په اړه
خلک ښه برداشت ولري .په هر حال د سیمه ییزه پرمختیايي شورا ښه کاري فعالیت یواځې د کلي په کچه د حکومتولۍ په اړه د خلکو
برداشتونه ښه کولی شي  ،خو د ولسوالۍ په کچه په خپله د دولتي حکومتولۍ پر کیفیت او مشروعیت اغیز نه لري.
خو له دې سره  ،سره موږ د حکومت له خوا د چارو د اداره کولو په اړه د شته برداشتونو د بدلون لپاره درې میکانیزمونه وړاندې کړي
چې درې واړه شورا پورې تړاو لري ) ۱ ( :نوي ټاکنې ( )۲د ملي پیوستون د پروګرام د بلې بودجې تادیه او ( )۳د او کلیو د بیارغونې
او پراختیا وزارت اړونده د لوړې کچې پرمختیايي شوراګانو ( د کلستر په کچه سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانې او د ولسوالۍ
پرمختیايي اسامبلې ) سره په چارو کې د سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو ښه ښکیلتیا .دا پایلې د هغو نظرونو برعکس دي چې د
مرستندونه ټولنو له خوا د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت په مشرۍ د شوراګانو په اړه شته دي ،هغه نظرونه چې وايي د دغو
شوراګانو د مشروعیت اړخ تت او اصلي دنده یې پرمختیايي چارو ته پام دی.
خو شورا چې د رامنځته کولو یې اوه اته کاله کیږي په سیمه ییزه کچه روښانه مشروعیت لري او د کلیوالو سیمو په کچه د حکومتولۍ
مهم بنسټ دی .د کلي او ولسوالۍ په کچه یې پر حکومتولۍ اغیز محسوس دی .تر ټولو مهمه دا چې د شورا فعالیتونه له دولت سره
په حکومتولۍ کې سیالي نه کوي ،بلکې برعکس کلی له دولت سره نښلوي اود دولت له خوا د حکومتولۍ په اړه د شته برداشت د
ښه والي لپاره هم کار کوي.
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دویمه مهمه موندنه په دې پورې تړاو لري چې د شورا کاري فعالیت د ولسوالیو د امنیتي وضعیت او جغرافیوي موقعیت پورې په
څه ډول تړلی دی .زموږ موندنې ښيي چې د شورا کاري فعالیت په لرې پرتو ولسوالیو کې تر ټولو ښه دی خو په امن ولسوالیو کې په
نسبي ډول ښه دی .په دې سره شورا د دولت په اړه د خلکو پر برداشتونو ډیر مثبت اغیز لرلی .په نا امنو سیمو کې هغو شوراګانو چې
ښې اړیکي لري او یا هغو سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو چې ښه کاري فعالیت لري د دولت په اړه د خلکو پر برداشتونو اغیز نه دی
لرلی ،خو دا په دې معنی نه ده چې شوراګانو په نا امنو ولسوالیو کې خپلې مهمې دندې سرته نه دي رسولي .سره له دې چې په نا امنو
سیمو کې سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو او په ټوله کې د شورا جوړښت د دولت په اړه برداشتونه نه پیاوړي کوي ،خو هغو سیمه
ییزه پرمختیايي شوراګانو چې ښه فعالیت یې لرلی په چوپه خوله یې د غیر رسمي ملیشو ( اربکیان ) په اړه یې د ویرې کچه راکمه
کړې ده  .داسې ښکاري چې ډیرې فعالې سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانې او هغه چې په ښه توګه دندې تر سره کوي کولی شي چې د
خپل سرو ملیشو پر قوماندانانو یو ډول کنټرول ولري .له هغه ځایه چې په اوسني امنیتي وضعیت کې چې له امله یې په کلیوالو سیمو
کې ملیشې په یو داسې واقعیت بدلې شوي چې خالصی ترې نشته  ،د سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانو دغه ډول وړتیا ډیر مهمه ده.
نو له دې ځایه ده چې د کلیوالو سیمو په کچه د حکومتولۍ لپاره د سیناریو په ټاکلو کې زموږ لومړۍ سپارښتنه داده چې په ټوله
کې د شورا جوړښت وساتل شی او ال پیاوړی شي .له دې دوه خبرې اخستل کیدای شي .لومړی دا چې شورا باید یواځې د پرمختیايي
کارونو ترسره کولو لپاره نه وي بلکې شورا باید د حکومتولۍ د یوه بنسټ او د ټولنې د استازې په توګه په بشپړ ډول دنده سرته
ورسوي .دویمه سپارښتنه داده چې شورا باید خپل بشپړه مستقیمه  /عمودي ښکیلتیا وساتي  ،او دا یواځې د کلستر له پرمختیايي
شورا او د ولسوالۍ د پرمختیايي اسامبلې سره د سیمه ییزه پرمختیايي شورا د ښکیلتیا له الرې کیږي چې کلی له دولت سره نښلوي
او په دې سره د دولت په اړه د کلیوالو برداشتونه ښه کوي .د شورا د دندو بشپړ راکمول د هغو ازمایښتي اړیکو له منځه وړلو خطر
رامنځته کوي چې ټولنې یې له دولت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره په ال پیاوړي کولو لګیا دي.
زموږ دویمه سپارښتنه د شورا جوړښت ته د قرینوي حساسیت په اړه ده .دا اړینه ده چې په لرو خو امنو ولسوالیو کې پر پرمختیايي
چارو د تمرکز او د شورا په چوکاټ کې د کارکولو له الرې د سیمه ییزه بنسټونو ودانیو ته د جغرافیوي موقعیت له پلوه تطابق
ورکړو ،په نا امنو ولسوالیو کې د شوا جوړښت کولی شي چې د دولت او مخالفینو ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي ،خو په داسې یوه
وضعیت کې باید دا تمه ونه لرو چې شورا دې د دولت پر مشروعیت هم اغیزوکړي .په هغو سیمو کې چې ښې نښلول شوي او امن دي،
دولت ښايي د خلکو له استازو سره د سال مشورو ،د خدمتونو د وړاندې کولو او د حساب ورکونې د دولتي چوکاټ له الرې تعامل
وکړي ( لکه د اړونده وزارتونو له الرې ) .په نا امنو سیمو کې سیمه ییزه پرمختیايي شوراګانې باید که څه هم پاتې او ښکاري چې په
ځايي ملیشو یو ډول کنټرول هم لري  ،او له همدې ځایه ده چې پر خلکو د دغو ملیشو له خوا رامنځته کیدونکی ګواښ کمولي شي.

