آیا د افغانستان دولت د کوچیانو او ځايي اوسیدونکو ترمینځ په شخړه کې په بریالي ډول السوهنه کوالی شي؟
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آیا د افغانستان دولت د کوچیانو او ځايي اوسیدونکو ترمینځ په شخړه کې په
بریالي ډول السوهنه کوالی شي؟

سريزه
د کوچیانو او ځايي اوسیدونکو ترمینځ شخړه اوس د هزاره جات څو ولسوالیو پورې محدوده پاتې نه ده .دا شخړه د هیواد ډیري څنډو ته خپره شوې
ده او ډیری پښتانه کوچیان د هزارو ،تاجکو او پښتنو ځايي اوسیدونکو پرخالف لمسوي .دا شخړه یوازې د ځايي سیمو د خلکو شخړه نه ده بلکې د
زورواکو ،ګوندونو او سیاسي رهبرانو په شخړه بدله شوې ده .د یادې شخړې د خپریدو امکان له هر بل وخته ال ډیر دی.
په افغانستان کې د کوچیانو او ځايي اوسیدونکو ترمنځ مخ په زیاتیدونکې شخړه باید حل شي ،خو آیا د افغانستان دولت د دې وړتیا او دریځ لري
چې په شخړه کې السوهنه وکړي او مثبته اغیزه ولري؟ د افغان دولت وړتیا اوس خورا محدوده ده او حتی په بشپړ ډول نشي کوالی له جګړې څخه
څارنه وکړي .ان کله چې د افغانستان دولت د شخړې اداره کولو هڅه کوي ،بیا هم دا چاره په ناقص ډول ترسره کوي -دبیلګې په توګه دا وضعیت د
کوچیانو میشتیدنې د پروژو ،په یوې قضیې کې لیدل کیږي.
دا پوښتنه هم رامنځته کیږي چې آیا په شخړه کې د دولت السوهنه تل بې پرې ده که نه؟ او آیا په شخړه کې د دولت د السوهنې نور بدیلونه شته؟ که
بدیلونه یې نشته ،نو د شخړې د زیاتیدو احتمالي پایلې به څه وي؟
مسله څیړي او د دې موضوع په اړوند ،د افغانستان د څیړنې او ارزونې ادارې د یو شمیر نورو خورا تفصیلي پخوانیو
د پالیسۍ یاددښت دا ّ
سندونو لنډیز وړاندې کوي  ،او د راتلونکي پلي کیدو لپاره یې ،د پالیسۍ اړوند ځیني وړاندیزونه مطرح کوي( .د همدې لیکوال لخوا) د موضوع
اړوند چمتو شوي سندونه په الندې ډول دي:
•●„په افغانستان کې د کوچیانو او بزګرو د شخړې نقشه کوونه˝ ،کابل ۲۰۱۷ ، AREU :کال
•„په افغانستان کې د کوچیانو او ځايي اوسیدونکو د شخړو د ډولونو پيژندنه˝ ،کابل ۲۰۱۸ ، AREU :کال
•„د کوچیتوب او کوچیانو او ځايي اوسیدونکو ترمنځ د شخړې په مدیریت کې د افغان دولت ونډه˝  ،کابل ۲۰۱۸ ، AREU :کال
•„په افغانستان کې د کوچیانو میشتیدنې بهیرونه او پر شخړه یې اغیز˝ ،کابل ۲۰۱۹ ،AREU :کال
•„نن ورځ په افغانستان کې د کوچیانو او ځايي اوسیدونکو شخړه˝ ،کابل ۲۰۱۹ ،AREU :کال

څیړندود
پالیسۍ دغه یاددښت د ساحوي کار په پایله کې چمتو شوی چې په کې د کوچیانو او ځايي اوسیدونکو له مشرانو ،حکومتي چارواکو  ،سیاسي
څیرو  ،شنونکو  ،منځګړیو او نورو سره  ۹۸مرکې شاملې دي.
دغه مرکې د  ۲۰۱۷او  ۲۰۱۹کلونو په ترڅ کې په کابل ،بامیانو ،فراه  ،غزنی  ،کابل ،خوست ،کندز ،لوګر او وردګو والیتونو کې ترسره شوې دي.
