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2203 پ د خپرونــې کــوډ  

د  او  دی  لیکــوال  د  نظریــات  شــوي  وړانــدې  کــې  څېړنــه  دې  پــه 
افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداری یــا هــم همــکارو ســازمانونو 

نــه منعکســوي نظریــات 

©1401 د افغانســتان د  څیړنــې او ارزونــې اداره، دغــه خپرونــه 
کیــدای شــي یواځــې د غیــری ســوداګریزو موخــو لپــاره نقــل، او یــا 
ــره  ــې خب ــه ی ــوال او منبع ــې لیک ــرط چ ــه دی ش ــي پ ــاپ ش ــې چ ــا ځل بی
شــی. کــه چیــری دغــه خپرونــه بیاچــاپ، ذخیــره او یــا بریښــنایې بڼــه 
af.( کورپاڼــې AREU یــې لیــږدول کیــږی بایــد یــو لینــک یــې د 

org.areu.www ( تــه واســتول شــي. او یــا هــم د بریښــنالیک او 
یــا هــم ټلیفــون شــمیری لــه لیــاری اړیکــه ونیســئ 0093202212414.



خپلــواک  یــو  څیړنــو  د  کــې  کابــل  پــه  اداره  ارزونــې  او  څیړنــې  د  افغانســتان  د 
ــوړ  ــوا ج ــه خ ــي ل ــي ټولن ــې د نړیوال ــتان ک ــه افغانس ــه 2002م کال پ ــې پ ــټ دی چ بنس
ــوړ  ــټ د ل ــر بنس ــواهدو پ ــه د ش ــې اداری موخ ــې او ارزون ــتان د څیړن ــو. د افغانس ش
کیفیــت او پــه پالیســۍ پــورې اړونــد څیړنــو برابــرول او پــه فعالــه توګــه د دغــو 
ــړې  ــو او زده ک ــټ د څیړن ــر بنس ــواهدو پ ــه د ش ــرول او همدارنګ ــو خپ ــو د پایل څیړن
د کلتــور خپــرول دي. د افغانســتان د څیړنــی او ارزونــی اداره دیــوی غیرانتفاعــی 
ــون  ــیلوانیا پوهنت ــوی ده. د پنس ــت ش ــی ثب ــه وزارت ک ــاد پ ــه د اقتص ــه توګ اداری پ
ــې  ــتان ک ــه افغانس ــې اداره پ ــې او ارزون ــتان د څیړن ــټ، د افغانس ــر بنس ــور پ د راپ
د یــو څیړنیــز بنســټ پــه توګــه د لــوړ مقــام لرونکــی ده او پــه منځنــۍ آســیا کــې 
لــري. د افغانســتان  پــه دریــم مقــام کــې ځــای  پــه منــځ کــې  بنســټونو  د څیړنیــزو 
پالیســۍ  د  لپــاره  راوړلــو  الســته  د  موخــې  خپلــې  د  اداره  ارزونــې  او  څیړنــې  د 
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 الــره هــواره کــړي. د افغانســتان د څیړنــې او ارزونــې اداره 
ــو،  ــورډ لخــوا چــې د مرســتندویه ادارو، ســفارتخانو، ملګــرو ملتون د مشــرانو د ب
ځینــې نوروســازمانونو، مدنــې ټولنــو او د خپلواکــو کارپوهانــو اســتازي پکــې 

شــامل دي، اداره کیــږي.

تمویلونکــی:تمویلونکــی:

د دی اداری تمویلونکــی د ســویدن نړیوالــه انکشــافی اداره )SIDA( او النــدی 
نــور نړیوالــه بنســټونه دی:  

The Foundation to Promote Open Society )FPOS), Chr. Michelsen Institute 
)CMI), Safe World )SW), Institute of Development Studies )IDS), Overseas 
Development Studies )ODI) and SOAS University. 

همــدا راز دا اداره د النــدی نړیوالــو بنســټونو غړیتــوب هم لری:

Global Challenges Research Fund )GCRF), The School of Oriental and 
African Studies )SOAS), Secure Livelihoods Research Consortium )SLRC), 
A Conflict Sensitive Unpacking of The EU Comprehensive Approach to 
Conflict and Crisis Mechanism )EUNPACK), ADB-Asian Think Tanks 
Network )ATTN), Sustainable Development Solutions Network )SDSN) and 
The Regional Environmental Centre for Central Asia )CAREC(. For more 
information visit www.areu.org.af

د افغانستان د څېړنې او            د افغانستان د څېړنې او            
ارزونې ادارې په اړهارزونې ادارې په اړه