 101دا خبره له یوه خبرداري سره مله ده .د ( لرې ) او د ( نسبتا امنو ) ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې د شورا ښه کاري فعالیت د دولت له خوا د شخړو په
هواري کې له نا خوښۍ سره تړاو لري .دا معلومه نه ده چې دا یوازې یو تصادف دی او که د ډیرې ښکیلې شورا او د دولت له خوا د شخړو له هواري د ناخوښۍ
ترمنځ د علت او معلول اړیکه ده
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دریمه او وروستۍ سپارښتنه د ټاکنو پورې تړاو لري ،د سیمه ییزه پرمختیايي شورا آن په هغو ټاکنو کې چې په جال توګه او دقت
ترسره شوې وي د کلي په کچه موقتي خو د اندازې وړ کشمکش او جال والی راولي .خو که د کلی  ،ولسوالۍ او د ولسي جرګې ټاکنې
په ټول هیواد کې په یوه وخت کې ترسره شي نو نور به کوم ډول کشمکشونه رامنځته کړي؟ د اوسني ناسم امنیتي وضعیت په رڼا
کې دا ډول پراخې ټاکنې ښايي د هیواد لپاره ډیر دروند کاروي .د دغه خطر په پام کې نیولو سره موږ په ډیر ټینګار سره د کلي او
ولسوالۍ په کچه په یوه وخت کې د ټاکنو د نه ترسره کولو سپارښتنه کوو ،ځکه په دې کار سره په هیواد کې د ال ډیر پراخ کشمکش
ویره شته ده.
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همیمض

ضمیمه
دا برخه د هغو متحولو فکټورونو ټولیز نوملړ وړاندې کوي ،چې په تړاو-شننې او همداراز د دغه تړاو په کړنالرو کې ترې کار
اخېستل شوی دی .دغه دواړه برخې د څېړنپاڼې په مرکزي برخې کې د دې لپاره ځای شوې ،چې په پرتلیز ډول ډېرې تخنیکې وې.