په  ۲۰۱۷میالدي کال کې په ساحوي کار کې د ولسوالیو په کچه د شخړې لومړنیو آتو قضیو څیړنې شاملې وې ،وروسته بیا په  ۲۰۱۷او  ۲۰۱۸میالدي
کلونو کې له مشرانو او دولتي چارواکو سره لومړنۍ څارنیزې څیړنیزې مرکې ترسره شوې .په تعقیب يې ،په  ۲۰۱۹کال کې د کوچیانو د میشت
ځایونو د څلورو قضیو څیړنې وشوې ،چې له هغې وروسته سمدالسه ځینې نورې تعقیبي څیړنیزې مرکې ترسره شوې.
په عمومي ډول ،ساحوي کار د کوچیانو او ځایي اوسیدونکو شخړو او د شخړو په مدیریت کې د افغانستان دولت د ښکیلتیا په اړه خورا هراړخیز انځور
وړاندې کړ .دا ممکنه وه چې د ځایی شخړو ،د خبرو اترو منځګړیتوب او د کوچیانو میشتیدنې دودولو په اړه د معلوماتو راټولولو په مرسته دا معلوماتي
انځور چمتو شي ،که څه هم دا د څیړنې له توانه وتلې خبره وه چې د کوچیانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ ټولې ځايي شخړې په هراړخیز ډول نقشه کړي.

اړینې موندنې
په داسې حال کې چې د کوچیانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ اختالف له جګړې دمخه راپورته شوی ،خو له شک پرته چې د کوچیانو او ځایي
اوسیدونکو تر منځ شخړه په  ۱۹۹۰کلونو کې په ډراماتیک ډول مخ په زیاتیدو شوه او بیا له  ۲۰۰۱کال وروسته هم په لویه کچه بیا پیل شوه.
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د افغانستان د څیرنی او ارزونی اداره

د شته  ،نیمه او میشتو کوچیانو ترمنځ شخړې په لوړه کچه شتون لري
د کوچیانو ریاست اټکل کوي چې کابو  ۴۵سلنه شته ،نیمه او میشت کوچیان په یو ډول شخړه کې ښکیل دي .له دې جملې څخه شاوخوا  ۲۰سلنه
فعاله کوچيان له نورو فعالو کوچیانو سره په شخړو کې ښکیل دي  ۷۰- ۶۰ ،سلنه فعاله کوچيان له ځايي اوسیدونکو سره او  ۲۰ – ۱۰فعاله کوچيان
له ځایي کوچیانو سره په شخړو کې دي.
د کوچیانو میشتیدنه په خپله د شخړې کچه نه راټیټوي ،بلکې یوازې یې ماهیت بدلوي
د کوچیانو په وړاندې د پاکستان پولو بندول او په بهسودو کې د هزاره جاتو دروازو تړل ګڼ شمیر کوچيان دې ته اړ کړل چې د بدیل الرو په لټه کې
شي ،چې په پایله کې یې له نورو ځایي اوسیدونکو سره شخړو ته مخه کړې ،له هغو ټولنې سره چې مخکې له دغو شخړو خوندي ول.
په پراخه کچه له دولتي مدیریت پرته ،د کوچیانو میشتیدنې بهیر هم له ځایي خلکو او همدا راز د میشتو کوچیانو او نورو ترمنځ نوې شخړې
رامنځته کړي کوم چې خپل کډوالۍ ته دوام ورکوي .د کوچیانو چارو د سمون ریاست ترټولو وروستي آټکلي شمیرنې دا وایې چې ښایي په ۲۰۱۹
میالدي کال کې په هیواد کې له  ۴،۵نه تر  ۵میلونه پورې سوچه کوچیان ،نیمه کوچیان او میشت کوچیان شتون ولري .له دې ټولګې څخه شاوخوا
 ۱۵۰نه تر  ۲۲۰زره یې نیمه کوچیان دي حال دا چې سوچه کوچیتوب نن سبا په بشپړه توګه له منځه تللی دی .په حیرانتیا سره ،شخړه ډیره شوې ده .دا
په څرګنده توګه ښيي چې میشتیدنه په خپله د شخړې کچه نه راټیټوي ،بلکې یوازې یې ماهیت بدلوي.