هغه څیړنه چې د دغه راپور المل شوه د مخدره توکو او نامنظم )منظم( په پروژی تر رسه شوه: هغه څیړنه چې د دغه راپور المل شوه د مخدره توکو او نامنظم )منظم( په پروژی تر رسه شوه: 

د جګړې په پایله کې د پایښت لرونکي سوله ایز اقتصاد رامینځته کول. مخدره توکي او نامنظم د جګړې په پایله کې د پایښت لرونکي سوله ایز اقتصاد رامینځته کول. مخدره توکي او نامنظم 

)منظم( یوه څلورکلنه پروژه د ))منظم( یوه څلورکلنه پروژه د )۲۰۱۷۲۰۱۷--۲۰۲۱۲۰۲۱( پوري وه چې افغانستان، کلمبیا او میامنار کې یې د ( پوري وه چې افغانستان، کلمبیا او میامنار کې یې د 

مخدره توکو غیر قانونې اقتصاد په سوله ییز اقتصاد بدلیدو باندی نوی شواهد او مدارک راوسپړل. مخدره توکو غیر قانونې اقتصاد په سوله ییز اقتصاد بدلیدو باندی نوی شواهد او مدارک راوسپړل. 

دا پروّژ د انګلستان څیړنیز او نوښتګر ))دا پروّژ د انګلستان څیړنیز او نوښتګر ))UKRIUKRI    nono. . ESES//PP۰۱۱543۰۱۱543//۱۱, , ۲۰۱۷۲۰۱۷--۲۰۲۱۲۰۲۱ د نړیوالو ننګونو  د نړیوالو ننګونو 

څیړنیز مرکز یا )څیړنیز مرکز یا )GCRFGCRF(. په مرسته د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداری په ملتیا د مخدره توکو او (. په مرسته د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداری په ملتیا د مخدره توکو او 

نامنظم )منظم( کانرسسیوم کې د لندن د نامنظم )منظم( کانرسسیوم کې د لندن د SOASSOAS پوهنتون په رهربۍ دغه څیړنه تر رسه شوه. پوهنتون په رهربۍ دغه څیړنه تر رسه شوه.

در مورد مواد مخدر و نظم و )بی در مورد مواد مخدر و نظم و )بی 
نظمی(:نظمی(:
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افغانستان  د  او  کوکنارو  د  سره  افغانستان   د  او  کوکنارو  د  سره   AREUAREU له  راپدیخوا  کال  میالدي  له   راپدیخوا  کال  میالدي   20012001 د  پن  د آدم  پن  آدم 
  20022002 د  نوموړی  کوي.  کار  کې  برخه  په  موضوعاتو  ډیرو  نورو  او  اقتصاد  د کلیوال  نوموړی  کوي.  کار  کې  برخه  په  موضوعاتو  ډیرو  نورو  او  اقتصاد  کلیوال 
پراختیا  کلیو  او  ښاري  د  کې  پوهنتون  اپساال  په  علومو  زراعتي  د  سویډن  د  پراختیا راهیسې  کلیو  او  ښاري  د  کې  پوهنتون  اپساال  په  علومو  زراعتي  د  سویډن  د  راهیسې 
له کجل هانسن سره په وروستي درسي  آدم پن  له کجل هانسن سره په وروستي درسي په څانګه کې پروفیسور هم پاتې شوی.  آدم پن  په څانګه کې پروفیسور هم پاتې شوی. 

.).)20192019 )روتلیج  دی.  هم  لیکوال  مرستیال  کې  پراختیا(  )کلیواله  )روتلیج کتاب  دی.  هم  لیکوال  مرستیال  کې  پراختیا(  )کلیواله  کتاب 