لومړۍ ضمیمه :نور -کنترول متحولونه
د تړاو په مخبېلګو کې مو ګڼ شمېر له تیوریکي پلوه سره تړلي متحولونه د کابو کوونکو په توګه وکارول .د دغو متحولونو پر پایلو
د څېړنپاڼې په مرکزي برخه کې بحث نه دی شوی .د دغو متحولونو مهمه موخه د دې ټکي باوري کول دي ،چې د مهمو خپلواکو او
ناخپلواکو متحولونو تر منځ اړیکې د هغو له تیوریکي پلوه سره تړلو متحولونو لخوا نه دي اغېزمن شوي ،چې پر هغو ناخپلواکو
متحولونو یې اغېز کوالی شو ،چې د حکومتولۍ د ښوواندو په توګه کارول شوي دي.
1.1له پرمختیايي پروژو سره بلدتیا :د سروې په یوه پوښتنه کې له ګډونوالو پوښتل شوي چې ایا د دوی ټولنې په ټوله کې
په تېرو دوو کلونو کې د پرمختيايي همغږۍ شورا له ځانګړو پروژو لکه سړکونو او پلونو ( چې په ټوله کې لس ډوله
پروژې وې) ګټه اخېستې که نه .د دغو ځوابونو اوسط د پرمختیايي فعالیتونو نه د ټولنو د برخمنتوب په اټکلولو کې
کارول شوی دی.
2.2د پروژو شمېر ( د ټولنیزې پرمختیايي شورا پر سر) :د هرې ټولنیزې پرمختیايي شورا پر سر د پرمختیايي پروژو شمېر.
شمېرنې د ټولنیزو پرمختیايي شوراګانو له پېژندلیکونو اخېستل شوي دي.
3.3له نړیوالو سوله ساتو ځواکونو وېره :د سروې په یوه پوښتنه کې له ګډونوالو د وېرې د هغې کچې په اړه پوښتل شوي،
چې دوی یې له بهرنیو ځواکونو لري ( د درې-ټکیزې الیکرټ تلې له مخې تر سره شوې).
4.4د ”نه وېرېدونکو“ ګډونوالو ټولګه :پورته په درېم ټکي کې د یادې شوې پوښتنې په څېر د ځانګړې ټولګې د شننې له
الرې د څلورو بېال بېلو الملونو په پام کې نیولو سره یو خپالسي متحول تر السه شوی :په دغو عواملو کې طالبان،
اربکي/ټولنیزې ملېشې ،بهرني وسله وال سړي ،او مجرمې ډلې شاملې دي .د ”نه وېرېدونکو“ ګډونوالو ټولګه د ټولې
مخبېلګې یوه اړوندټولګه ده او د هغو ګډونوالو استازیتوب کوي چې په پورته یادو شویو عاملینو کې له هېڅ یوه نه
ډارېږي.
5.5د حکومتولۍ زونونه :د ځانګړو کوډ لرونکو پینځه-کټګورۍ متحول چې د ټولنیزو پرمختیايي شوراګانو د
پېژندلیکونو پر بنسټ ټاکل شوی د حکومتولۍ د زونونو په ګوته کولو لپاره غوره شوی دی )۱ :حکومتي او ګډوله
حکومتولي  )۲قوماندان واکي  )۳لرې پرتې سیمې  )۴د سیالۍ زونونه  )۵د طالبانو واکمني” .د حکومتولۍ زونونه“
په نامه ټکی په تړاو-مخبېلګې کې د دولت د کنترول/شتون د په ګوته کولو لپاره کارول شوی دی.
6.6په کلي کې تر ټولو پیاوړی شخص :د سروې په یوه پوښتنه کې له ګډونوالو پوښتل شوي ،چې د دولسو یادو شویو
کسانو ( چې د ”بل“ غوراوی هم پکې شته) له ډلې یو د تر ټولو زیات ځواک لرونکي شخص په توګه غوره کړي .په
دې شننې کې د څلور-ډلو لرونکی متحول له اصلي پوښتنې راویستل شوی )۱ :سیمه ییز جهادي قوماندان ،اربکی
قوماندان او د پولیسو سیمه ییز قوماندان  )۲ښوونکی ،سوداګر ،مال ،جایداد لرونکی/خان ،او ملک/ارباب؛ )۳
قومي او کلیوالي مشران ،ښوونکی ،ډاکټر ،پولیس افسر؛  )۴د ټولنیزې پرمختیايي شورا مشر.
7.7په اوو بېالبېلو پرمختیايي سېکتورنو کې د نړیوالو پرمختیايي ټولنو ونډه :د سروې په یوه پوښتنه کې له ګډونوالو
پوښتل شوي ،چې له هغو څرګندونو سره څومره موافق دي ،چې په اوو بېالبېلو برخو کې د یو شمېر پرمختیايي
عامالنو د ونډې په اړه شوې دي .د نړیوالو پرمختیايي ټولنو په اړه ځوابونه ترې راویستل شوي .په هرې کټګورۍ
کې د ټولو سېکتورونو اړوند تر ټولو ډېر ځوابونه په ټوله کې له پرمختګه د رضایت د کچ کولو لپاره کارول شوي دي.
8.8د عصري کېدنې قیمتونه :د سروې په یوه پوښتنه کې له ګډونوالو پوښتل شوي چې په دې برخه کې د څلور-قیمتي
څرګندونو سره څومره موافق دي ( چې د الیکرټ د تلې له څلور-ټکي ارزونې له مخې تر سره شوې) .دا څرګندونې له
پټیو/کرنې هاخوا هغو کاري فرصتونو پورې اړه لري چې سړو او ښځو ته په الس ورځي ،همداراز پر هلکانو او نجونو
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دواړو د تعلیم مثبت اغېز ،پر ټولنې د د دولتي ښوونیز نصاب مثبت اغېز او همداراز له اسالمي ارزښتونو سره یې
همغږي .د دغه متحول د تر السه کولو لپاره د سروې په  ۲۴۶کلیو کې د څلور-قیمتي څرګندونو په هرې کټګورۍ کې د
تر ټولو زیاتو ځوابونو له اوسطه کار اخېستل شوی دی.
9.9عصري رسنۍ :د سروې په یوې پوښتنې کې ګډونوال پوښتل شوي ،چې د رسنیو د سرچینې په توګه ( ورځپاڼه،
تلوېزیون ،یا راډیو) د اهمیت د کچې له مخې له  ۱نه تر  ۵درجو پورې وټاکي ،چې د درې خپالسي متحولونو شاخص
پکې کارول شوی.
 1010مدرسې/دولتي ښوونځي :د درې-کټګوریو متحول چې د ټولنیزو پرمختیايي شوراګانو له پېژندلیکه اخېستل شوی:
د یوې ټولنیزې پرمختیايي شورا په کچه له ښوونځیو نه د مدرسو د شمېر د زیاتوالي لپاره  ،۱له مدرسو نه د ښوونځیو
د شمېر د زیاتوالي لپاره  ،۲او د مدرسو او ښوونځیو د مساوي شمېر لپاره  ۰کارول شوی.
1111د پښتون د په ګوته کولو خپالسي متحول :د ځان پښتون بلل :د پښتون لپاره  ۱شمېره کارول شوې .هغه ګډونوال چې
ځانونه یې پښتانه نه بلل د هغوی د ښوونې لپاره  ۰کارول شوی.
1212هغه ټولنیزې پرمختیايي شوراګانې چې د پښتنو شمېر پکې تر  ۳۰سلنې کم دی :د ټولنیزې پرمختیايي شوراګانو له
پېژندلیکونو راټولې شوې شمېرنې .د هغو کلیو لپاره د یوه خپالسي متحول کارول چې د پښتنو شمېر پکې تر  ۳۰سلنې
کم دی.
1313هغه ټولنیزې پرمختیايي شوراګانې چې د پښتنو شمېر پکې تر  ۵۰سلنې کم دی :د ټولنیزو پرمختیايي شوراګانو له
پېژندلیکونو راټولې شوې شمېرنې .د هغو کلیو لپاره د یوه خپالسي متحول کارول چې د پښتنو شمېر پکې تر  ۵۰سلنې
کم دی.
1414لرې والی :د ټولنیزو پرمختیايي شوراګانو له پېژندلیکونو راټولې شوې شمېرنې .د ګاډي په مټ د دقیقو په حساب د
ولسوالۍ له مرکز نه د ټولنیزې پرمختیايي شورا لرې والی .دا چې شمېرنې ډېرې پېچلی وې ،د مربع جذر د بدلون بڼه
یې وکارول شوه.
1515ځای ته السرسی :د سروې د ډلې لخوا د راټولو شویو مالوماتو پر بنسټ سیمو ته د السرسي متحول .دا متحول د سروې
ځای ته د السرسي د په ګوته کولو لپاره د څلور-ټکي تلې په مټ ټاکل شوی دی.