د کوچیانو او ځايي اوسیدونکو ترمنځ د سولې منځګړیتوب په موخه په  ۲۰۰۶میالدي کال کې د کوچیانو چارو د سمون ریاست رامنځته کیدل اغیزمن نه وو
افغان چارواکو په ټول افغانستان کې د کوچیانو او بزګرو د شخړو زیاتوالی په بشپړ ډول له پامه نه دی غورځوالی .دوی له ځینو الرو د السوهنې هڅه
کړې ده .په  ۲۰۰۶میالدي کال کې دولتي چارواکو د کوچیانو چارو د سمون لوی ریاست رامنځته کړ چې دنده یې د کوچیانو اړوندو چارو څارنه او د
هرراز شخړو په اړه ځايي چارواکو ته راپور ورکول وو .نوموړي ریاست ته د کوچیانو د ستونزو د حل په موخه د اوږدمهالو حل الرو د موندنې لپاره
هم دنده سپارل شوې ده .یاد چارواکو په یو شمیر سیمه ییزو شخړو کې د سولې لپاره د منځګړیتوب هڅه کړې ده .په پایله کې ،دوی د کوچیانو د
میشتیدنې پروګرامونه تمویل او یا پالن کړي دي.
په هر حال ،دا ټولې هڅې یوه ګډه وجه لري :له دغو هڅو څخه ،یوه یې هم په اغیزمن ډول ترسره شوې نه ده .د میشتیدنې په پروګرامونو کې د دولت
ډیره لږه ونډه تر سترګو شوی ،په استثنایي ډول په ځینو مواردو کې هغه هم برخوال کوچیانو ته د ځمکو د ملکیت سندونو د ویش پر مهال .دا چارې،
پانګه والو او  /یا زورواکو ته دا فرصت چمتو کړ ترڅو خپل ځان په نوموړي بهیر کې ښکیل کړي .د چارواکو لخوا د شخړې ښکیلو خواوو ترمنځ د
خبرو اترو لپاره هڅې هیڅکله هم ګټورې پایلې نه درلودلې .د شخړو الملونو د رفع کولو لپاره د پالنونو ترتیب هڅې هیڅکله هم د لومړنۍ مسودې
له پړاو څخه بریالې نه دي تیرې شوي.
د سرچینو نشتوالی  ،کمزوره وړتیا او نویو میشت ځایونو ته د لومړنیو خدماتو محدود چمتو کول د دولت مشروعیت په ناوړه توګه اغیزمن کړی دی.
څه نا څه ،د دولتي السوهنو نااغیزمنتوب د سرچینو د کموالي له امله و .له بده مرغه ،په ځانګړي توګه د کوچیانو چارو د سمون ریاست لږې مالي
سرچینې لري نوځکه د ټرانسپورټ لپاره پر نورو ادارو تکیه کوي .روانه جګړه هم ګټوره نه وه  ،ځکه چې ډیری سیمو ته یې د السرسي محدودیت
رامنځته کړی دی .لکه څنګه چې په حقیقت کې په هرې دولتي ادارې کې د کمزوري وړتیا او اداري فساد یوه لویه ستونزه شتون لري ،چې یا واقعیت
لري او یا هم شتون یې احساسیږي .مرکه کوونکو ډیر ځلې د حکومتي چارواکو د کمزورتیا یا نه نالیوالتیا په اړه شکایت کړی چې ګواکې دوی
حتی د دولتي میشتیدنې پروګرامونو کې هم کوچیانو ته د ملکیت سندونه (قبالې) نه صادروي .عامه خدمتونه لکه ښوونځي  ،کلینیکونه او نورې
اسانتیاوې نویو میشت ځایونو ته که چیرې چمتو هم شي ،ډیر ناوخته برابریږي .دغه ځنډونه او بې کفایتي د دولت مشروعیت هم کمزوره کوي.
د نه اغیزناکو دولتي السوهنو له امله ،غیر دولتي نوښتونه رامنځته شوي دي ،خو حتی دا نوښتونه هم د کوچیانو او ځايي اوسیدونکو ترمنځ د شخړو
په اوارولو کې ډیر لږ بریالي ول.
د دولتي اغیزناکې السوهنې په نشتون کې ،د افغانستان ټولنه د کوچیانو او بزګرو منځ د شخړو مدیریت لپاره د حل الرو په لټه کې شول .په داسې
حال کې چې دغو نادولتي بدیلونو په ځینو قضیو کې یو څه ستونزه حل کړې ،خو بیا ترهم داسې برېښي چې دغه بدیلونه یادې شخړې نه شي اواروالی.