په  مدیر  څیړنې  د  پوری  په   مدیر  څیړنې  د  پوری   20212021 تر  څخه  تر   څخه   20182018 د  سره  د   سره   AREUAREU له  وفایي  حسن  له محمد  وفایي  حسن  محمد 
خوندیتوب،  ټولنیز  جنسیت،  ولۍ،  حکومت  په  نوموړی  ده.  کړي  سره  تر  دنده  خوندیتوب، حیث  ټولنیز  جنسیت،  ولۍ،  حکومت  په  نوموړی  ده.  کړي  سره  تر  دنده  حیث 
تجربه  کاری  ډیره  څخه  کالو  تجربه   کاری  ډیره  څخه  کالو   1۵1۵ له  کې  موضوعاتو  پراختیایې  ټولنیزو  او  له ډیموکراسۍ  کې  موضوعاتو  پراختیایې  ټولنیزو  او  ډیموکراسۍ 
د  همدارنګه  او  لري  سند  ماستري  او  لیسانس  د  څخه  پوهنتون  کاتب  د  وفایې  د لري.  همدارنګه  او  لري  سند  ماستري  او  لیسانس  د  څخه  پوهنتون  کاتب  د  وفایې  لري. 
ده.  کړې  سره  تر  دنده  حیث  په  استاد  د  یې  کې  انسټیټوټ  کړو  زده  لوړو  د  ده. ګوهرشاد  کړې  سره  تر  دنده  حیث  په  استاد  د  یې  کې  انسټیټوټ  کړو  زده  لوړو  د  ګوهرشاد 
سیاسي  د  یې  سره  ماموریت  ډیپلوماټیک  اروپا  د  کې  کابل  په  همداراز  سیاسي نوموړي  د  یې  سره  ماموریت  ډیپلوماټیک  اروپا  د  کې  کابل  په  همداراز  نوموړي 
اینجوګانو  نړیوالو  ډیرو  د  کې  افغانستان  په  او  ده،  کړي  ترسره  دنده  حیث  په  اینجوګانو سالکار  نړیوالو  ډیرو  د  کې  افغانستان  په  او  ده،  کړي  ترسره  دنده  حیث  په  سالکار 

سره یې کار کړی دی.سره یې کار کړی دی.

پوهنتون  ساسیکس  په  توګه  په  سکالر  شیونینګ  د  کې  انګلیستان  په  میرزاده  پوهنتون ګلثوم  ساسیکس  په  توګه  په  سکالر  شیونینګ  د  کې  انګلیستان  په  میرزاده  ګلثوم 
AREUAREU کې  کې  په  تر دي مخه، آغلې  تر السه کوي.  تر دي مخه، آغلې په کې د معلوماتي ساینس ماسټري سند  تر السه کوي.  کې د معلوماتي ساینس ماسټري سند 
کړی  کار  کې  تجزیې  معلوماتو  او  کړی   کار  کې  تجزیې  معلوماتو  او   GISGIS توګه،  په  مرستیالۍ  څیړنیزۍ  لوړپوړي  توګه، د  په  مرستیالۍ  څیړنیزۍ  لوړپوړي  د 
د  یې  ځینې  چې  اخیستې،  برخه  کې  مطالعاتو  څیړنیزو  ډیرو  په  هغې  چې  چیرته  د دی،  یې  ځینې  چې  اخیستې،  برخه  کې  مطالعاتو  څیړنیزو  ډیرو  په  هغې  چې  چیرته  دی، 
بسیا  ځان  او  لرونکي  پایښت  بدیل  په  اقتصاد  توکو  مخدره  او  جګړې  د  بسیا افغانستان  ځان  او  لرونکي  پایښت  بدیل  په  اقتصاد  توکو  مخدره  او  جګړې  د  افغانستان 

درلود. تمرکز  باندې  بدلولو  درلود.اقتصاد  تمرکز  باندې  بدلولو  اقتصاد 

AREUAREU سره د  سره د 20132013 څخه کار کوي. بهزاد په ډیرو پروژو کې کار کړي او  څخه کار کوي. بهزاد په ډیرو پروژو کې کار کړي او  خالد بهزاد له خالد بهزاد له 
څخه  پوهنتون  سینا  ابن  د  کې  کابل  په  نوموړي  کړې.  مرسته  یې  کې  مقالو  څیړنیزو  څخه څو  پوهنتون  سینا  ابن  د  کې  کابل  په  نوموړي  کړې.  مرسته  یې  کې  مقالو  څیړنیزو  څو 
په  او  دي  هم  فعال  مدني  افغان  یو  نوموړی  لري.  سند  ماسټرۍ  د  کې  اړیکو  په نړیوالو  او  دي  هم  فعال  مدني  افغان  یو  نوموړی  لري.  سند  ماسټرۍ  د  کې  اړیکو  نړیوالو 
چاپیریال  او  زیرمو  طبیعی  د  افغانستان  د  بهزاد  لري.  فعالیت  کې  کړنو  ټولنیزو  چاپیریال ډیری  او  زیرمو  طبیعی  د  افغانستان  د  بهزاد  لري.  فعالیت  کې  کړنو  ټولنیزو  ډیری 

د څارنې شبکې د بورډ غړی هم دی.د څارنې شبکې د بورډ غړی هم دی.