48

AREU

همیمض

2017

دویمه ضمیمه :تړاوي شننه او د فعالیت ازموینې
لکه څنګه چې پاس وویل شول ،موږ د حکومتولۍ پر ښوواندو د مهمو خپلواکو متحولونو د اغېز د ارزولو لپاره د عادي کوچنیو
مربعګانو ( )OLSد چلندالرې له ټولګې کار اخلو .په مخبېلګه ټاکل شویو کلیو کې د ځوابونو د یو شان والي احتمال ته په کتو او په
تړاوي شننه کې د یو شمېر کلي-کچ ښوواندو د کارونې له کبله ،موږ د کلي د کچې معیاري تېروتنو د یو ځای کولو له الرې د تړاوي
مخبېلګو اټکل کوو .کله چې ناخپلواک متحولونه خپالسي کوډونه وي ،یاني د دوه ګونو پایلو متحولونه وي ،د مخبېلګو د اټکل
لپاره لوژستیکي شننه کارول شوې .خو کله چې خپلواک متحولونه د لویو جزونو د شننې شمېرنې وي او یا هم څوومي کچې لري ،د
او اېل اېس شننه ورته کارول شوې ده .د دې خبرې د باوري کولو لپاره چې په مهمو متحولونو پورې تړلې پایلې د ناخپلواکو څوومي
متحولونو لپاره کار وړ دي ،موږ د هغو مخبېلګو بیا اټکل کوو ،چې د او اېل اېس په مټ یې مخکې اټکل شوی وي او د دې موخې
لپاره منظمه لوژستیکې شننه کاروو ،دا یوه داسې طریقه ده ،چې د څووومي-کچ شمېرنو د شننې لپاره ډېره مناسبه ده .د دغو دوو
بېالبېلو شننیزو مخبېلګو په کارولو د اټکل شویو ضریبونو په لوري یا احصایوي اهمیت کې کوم پاموړ بدلونونه و نه لیدل شول .له
همدې امله موږ هغه پایلې وړاندې کوو ،چې له او اېل اېس مخبېلګې تر السه شوې ،چې کارول یې ساده او پرې پوهېدل اسان دي.
دا چې د مخبېلګو د اټکلولو لپاره پاموړ شمېر خپلواک متحولونه کارول شوي ،د هرې یوې اټکل شوې مخبېلګې لپاره ګڼ اړخیز
هممهال ازمېښتونه تر سره شوي ،چې دا باوري شي ،چې خپلواک متحولونه له یوه بل سره د لوړې کچې تړاو نه لري ،ځکه چې دا بیا
د اټکلونې په بهیر کې ستونزې پیدا کوي .که دوه متحولونه سره نژدې تړاو ولري ،یاني دواړه عین پدیده تر ډېره بریده کچ کړي ،په
یوه ماډل کې د دواړو کارول ښايي په ضریبي اټکلونو کې بې ټیکاوي را منځته کړي او د مخبېلګې تفسیرول ستونزمنوالی شي .یادې
شوې ازموینې د بېالبېلو مخبېلګو لپاره کومه ستونزه نه په ګوته کوي ،که څه هم پاموړ شمېر خپلواک متحولونه پکې کارول شوي.
په دې مخبېلګو کې د شمېرنو هغو غیر عادي او اغېزناکو ټکو ته هم پام شوی ،چې پر اټکلونو بېځایه اغېز کوالی شي .د قسمي تړاو
متحولونه د اغېزناکو شمېرنټکو د پېژندنې لپاره کارول شوي دي .له مخبېلګو نه هېڅ کتنې لرې شوې نه دي ،ځکه د سختو اغېزناکو
ټکو شواهد پکې نه وو .ځینې خورې ورې کتنې په ډېرې کوچنۍ کچې کې شته ،خو دومره مهمې نه دي ،چې پاموړ اندېښنې را پورته
کړي.
په پای کې ،د مهمو اټکلوونکو ،پایلو پورې اړوندو متحولونو او د عملیې پر پای ازمېښتونه تر سره کېږي ،چې موخه یې د دې ټکي
باوري کول دي ،چې مخبېلګې له مهمو انګېرنو تېری نه کوي.
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