•کوچیانو د کډوالۍ الرې بدلې کړي ترڅو د نه حلیدونکو شخړو مخه ونیسي  ،خو د کډوالۍ په نویو مسیرونو کې له نورو ځايي اوسیدونکو
سره په نورو سیمو کې نوې شخړې رامنځته کړي.
• د شخړو حل لپاره ،نادولتي منځګړیتوب په پراخه کچه کارول شوی دی چې ډیری وختونه تر یوه بریده بریالی هم وو .په دا راز منځګړیتوب
ً
معموال د ګاونډیو سیمو مشران یا دیني عالمان برخه لري .مګر یوازې یو لږ شمېر شخړو ،بریالي نادولتي منځګړیتوب تجربه کړی ،او کله
کې
هم چې نادولتي منځګړیتوب ترسره شوی ،هغه هم یوازې د لنډمهال لپاره او یا هم تر یوې کچې پورې بریالۍ حل الره پاتې شوې.
•کوچیانو ،پرته له دې چې د دولت میشتېدنې مناسبو خپرونو ته انتظار وباسي ،میشتیدنې ته مخه کړې ده .دا چاره په پراخه کچه د ځمکو
غصب المل شوې چې ډیر ځلې يې نوې شخړې رامنځته کړي دي .په ګڼ شمیر قضیو کې ،کوچیان په ښارونو کې میشت شوي چې ډیری یې د
ښار په بې وزلو څنډو کې اوسیږي.
د کوچیانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ شخړه ښايي له مناسب دولتي السوهنې پرته حل نشي
نو ځکه یقیني بریښي چې له یو ډول دولتي السوهنې پرته ،د کوچیانو او ځايي اوسیدونکو ترمنځ شخړې ښايي حل نشي .د یادو شخړو بڼه ښايي
بدله شي ،ځکه چې کوچيانو به ورو ورو ورک شي او دوی به د پخوانيو کوچیانو په توګه د ځمکو په غاصبینو بدل شي .مګر دا ستونزه به الهم د یوې
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آیا د افغانستان دولت د کوچیانو او ځايي اوسیدونکو ترمینځ په شخړه کې په بریالي ډول السوهنه کوالی شي؟

شخړې په توګه دوام ومومي ،او حتی ښايي نور هم په خورا تاوتریخجنې او بې ثبات کوونکې ښکارندې (پدیدې) بدله شي.
دا روښانه ده چې د کوچیانو او ځايي اوسیدونکو شخړه د افغان چارواکو لپاره لوړ لومړیتوب نه ګڼل کیږي ،ځکه چې دوی ډیری نورې ستونزې هم
لري  ،تر ټولو لومړی یې د دښمنانو پر خالف جګړه کول دي .مګر په ښکاره ډول د شخړې زیاتوالی ،د دولت د مشروعیت په کمزوري کولو کې مرسته
کوي .په داسې حال کې چې د دولتي فعالیتونو له لومړیتوب لرونکو چارو څخه سرچینې نورو چارو ته ځانګړي کول ښايي په رښتیا سره ستونزمن
یا ناشوني وي ،خو د افغانستان دولت لپاره داسې نورې الرې شته چې پرته له دې چې د کوچیانو چارو سمون لپاره تخصیص شوې سرچینې ډیرې
کړي ،ال ډیر کار ترسره کړي.

وړاندیزونه
تر یوه حده ،افغان چارواکي په دې ریښتیا پوه شوي چې دوی د کوچيانو او ځايي اوسیدونکو تر منځ د خپریدونکې شخړې د حل یا مدیریت توان نلري.