کوي.  کار  حیث  په  آمر  څیړنیز  د  څخه  کوي.   کار  حیث  په  آمر  څیړنیز  د  څخه   20112011 د  سره  د   سره   AREUAREU له  عزیزي  احمد  له مجیب  عزیزي  احمد  مجیب 
تعلیم  او  ګډوالې  او  امنیت  پراختیا،  روغتیا،  لکه  کې  پروژو  مختلفو  په  تعلیم نوموړي  او  ګډوالې  او  امنیت  پراختیا،  روغتیا،  لکه  کې  پروژو  مختلفو  په  نوموړي 
اړیکو  نړیوالو  د  څخه  پوهنتون  سینا  ابن  د  کې  کابل  په  نومړی  دی.  کړي  کار  کې  اړیکو برخو  نړیوالو  د  څخه  پوهنتون  سینا  ابن  د  کې  کابل  په  نومړی  دی.  کړي  کار  کې  برخو 
د  غړیتوب،  فعال  چاپیریالي  ټولنۍ  مدنې  د  عزیزي  لري.  سند  ماسترۍ  د  کې  برخه  د په  غړیتوب،  فعال  چاپیریالي  ټولنۍ  مدنې  د  عزیزي  لري.  سند  ماسترۍ  د  کې  برخه  په 

لري. هم  غړیتوب  نوښت  روڼتیا  د  زیربناوو  د  لري.  هم  غړیتوب  نوښت  روڼتیا  د  زیربناوو  د   CoSTCoST د  او  څار  کانونو  د  د افغانستان  او  څار  کانونو  د  افغانستان 

سره  تر  الرې  له  )غیر(منظم  او  توکو  مخدره  د  شوی  المل  راپور  دې  د  چې  څیړنه  سره هغه  تر  الرې  له  )غیر(منظم  او  توکو  مخدره  د  شوی  المل  راپور  دې  د  چې  څیړنه  هغه 
کول.  رامینځته  اقتصاد  ایز  سوله  لرونکي  پایښت  د  کې  پایله  په  جګړې  د  کول. شوي:  رامینځته  اقتصاد  ایز  سوله  لرونکي  پایښت  د  کې  پایله  په  جګړې  د  شوي: 
نوي  چې  وه  پوري  نوي (  چې  وه  پوري   )20212021--20172017( د  پروژه  څلورکلنه  یوه  )غیر(منظم  او  توکې  )مخدره  د  پروژه  څلورکلنه  یوه  )غیر(منظم  او  توکې  مخدره 
ییز  سوله  په  اقتصاد  توکو  مخدره  غیرقانونې  د  څنګه  چې  راوسپړل  یې  ییز شواهد  سوله  په  اقتصاد  توکو  مخدره  غیرقانونې  د  څنګه  چې  راوسپړل  یې  شواهد 
او  څیړنې  د  انګلستان  د  دا  کړي.  بدل  کې  میانمار  او  کلمبیا  افغانستان،  په  او اقتصاد  څیړنې  د  انګلستان  د  دا  کړي.  بدل  کې  میانمار  او  کلمبیا  افغانستان،  په  اقتصاد 
د  شوی،  تمویل  لخوا  د (  شوی،  تمویل  لخوا   )20212021--20172017  , ,11//ES/P011۵43ES/P011۵43 شمیره.  ډالۍ  شمیره.   ډالۍ   UKRIUKRI( )نوښت  نوښت 
په  منظم  )غیر(  او  توکو  یي  نشه  د  په   منظم  )غیر(  او  توکو  یي  نشه  د   AREUAREU څخه.  څخه. (   )GCRFGCRF( فنډ  څیړنې  ننګونو  )نړیوال  فنډ  څیړنې  ننګونو  نړیوال 

کیده. رهبري  لخوا  پوهنتون  کیده.  رهبري  لخوا  پوهنتون   SOASSOAS د  لندن  د  چې  و،  شریک  کې  د کنسرسیوم  لندن  د  چې  و،  شریک  کې  کنسرسیوم 

د لیکوالو په اړه:د لیکوالو په اړه:



پــه لومــړي قــدم کــې د ولســوالیو او ښــارونو پــه کچــه لــه ټولــو ګډونوالــو د زړه لــه 
تلــه مننــه کــوو، چــې مــوږ تــه یــې خپــل وخــت راکــړ څــو د کرنیــزې ودې او کلیوالــي 
پرمختیــا یــا کارډ – اېــف )CARD-F( پروګــرام پــه اړه خپلــې تجربــې او انګېرنــې 

لــه مــوږ ســره شــریکې کــړي. 