اخځلیک
٫٫افغان ولسمشر راتلونکي کال ته د پارلماني ټاکنو د تر سره کېدو ژمنه وکړه ،،.رویټرز ۲۹ ،دسمبر .۲۰۱۵
بیت ،انډریو ،کرېسټینا فوتیني او روبین اینیکولوپوف ٬٬ .د ملي پیوستون پروګرام :په افغانستان کې د ټولنې په مټ چلېدونکي
پرمختیايي پروګرام د اغېزو ارزونه ،،.نړیواله سوله ساتنه  ،۲۲شمېره .۳۲۰-۳۰۲ :)۲۰۱۵ ( ۴
بیت ،انډریو ،کرېسټینا فوتیني ،روبین اینیکولوپوف او شهیم کابلي ٫٫ .د افغانستان د ملي پیوستون پروګرام د دویم پړاو د اغېزو
نالړه ارزونه :د لنډمهالي پروګرام اغېز له ورپسې تر سره شوې سروې نه ،،.واشنګټن ،ډي سي :نړیوال بانک.۲۰۱۰ ،
بیت ،انډریو ،کرېسټینا فوتیني او روبین اینیکولوپوف ٫٫ .د پرمختیا له الرې د زړونو او ذهنونو ګټل :په افغانستان کې د ډګر له
تجربو تر السه شوي شواهد ،،.د اېم آی ټي د سیاسي علومو ډېپارټمېنټ څېړنپاڼه شمېره.۲۰۱۶ ،۱۴-۲۰۱۱ .
بوینکی ،یان آر ،یان کولر او کرېسټوف زورشر ٫٫ .په شمال ختیځ افغانستان کې د پرمختیا د اغېز ارزونه  :۲۰۱۳-۲۰۰۷وروستی
رپوټ ،،.بون/برلین :د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پرمختیا وزارت.۲۰۱۵ ،
برېک ،جېنېفر ٫٫ .په افغانستان کې د ټولنیزو پرمختیايي شوراګانو د پایښت په اړه پلټنه ،،.کابل :د افغانستان د څېړنې او ارزونې
مرکز .۲۰۰۸
فاګېت ،ژن-پال ،او کرولین پوشل ٫٫ .ایا نامتمرکزول د پرمختیا لپاره ښه دي؟ ،،د ژن-پال فاګېت او کرولین پوشل لخوا اېډېټ
شوی .۳۰-۱ ،اکسفورډ :اکسفورډ پوهنتون چاپ.۲۰۱۵ ،
 ٫٫په بېړني غبرګون او بیا رغونې پروژو کې د جرمني د نړیوالې پرمختیا ادارې وړتیاوې ،،.د جرمني د نړیوالې پرمختیا اداره.۲۰۱۴ ،
giz2014