افغان چارواکي دا اغیزمن ګڼي چې له ځایی مشرانو سره کار وکړي ترڅو د کوچيانو او ځايي خلکو ترمنځ شخړه حل او مدیریت کړي او پرې یې نږدی چې
نورو سیمو ته خپره شي
د بیلګې په توګه کله چې دوی د خبرو اترو په ځینو هڅو کې برخه اخلي ،اوس دا یو معیاري کړندود دی چې د کار د ډیرې برخې د ترسره کولو لپاره پر
سیمه ییزو مشرانو تکیه وشي ،حال دا چې د کوچیانو چارو سمون ریاست یا نورې څانګې په دې برخه کې یوازې مالتړی ونډه لوبوي .دا چاره د افغان
چارواکو لپاره ناامنو سیمو ته د السرسي په شمول یو شمیر ستونزې حلوي .دا کړندود لوړ لګښت هم نلري :په ځانګړي ډول ،دغه نادولتي منځګړي
یوازې د ټرانسپورتي لګښت او ورځنی عادي سفر خرڅ لپاره یو څه مرستې غواړي .د چارواکو لخوا د میشتیدنې خپرونو قراردادونه ډیری کوچي
زورواکو ته ورکول شوي ،که څه هم دا چاره ښايي خورا لږه د پالیسۍ جوړونې پورې اړوند وي،خو تر ډیره بریده د ځواک له سیاست سره تړاو لري.
ګڼ شمیر دولتي او نادولتي لوبغاړي لکه مشران ،له همدې امله ،په غیر رسمي ډول خو نه تل له ښو الرو وار دمخه سره یوځای شوي .د اغیزمنتوب
زیاتوالي ،د همکارۍ د جلبولو او د افغان چارواکو د موخو پوره کولو په موخه ،د دې اړیکې په رسمي کولو او بیا تنظیمولو سره به ډیر څه ترالسه شي.
افغان چارواکي باید د حکومت څخه بهر وړ او وړتیا لرونکي لوبغاړي په دې چاره کې ښکیل کړي ترڅو د کوچيانو او ځايي اوسیدونکو تر منځ د شخړې
منځګړیتوب وکړي ،مګر یوازې پر دوی تکیه ونکړي
د افغانستان په حکومتدارۍ او د خدماتو په وړاندې کولو کې ،قرارداد ورکول کومه نوې طرحه نه ده .په عمومي ډول ،قرارداد ورکول د روغتیايي
خدماتو په وړاندې کولو کې ډیر ګټور تمام شوی دی خو په خورا لوړ لګښت سره .قرارداد ورکول په ځانګړي توګه د تکراري خدمتونو په برخه کې،
ً
یقینا خورا ګران تمامیږي.
د دولتي ادارو د مستقیم وړاندې کولو په پرتله
دا چې د وړاندې شوي محصول لوړ کیفیت د دې ارزښت لري که نه دا یوه جال مسله ده ،خو لوړ لګښت باید د قضیو په توپیر سره په پام کې ونیول شي.
په هر حال ،د نه تکراري خدماتو په برخه کې لکه ښکیلو خواوو ترمنځ منځګړیتوب ،د قرارداد ورکولو لګښتونه ښايي د مستقیم وړاندې کولو په
پرتله لوړ نه وي ،ځکه چې دولت اړ دی چې بیروکراتیک ادارې حفظ کړي ترڅو د شخړو کله ناکله رامنځته کیدو ستونزې ته ورسیږي ،حال دا چې
نادولتي قراردادیان یوازې هغه مهال ښکیل کیدالی شي چې اړتیا ورته ولیدل شي .د دې ډیر احتمال هم شته چې قرارداد ورکول به د مستقیمې
دولتي السوهنې په پرتله خورا اغیزناک وي :نادولتي قراردادي لوبغاړي به وکوالی شي چې په اسانۍ سره وړ کارکوونکي وګماري (د لوړ معاش په
وړاندیز کولو سره)  ،او هر چیرته یې چې اړتیا وي ،دوی په اغیزمنه توګه وکاروي.
افغان چارواکي اړتیا لري چې د کوچیانو او ځايي اوسیدونکو د شخړو د منځګړیتوب په برخه کې د نادولتي لوبغاړو او د خپلو سرچینو کارولو ترمنځ
انډول رامنځته کړي ځکه چې پر بهرنیو لوبغاړو ډیره تکیه کول ښايي د دولت مشروعیت پرخالف مخالفت وبلل شي.