د اصلــي لیکــوال پــه توګــه، چــې د ســاحوي کار هېــڅ راز ننګونــه مــې نــه ده لیدلــې، 
زه لــه خپلــو ټولــو همــکارو لیکواالنــو د زړه لــه تلــه مننــه او قدردانــي کــوم، چــې 
ــواهدو او  ــاحوي ش ــړې او د س ــره ک ــې ترس ــې مرک ــاحه ک ــه س ــې پ ــارت ی ــر مه ــه ډې پ
ــتنو  ــې پوښ ــا د پرله پس ــو زم ــتې ده. دوی ټول ــه اخېس ــې برخ ــې ی ــیر ک ــه تفس ــو پ مرک

ــی دی.  ــوج زغمل ــو ب د ځوابول

د دې ترڅنــګ، د دې څېړنــې پــه ټولــه مــوده کــې د افغانســتان د څېړنــې او ارزونــې 
ــربېره،  ــردې س ــو. پ ــدوی ی ــم منن ــړ ه ــه مالت ــت ل ــال نعم ــې اورځ ــې اغل ادارې د رئیس
پــه الســایز کــې لــه ریچــارډ بریټــان څخــه د مناســبو نقشــو پــر ســر د بحثونــو او د 
ده لــه ټیــم د یــادو نقشــو د چمتــو کولــو لــه کبلــه مننــه کــوو. زه لــه جینــي ګالزبــروک 
اړونــد نقشــو  یــې د  پــه موخــه  لــه دې راپــور ســره د مطابقــت  یــم، چــې  مننــدوی 

ــړ.  ــره ک ــټ( ترس اوډون)اېډې

ــه  ــراک ل ــر لومړنــۍ مســوده د جوناتــان ګوډهېڼــد او کارن ب ــور پ ــره، د دې راپ باالخ
ــه تلــه مننــدوی یــو.  ــو د زړه ل ــو او وړاندیزون نظرون

مننلیکمننلیک



له بدیلې پرمختیا سره د سوداګریزې کرنې تړاو: 
د افغانستان د قانوني او غیرقانوني توکو لپاره د بازارموندنې ازمویل شوې نسخې

ه

د پیل خربې

د افغانســتان دڅیړنــې او ارزونــې اداره خوښــه ده چــې خپلــو ګرانــو مینوالــو تــه د وخــت ســره ســم یــوه موضوعــي څیړنــه وړانــدي کــوي: کرهنیــز 
کاروبــار د بدیلــې پراختیــا ســره مــل دی: د افغانســتان د قانونــي او غیــر قانونــي توکــو د بازارونــو لپــاره درســونه. دا مقالــه د نــړۍ د ننګونــو د 
AREU د ملګرتیــا پراســاس یــو لــه وروســتیو خپرونــو څخــه ده چــې عنــوان یــې  څیړنــې فنــډ )GCRF( لخــوا تمویــل شــوي کنسرســیوم کــې د 

دی "د مخــدره توکــو او )غیــر( منظــم: د جګــړې وروســته د پایښــت لرونکــي ســوله ایــز اقتصــاد رامینځتــه کــول”.

دا مقالــه د افغانســتان د کرنــې او کلیــو د پراختیــا د هراړخیــز اســانتیا )CARD-F( پــه اړه د خپرونــو موضوعــي څیړنــې وړانــدي کــوي. د دې 
څیړنــې پوښــتنې دې چــې څــوک او څومــره لوبغــاړي پــه دې پــروژه کــې دخیــل دي او د دوې فعالیــت تــه کتنــه کیــږي او د پــروژې اغیــز او پایلــه 
ــا  ــاد او د پراختی ــه اقتص ــو پ ــدره توک ــې د مخ ــتان ک ــه افغانس ــل او پ ــروژې د دلی ــې د دې پ ــږي چ ــول کی ــې نی ــام ک ــه پ ــږي. دا پ ــاوت کی ــې قض ی

پروســو بانــدې د هغــې اغیــزې پــه اړه څــه څرګنــدوي.

دا څیړنــه د کار  ډ-ایــف پــروژی د کلیــدي اســنادو، اړونــده پالیســیو او پخوانیــو څیړنــې پــه اســاس والړه ده. د یــوې توکمیــزې تــګالرې پــه 
ــي  ــدان، پل ــرام کارمن ــل د پروګ ــډون د کاب ــه ګ ــټ والړه ده، پ ــر بنس ــړۍ پ ــو د ل ــو او کتن ــه د مرک ــریکانو څخ ــه د CARD-F د ش ــب، دا څیړن تعقی
کونکــي شــریکان، د والیتــي دولتــي چارواکــو، خصوصــي پانګوالــو، او پــه ولســوالیو کــې او د کلــي پــه ســطحه د CARD-F مســتقیم او 
ــوالي( او  ــاش ولس ــان )خ ــده: بدخش ــي کی ــروژه پل ــې دا پ ــه چ ــې چیرت ــو ک ــه دوه والیتون ــې پ ــزه ارزون ــیمه یی ــتونکي. س ــه اخیس ــتقیم ګټ ــر مس غی

ــوالۍ(. ــه ولس ــود او کام ــت )بهس ــار والی ننګره

د کارډ-ایــف لمــړۍ مرحلــه د انګلســتان د نړیوالــې پراختیایــې څانګــې یــا )DFID( پــه مالــي 26.8 میلونــه ایــرو مرســته لــه )2014-2009( 
پــورې تــر ســره شــوه.