en-factsheet-overview-infrastr-emerg--https://www.giz.de/nothilfe/de/downloads/

.)2016 May 31 resp.pdf (accessed
د افغانستان اسالمي جمهوریت ٫٫ .د سیمه ییزې حکومتولۍ تګالره ،،.کابل :د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکه اداره.۲۰۱۰ ،
د افغانستان اسالمي جمهوریت ٫٫.په ولسوالیو او کلیو کې د حکومتولۍ او پرمختیا د ښه کولو تګالره ،،.کابل :د سیمه ییزو
اورګانونو خپلواکه اداره او د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت.۲۰۱۳ ،
د افغانستان اسالمي جمهوریت ٫٫ .د ځان بسیاینې پر لور د افغانستان الر :د لومړي پړاو د پرمختګ رپوټ ،،.د افغانستان اسالمي
جمهوریت.۲۰۱۵ ،
د افغانستان اسالمي جمهوریت ٫٫ .د والیتي بودیجې جوړونې تګالره ،،کابل :د مالیې وزارت.۲۰۱۵ ،
د افغانستان اسالمي جمهوریت ٫٫ .د افغان ښارونو وضعیت ،،.کابل :د افغانستان اسالمي جمهوریت.۲۰۱۵ ،
د افغانستان اسالمي جمهوریت ٫٫ .د سیمه ییزې حکومتولۍ د تګالرې مخلیکي متن ،،.کابل :د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکه
اداره.۲۰۱۶ ،
جوشیم ،تورسټین ،ایلیا مرتضاشویلي او جینیفر مرتضاشویلي ٫٫ .په نازکو دولتونو کې د سیمه ییزې حکومتولۍ رامنځته کول :له
افغانستانه تجربوي شواهد ،،.نړیوال پرمخګ .۳۱۰-۲۹۳ :)۲۰۱۶( ۷۷
خطاب ،محمد حسن ٫٫ .د اجرایوي رییس دفتر د ټاکنو نېټه ردوي ،،.پژواک ۲۴ ،جنوري .۲۰۱۶
کولر ،یان ٫٫ .د مراتبو د لړۍ د سیوري دننه او بهر ټولنیز نظم :په افغانستان کې د حکومتولۍ بڼې ،،.کاري څېړنپانه ،۳۳
حکومتولي.۲۰۱۲ ،
کولر ،یان ٫٫ .بنسټي-متمرکز کړکېچ څېړنه :میتودي چلنالر او په ختیځ افغانستان کې یې تطبیقول ،،.په ورځني ژوند کې د کړکېچ
تشې :د اسیا په لر و بر کې لیدتوګې ،د مارټین سوکفیلډ لخوا ایډېټ شوی .۱۱۳-۸۶ ،بییلفیلډ :ترانسکرېپت.۲۰۱۵ ،
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کولر ،یان او کرېستوف ګوستوني ٫٫ .کلیوالي حکومتولي :په شمال ختیځ افغانستان کې ټولنیز جوړښت او سیمه ییزه حکومتولي،،.
په ښې حکومتولۍ کې ،چې د اېم شاپېر لخوا اېډېټ شوی .۶۴-۳۹ ،لوکوم.۲۰۱۱ ،
کولر ،یان ،کرېستوف ګوستوني او یان بوینکی ٫٫ .په افغانستان کې کړکېچ او ټیکاو :میتودي چلنالرې ،،.پرېزېنټېشن،
تاوتریخوالی ،نشه يي توکي او حکومتولي :د مکسیکو امنیت په پرتلیزه لیدتوګه کې ،سټانفورډ ،اکتوبر ( .۲۰۱۱په جنوری ۲۰۱۶
ترالسه شوی).
کولر ،یان ،کرېستوف ګوستوني ،کیت چایلډ او بصیر فدا ٫٫ .د ګډ مېتود اغېز ارزونه :له ټیکاو ارزونو نه په پرمختیايي همکارۍ
کې کار اخېستل ،،.د سولې او امنیت اقتصاد ژورنال  ،۱۰شمېر .۷۴-۶۱ :)۲۰۱۵( ۲
کولر ،یان او بوریس ویلک .په ووزو ستات کې .د ماریان بیشیم ،تانیا بورزیل ،فیلیپ ګونشیل او برنارد زانګېل لخوا ایډېټ شوی،
 .۸۶-۵۵بادېن-بادېن :نوموس.۲۰۱۱ ،
د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت ٫٫ .د ملي پیوستون پروګرام درېم پړاو .د عملیاتي الرښود شپږمه بڼه .کابل :د کلیو پراختیا او