د قرار داد ورکولو سره تړلې نورې ستونزې هم شته :دولت د خدماتو په مستقیم نه وړاندې کولو سره ،لږ مشروعیت ترالسه کوي .د "افغان دولت"
قراردادي خدمات او فعالیتونو په نوم هڅې ،د هیچا د غولولو نیت نلري ،لږترلږه ځکه چې قراردادکوونکي عالقه لري له دولت څخه ځان لیري
وساتي .د دغو دلیلونو پخاطر ،قرارداد ورکول د اوسني افغان حکومت په لیکو کې محبوبیت نلري .په هرحال ،د کوچیانو او ځايي اوسیدونکو
ترمنځ په شخړو کې د اغیزناکې السوهنې لپاره د افغانستان د حکومت هڅو کې بیاځلي ناکامیو ته په پام سره ،قرارداد ورکول ښايي له بدو ټاکنو
څخه یوه ښه ټاکنه وي .افغان حکومت باید پریکړه وکړي چې لومړیتوبونه یې څه دي او چیرې غواړي خپل محدود بشري ځواک وکاروي .که چیرې
د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړې راکمول له دې لومړیتوبونو څخه نه وي ،د شخړې پر نه مدیریت او یا هم د شخړې پر ناسم مدیریت ټینګار
کول ښايي د دغو شخړو په حل کې د هغو قرارداد ورکولو په نسبت د دولت مشروعیت خورا زیات اغیزمن کړي.
له غیر دولتي منځګړیو څخه د نادولتي موسسو او نړیوالو سازمانونو مالتړ دا توان لري چې دوی ته اضافي سرچینې چمتو کړي ترڅو لرې پرتو سیمو ته د
شخړو حل په موخه الړ شي او د دې چارې ګټه دا ده چې ښايي دغو منځګړیو ته په شخړه کې د یو بې پرې لوري په توګه وکتل شي.
دا مالحظات دا پوښتنه هم رامنځته کوي چې د افغانستان دولت په رسمي ډول څه او څرنګه قرارداد کوالی شي .لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره
وشوه ،د کوچیانو او ځایي اوسیدونکو د شخړو حل قرارداد ال دمخه په چوپتیا سره او په غیر رسمي ډول غیردولتي لوبغاړو ته ورکول شوی دی .د
شخړو حل غیر دولتي هڅې د ناکافي مالتړ له ستونزې سره مخ دي،کوم چې د نادولتي مؤسسو یا نړیوالو سازمانونو لخوا چمتو کیدالی شي.
د دې ډول مالتړ په شتون سره به غیر دولتي منځګړي وکوالی شي چې لیرې پرتو سیمو ته الړ شي ،دا چاره به هغه معموله ستونزه حل کړي چې د
کوچیانو او ځايي خلکو د شخړو په غیردولتي منځګړیتوب کې رامنځته شوې ده :هغه دا چې منځکړي ،ځايي خلک دي او د نورو ټولو لورو لخوا د
یو بې پرې لوري په سترګو ورته نه کتل کیږي.
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د حکومت قوي مالتړ د غیر دولتي موسسو یا نړیوالو سازمانونو لپاره یو الزمي شرط دی ترڅو له هغو غیر دولتي منځګړیو مالتړ وکړي چې دنده
یې د شخړو منځګړیتوب دی
آیا کیدای شي چې د میشتیدنې خپرونې هم غیردولتي لوبغاړو ته په قرارداد ورکولو سره په خورا اغیزمنه توګه مدیریت شي؟ ځکه چې واردمخه
داسې پيښ شوي چې دا خپرونې د زورواکانو لخوا یرغمل شوي ،دې ستونزې ته په کتو سره ،د نادولتي موسسو یا نړیوالو سازمانونو لخوا د دغو
خپرونو واک به بیا له بدو ټاکنو څخه یوه ښه ټاکنه وي .په دې صورت کې د دې احتمال شته چې دا راز واک به د منافع لرونکو لورو (د زورواکانو او
فاسدو دولتي چارواکو په شمول) لخوا د پام وړ مقاومت المل شي .د شخړو حل په موخه د نادولتي موسسو یا نړیوالو سازمانونو د ښکیلتیا لپاره،
پیاوړي دولتي مالتړ ته اړتیا لیدل کیږي.