ــه واضــح بنســټ څخــه  ــه )201۵-2018( پــوري چــې تــر هغــه وختــه پــورې پــروژه د مخــدره توکــو ســره د مبــارزې )CN( ل د پــروژې دوهــم پــړاو ل
ــوی. ــل ش ــډه تموی ــه ګ ــوا پ ــډ( لخ ــون پون ــت ) 21 میلی ــارک حکوم ــډ( او د ډنم ــون پون ــوا ) 30 میلی ــتان لخ ــوې وه، د انګلس ــرې ش لی

د  مرســتو  پرمختیایــی  د  مطالعــات  ډول  دا  ســره،  ســره  ناوریــن  بشــري  د  کچــه  پــه  هیــواد  د  او  بدلونونــو  وروســتیو  د  کــې  افغانســتان  پــه 
پروګرامونــو پــه شــالید، منشــاء، تطبیــق او پایلــو بانــدې تمرکــز کــوي، د اوســنۍ ننګونــې پــه اړه زمــوږ د ســتونزو او ننګونــو د ښــه پوهیــدو 

او د شــواهد و پــر بنســټ ځوابونــو چمتــو کولــو لپــاره خــورا اړیــن دي. 

پــه همــدې لحــاظ، زه ډاډمنــه یــم چــې دغــه څیړنــه بــه د پالیســې جوړونکــو ســره او هغــه څــوک چــې غــواړي د داســي پــروژو پــه اړه ژوره مطالعــه 
ولــري او اغیــزې یــې پــه افغانســتان کــې وګــوري ورســره بــه مرســته وکــړي. زه غــواړم چــې د ټولــو هغــو کســانو مننــه وکــړم چــې د دې هراړخیــزه 

مقالــي پــه بډاینــه کــې یــې مرســته کــړي. 

درنښت په 

ډاکټــر اورځــال نعمــت، د افغانســتان د څیړنې او ارزونې ادارې ریئســه.
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لنډیز

دا راپــور د کرنیــزې ودې او کلیوالــي پرمختیــا پروګــرام یــا کارډ- اېــف)CARD-F( ماهیــت راســپړي. د دې ســپړنې اصلــي پوښــتنه دا ده، چــې د 
یــادې پــروژې بېــال بېلــو ذیدخــل اړخونــو خپلــو فعالیتونــو او د هغــوی اغېــزو تــه پــه کومــه ســترګه کتلــي او نتایــج یــې څنګــه ارزولــي. ورپســې، 

د پــروژې منطــق تــه ځلغنــد نظــر اچــوو او پــه افغانســتان کــې پــر نشــه یــي توکــو او پرمختیایــي پروســو د دې پــروژې اغېــزې هــم څېــړو. 

دا راپــور د کارډ - اېــف مهمــو پــروژوي اســنادو، لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې پالیســیو او پــه دې برخــه کــې د مخکېنیــو څېړنــو لــه 
ــې د  ــل ک ــه کاب ــه پالزمېن ــې پ ــه ډل ــوی ل ــو د هغ ــو اړخون ــال بېل ــف بې ــتنې د کارډ - اې ــې اخېس ــه ګټ ــنادو پ ــدې اس ــه هم ــوی دی. ل ــکل ش ــې لی مخ
ــو  ــه ګټ ــروژې ل ــه د پ ــه کچ ــو پ ــه راز کلی ــوالیو دغ ــو او د ولس ــي پانګه وال ــو، خصوص ــي چارواک ــو، والیت ــي کوونک ــو، عمل ــرام کارکوونک پروګ
د مســتقیمو او غیرمســتقیمو برخه والــو لپــاره پوښــتنې طرحــه شــوي دي. ســاحوي ارزونــې د بدخشــان پــه خــاش او د ننګرهــار پــه بهســودو او 

ــوې ده.  ــي ش ــروژه عمل ــې دا پ ــوالیو ک ــادو ولس ــه ی ــه پ ــوې، ځک ــره ش ــې ترس ــوالیو ک ــې ولس کام