بیا رغونې وزارت.۲۰۱۲ ،
نېکسن ،همیش ٫٫ .د سیمه ییزې حکومتولۍ بدلېدونکی مخ؟ په افغانستان کې د ټولنیزې پرمختیا شوراګانې ،،.کابل :د افغانستان
د څېړنې او ارزونې مرکز.۲۰۰۸ ،
روبین ،بارنېټ آر ٫٫ .د افغانستان پاشل کېدل :په نړیوال سېستم کې د دولت جوړېدونه او ړنګېدنه ،،.نیو هیون :یل پوهنتون چاپ،
.۲۰۰۲
سالتمارش ،دوګالس او ابهیالش میدهي ٫٫ .سیمه ییزه حکومتولي د سیمه ییزو اړتیاو لپاره :د افغانستان لپاره مهمې موندنې او
د تګالرې غوراوي ،،.کابل :د افغانستان د څېړنې او ارزونې مرکز.۲۰۱۱ ،
سالتمارش ،دوګالس او ابهیالش میدهي ٫٫ .په افغانستان کې سیمه ییزه حکومتولي :له ډګره کتنه ،،.کابل :د افغانستان د څېړنې
او ارزونې مرکز.۲۰۱۱ ،
شورکین ،مایکل ٫٫ .په افغانستان کې سیمه ییزه حکومتولي ،،.سانتا مونیکا ،کلیفورنیا :رانډ.۲۰۱۱ ،
وان بیلېرت ،مارټین ٫٫ .د ټاکنو خپلواک کمېسیون د ټاکنو لپاره د  ۲۰۱۶کال نېټه اعالن کړه -خو د ټاکنو سمون څنګه؟ .،،د افغانستان
د شنونکو شبکه ۱۸ ،جنوري .۲۰۱۶
زورشېر ،کرېستوف ،کترین ګلوخوفڅېفا ،ګرېګ فیف او نورا رونر ٫٫ .د افغانستان د ستراتیژیک پېژندلیک ارزونه .،،بون :د
جرمني د اقتصادي همکارۍ او پرمختیا فدرالي وزارت.۲۰۱۳ ،
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د غبرګون او نظرونو غوښتنه
د  AREUاداره ډېره لېواله ده چې د دغې څېړنې د کاروونکو نظرونه واوري .که تاسو زموږ د خپرونو یو دوامداره لوستونکي یاست،
د  AREUلیکچر یا ورکشاپ کې مو ګډون کړی ،کتابتون یې کاروئ ،یا یوازې په دې وروستیو کې له دغه ادارې سره بلد شوي
یاست ،ستاسو نظرونه او غبرګون زموږ لپاره ارزښت لري .دغه نظرونه موږ سره مرسته کولی شي چې خپلې موخې په ال ښه ډول السته
راوړو او د څېړنې په اړه خپلې تګالرې او د پایلو د شریکولو طریقې و ارزوو .د نظرونو شریکولو تر ټولو اسانه الر موږ ته ایمیل کول
ديareu@areu.org.af :
یا کولی شئ موږ ته زنګ ووهئ .۰۰۹۳۷۹۹۶۰۸۵۴۸ :تاسو چې هر څه غواړئ موږ ته یې ویلی شئ ،خو په ممکنه ډول یو څه ګټور
مالومات دا دي:
•تاسو له  AREUسره څنګه اړیکه نیسئ (یعنې د خپرونو ،غونډو یا نورو الرو)
•تاسو د  AREUله څېړنو څخه د څه لپاره کار اخلئ
•تاسو د  AREUخپرونې څنګه السته راوړئ
•تاسو د څېړنو بریښنایی که چاپ شوی بڼه کاروئ
•خپرونې څنګه کولی شي تاسو ته مالومات په ال ښه ډول وړاندې کړي
•زموږ د څېړنې د بهیرونو یا پایلو په اړه ستاسو نظرونه
•هغه برخې یا موضوع ګانې چې تاسو یې په اړه د څېړنو ترسره کېدو سپارښتنه کوئ
•د  AREUهغه خپرونې یا فعالیتونه/غونډې چې ستاسو ډېرې خوښېږي
•ستاسو په اند موږ په کومو برخو کې خپل کار ښه کولی شو
•ستاسو د خوښې یا لېوالتیا ډګر ،دنده یا څېړنه ،او دغه راز موقعیت
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د  AREUوروستۍ خپرونې
ټولې خپرونې له  www.areu.org.afوېبپاڼې ډاونلوډولی شئ ،او ډېر یې په چاپ شوی یا هارډکاپي بڼه په کابل کې د  AREUله
دفتره هم السته راوړلی شئ.
تاریخ