حکومت کوالی شي د نورو ترڅنګ ،مدني ټولنه ،د عامه یا خصوصي نهادونو څیړونکي ښکیل کړي ترڅو د کوچیانو لپاره د نویو او پرمختللو
پرمختیایی نوښتونو د رامنځته کولو لپاره څیړنې ترسره کړي
بله هغه ساحه چیرې چې د غیر دولتي ښکیلتیا مرسته کوالی شي ،پرته له دې چې خورا جنجالي وي ،هغه له غوره څیړنیزو او پرمختیایی پالنونو
مالتړ دی ترڅو د کوچیانو د میشتیدنې یا نورو الروچارو په برخه کې مرسته وکړي چې له امله یې په لږې شخړه ییزې طریقې سره ،کوچیان د
افغانستان په ملي اقتصاد کې مدغم شي .کوچیانو چارو ریاست او نور دولتي ادارې به ښايي له دا راز مالتړ څخه ګټه پورته کړي ،په ځانګړي توګه
که دوی د خپلو اړتیاوو او موخو په اړه د څیړنیزو سازمانونو سره خبرې اترې کړي وي.
د کوچیانو او ځايي اوسیدونکو شخړې ته د رسیدنې په موخه ،د افغان دولت لپاره ترټولو اغیزمنه الر د مدیریت رول په غاړه اخیستل او امکانات
هغه ساحو ته ځانګړي کول دي چیرې چې اړتیا یې لیدل کیږي ،خو دولت باید له هغو ناوړو ګته اخیستونکو هم خبر وي چې له دې بهیره د ګټې
اخیستنې په لټه کې دي.
د افغانستان دولت ته د کوچیانو او ځایي خلکو د شخړو په مخنیوي کې د خورا رغنده ونډې لوبولو لپاره غوره فرصت دا دی چې تر ډیره بریده د غیر
دولتي هڅو د مدیریت ونډه په غاړه واخلي .له تمې سره سم ،افغان چارواکي ښايي او باید د کوچیانو او ځایي اوسیدونکو د شخړې ستونزې ته د
رسیدنې په موخه ،د ځانګړي شویو مالي مرستو بهیر کنټرول کړي ،مګر د دې ګواښ شته چې زورواکي او فاسد چارواکې په دې بهیر کې السوهنه وکړي.
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د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې په اړه
د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداره پــه کابــل کــې د څیړنــو یــو خپلــواک بنســټ دی چــې پــه ۲۰۰۲م کال پــه افغانســتان کــې د نړیوالــي ټولنــي لــه
خــوا جــوړ شــو .د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداری موخــه د شــواهدو پــر بنســټ د لــوړ کیفیــت او پــه پالیســۍ پــورې اړونــد څیړنــو برابــرول
او پــه فعالــه توګــه د دغــو څیړنــو د پایلــو خپــرول او همدارنګــه د شــواهدو پــر بنســټ د څیړنــو او زده کــړې د کلتــور خپــرول دي .د افغانســتان
د څیړنــی او ارزونــی اداره دیــوی غیرانتفاعــی اداری پــه توګــه د اقتصــاد پــه وزارت کــی ثبــت شــوی ده .د پنســیلوانیا پوهنتــون د راپــور پــر
بنســټ ،د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداره پــه افغانســتان کــې د یــو څیړنیــز بنســټ پــه توګــه د لــوړ مقــام لرونکــی ده او پــه منځنــۍ آســیا
کــې د څیړنیــزو بنســټونو پــه منــځ کــې پــه دریــم مقــام کــې ځــای لــري .د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداره د خپلــې موخــې د الســته راوړلــو
لپــاره د پالیســۍ جوړونکــو ،مدنــي ټولنــو ،څیړونکــو او زده کونکــو ســره کار کــوي چــې دوی د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداری لــه
څیړنــو او کتابتــون څخــه ګټــه پورتــه او د څیړنــې پــه برخــه کــې خپلــه وړتیــا لــوړه کــړي او د نظریاتــو د څرګندولــو ،د شــننو ،او بحثونــو لپــاره الره
هــواره کــړي .د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداره د مشــرانو د بــورډ لخــوا چــې د مرســتندویه ادارو ،ســفارتخانو ،ملګــرو ملتونــو ،ځینــې
نوروســازمانونو ،مدنــې ټولنــو او د خپلواکــو کارپوهانــو اســتازي پکــې شــامل دي ،اداره کیــږي.
پــه همــدې ډول ،دغــه اداره پــه برېتانیــا کــې د پروســپیکټ ( )Magazine Prospectد مجلــې د  ۲۰۱۸کال ،د ډېــرې ښــې نــړۍ والــه څېــړه نیــزې
ادارې جایــزه ګټونکــې شــوه.
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