د کارډ – اېــف پروګــرام لومــړی پــړاو )2009 تــر 2014( د برېتانیــا شــاهي حکومــت نړیوالــې پرمختیایــي ادارې لــه لــوري د 26.8 میلیونــو یــورو 
2018 کلونــو ترمنــځ( د برېتانیــا شــاهي حکومــت لــه لــوري د )30 میلیونــو یــورو( او د  پــه ارزښــت تمویــل شــوی. دویــم پــړاو بیــا د)201۵ او 

ډنمــارک حکومــت لــه لــوري د )21 میلیونــو یــورو( پــه ارزښــت پــه ګــډه تمویــل شــو. 

پــه لومــړي پــړاو کــې د پــروژې موخــه د کوکنــارو د کرکیلــې لپــاره د اقتصــادي بدیلونــو رامنــځ تــه کــول و. دا پــړاو یــوازې د هغــو ســیمو 
لپــاره طرحــه شــوی و، چــې د بدیــل محصوالتــو زیــات فرصتونــه یــې لــرل. پــه دې پــړاو کــې درې اصلــي محورونــه )1( د ســوداګرۍ بڼــې تــه 
د افغانســتان کرنیــز ســکتور اړولــو پــه موخــه د ملــي سیســتمونو پیاوړتیــا، )2( د ځایــي عوایــدو او دنــدو د زیاتوالــي لپــاره د ځانګــړو 
محصوالتــو پــه برخــه کــې د اقتصــادي پرمختیــا پــروژو عملــي کــول، او )3( د ارزښــتیز ځنځیــر لــه تــګالرې پــه ګټــې اخېســتنې د کرنــې د 

لــه الرې د اقتصــادي پرمختیــا پــروژو مالتــړ کــول وو.  تولیــد، پروســس او بازارموندنــې ترمنــځ د اړیکــو پیاوړتیــا 

پــه دویــم پــړاو کــې د پــروژې موخــه لــه ځانګــړي اقتصــادي مــوډل پــه ګټــې اخېســتنې د لــوړ ارزښــت لرونکــو کرنیــزو محصوالتــو د تولیــد 
ســس کوونکــو لپــاره د قانونــي عوایــدو زیاتــول او لــه کرنیــزې ودې ســره مرســته کــول وو. پــه دې پــړاو کــې  لــوړول، د تولیدوونکــو او پرؤ
ــوداګریزې  ــې د س ــه، چ ــه لرل ــه ن ــڅ مخین ــد هې ــت او تولی ــارو د کښ ــو د کوکن ــرو والیتون ــې زیات ــه دې ډل ــده. ل ــو وغځې ــر 14 والیتون ــروژه ت ــاده پ ی

ــوي.  ــه ک ــه ګوت ــون پ ــروژې بدل ــه د دې پ ــوا ت ــې خ کرن

دا پــروژه د کرنــې، اوبــو لګولــو او مالــدارۍ وزارت تــر چتــر النــدې د یــو خپلــواک پــروژوي واحــد پــر مــټ پلــې شــوه او کارکوونکــي یــې 
ــره  ــو س ــراء کوونک ــه اج ــتقیمًا ل ــد مس ــاد واح ــدل. ی ــول کې ــازات ورک ــه امتی ــدې ښ ــو د بان ــي چینلون ــه حکومت ــې ل ــان و، چ ــي افغان ــر تخنیک ماه
قراردادونــه منعقــدول. همــدا وجــه وه چــې پــه والیتــي او ولســوالۍ کچــه حکومتــي جوړښــتونه یــې لــه پامــه غورځولــي وو. د کرنــې، اوبــو 
لګولــو او مالــدارۍ وزارت تــر چتــر النــدې د دې پــروژې موجودیــت او د وزارت لوړپــوړو چارواکــو لــه لــوري بیــا پــه دې پــروژه د کنټــرول او 
ــې دا  ــې ده، چ ــړی و. د یادون ــه ک ــځ ت ــې درز رامن ــځ ی ــو ترمن ــوړو چارواک ــو لوړپ ــد او دغ ــاد اداري واح ــې د ی ــی و، چ ــم ټک ــه مه ــرل هغ ــه ل ــوذ ن نف

ــوې.   ــتلې ش ــې غښ ــې ال پس ــه ک ــه اډان ــیالۍ پ ــوري د س ــه ل ــو ل ــکارو وزارتون ــروژه د هم پ