د خپرونې نوم

لیکوال

جوالی ۲۰۱۶

خلکو ته د دولت نژدې کول :په
افغانستان کې د پالن او بودیجې
جوړونې نامتمرکزول

نعمت اهلل بېژن
فرحت ایمل او هارون نایبخېل

جوالی ۲۰۱۶

په افغانستان کې د ښې حکومتولۍ
په ودې کې د مدني ټولنې رول

اورځال اشرف نعمت او کرېن
ورنر

مدني ټولنه او
حکومتولي

می ۲۰۱۶

د استخراجي سېکتورحکومتولۍ
کې اړوند راوستونکی ګام

جاوېد نوراني او لیین دو بروکیر

کانونه او حکومتولي

څېړنپاڼه

می ۲۰۱۶

له پولې پورې اوبو سرچینو
پرمختیا :د افغانستان ،پاکستان او
ایران په مخکې د همکارۍ لیدتوګې

وېنسېنټ تامس له مجیب احمد
عزیزي او خالد بهزاد سره

د طبیعي سرچینو
مدیریت

کیس څېړنه

می ۲۰۱۶

سړیو او نارینتوب ته له نژدې کتنه:
په جنسیتي انډول کې د هغوی
فعاله ونډه

اپرېل ۲۰۱۶

پر شګو جوړ شوی دولت :اپینو
څنګه افغانستان اغېزمن کړ

اپرېل ۲۰۱۶

ليا ویلفریدا ،ري پیلونګو،
شونا اشاوېز ،پرویز طفیل ،سید
مهدي موسوي

پښتو

√

دري

√

ډېوېډ مینسفیلډ

په کندهار والیت کې د ډګر کار په اړه
توضیحي نوټ ،دسمبر -۲۰۱۵جنوري پال فېشټاین
 :۲۰۱۶کوکنار او کلیوال عواید

√

مارچ ۲۰۱۶

افغان ملي پوځ له آیسافه وروسته

انتونیو ګوستوزي او علي
محمد علي

فبروري ۲۰۱۶

په ننګرهار کې د وسله والۍ،
تاوتریخوالي او نشه يي توکیو د
تولید پرله پسې زیاتوالی

ډېوېډ مینسفیلډ

√

جنوري ۲۰۱۶

د جنسیتي نابرابرۍ بل اړخ :په
افغانستان کې سړي او نارینتوب

شونا اېشاوېز ،سید مهدي
موسوي ،او لیا ویلفریدو
پیالنګو

√

د خپرونې موضوع

د خپرونې ډول

والیتي پالن او بودیجه
جوړونه او حکومتولي

څېړنپاڼه

څېړنپاڼه

جنسیت

تګالر نوټ

د طبیعي سرچینو
مدیریت

کتاب

د طبیعي سرچینو
مدیریت

توضېح

حکومتولي

توضېح لیک

√

د طبیعي سرچینو
مدیریت

توضېح

√

جنسیت

څېړنپاڼه

√
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