ــې  ــه ک ــه اډان ــه خپل ــروژې پ ــې وه. دې پ ــره تړل ــه رول س ــزې ودې ل ــې د کرنی ــا ک ــادي پرمختی ــه اقتص ــتان پ ــه د افغانس ــي فرضی ــروژې اصل د دې پ
پــه  پــه دې انګېرنــه ګټــه اخېســتې چــې ټکنالوجیــک بدلــون، قیمــت او رقابــت د کرنیــزې ودې  تــګالرې  لــه مشــهورې  د ارزښــتیز ځنځیــر 
ــې د  ــو ک ــه دې بازارون ــت او پ ــي ماهی ــو رقابت ــو د بازارون ــزو توک ــتان کرنی ــې د افغانس ــروژه ک ــه دې پ ــي. پ ــدالی ش ــور تمامې ــې ګټ ــو ک خړوبول

کروندګــرو د برخــې اخېســتنې جوګــه والــي پــه اړه هــم فرضیــې مطــرح شــوې وې. 

یــادې فرضیــې پــه دې راپــور کــې د ســاحوي موندنــو لــه مخــې راســپړل شــوي. پــه خــاش ولســوالۍ کــې چــې د کوکنــارو د کښــت اوږده مخینــه 
هــم لــري او د کارډ – اېــف پروګــرام د کچالــو پــروژې پــه پــای تــه رســېدو یــې کرنــه بیــا پیــل شــوه، د پــروژې پــه اډانــه کــې د کروندګــرو د 
ــې د  ــده ک ــه کرون ــه پ ــو ت ــه و او کارګران ــدو ښ ــرو عوای ــات و، د کروندګ ــې زی ــد ی ــي تولی ــه وه، مجموع ــه ښ ــو کرکیل ــت د کچال ــر وخ ــنیوي پ الس
کار کولــو فرصتونــه هــم رامنــځ تــه شــوي و. مګــر همــدا چــې پــروژه پــای تــه ورســېده او نــور د کروندګــرو لپــاره د الســنیوي الرې چــارې نــه وې، 

ــړه. ــواره ک ــه الر ه ــدو ت ــا راګرځې ــې بی ــارو  کرکیل ــو د کوکن ــوړو قیمتون ــو غ ــو او د تریاک ــم ش ــدت راک ــد ش د تولی
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یز لنډ

پــه ننګرهــار کــې هــم د موســم خــالف د کچالــو او بادرنګــو د تولیــد لپــاره د شــنو خونــو جوړولــو اقتصــادي پرمختیــا پــروژه هــم لــه ورتــه 
برخلیــک ســره مــخ شــوې او د پــروژې پــه پــای کــې زیاتــرو کروندګــرو خپلــې شــنې خونــې پــه پالزمېنــه کابــل کــې پــر پېرودونکــو پلورلــي دي. 
برعکــس، د اقتصــادي پرمختیــا دویمــه پــروژه چــې تمرکــز یــې د چرګانــو پــر تولیــد و، د تولیــد لــه مخــې ډېــره بریالــی لیــدل کېــږي، کــه څــه هــم 

ــوی.  ــار ش ــوري انحص ــه ل ــو ل ــو او برابروونک ــو تولیدوونک ــو لوی ــې څ ــو دان ــازار د چرګان ب

د شــواهدو لــه مخــې، د پــروژې لــه هڅــو ســره بیــا هــم پــه عملــي ډګــر کــې د ولســوالیو او کلیــو پــه کچــه زیاتــره زورواکــي خلــک توانېدلــي چــې 
پــروژه پــه خپلــه ګټــه راوڅرخــوي. د پــروژې درېیــو توکــو )کچالــو، بادرنګــو او چرګانــو( د بازارونــو د تنظیــم څرنګوالــی هــم د پــروژې مهمــې 
فرضیــې تــر پوښــتنې النــدې راولــي. د ارزښــتیز ځنځیــر د بدلــون پــه نظریــه کــې یــوه عمــده انګېرنــه دا وه، چــې “ د کارډ- اېــف برخــه وال کــوالی 
1”د یادونــې ده، چــې د کارډ – اېــف تــر چتــر النــدې د هــرې پــروژې پــه منځپانګــه کــې وســایلو تــه د السرســي  شــي وســایلو تــه السرســی ولــري. 
پــه موخــه د رســمي پورونــو یــا امتیازاتــو ورکــول نــه و شــامل. همــدا وجــه وه، چــې ټولــو تولیدوونکــو کــوالی شــول یــوازې لــه هغــو ســوداګرو 
نارســمي پــور ترالســه کــړي، پــر کومــو چــې خپــل محصــوالت پلــوري. تولیدوونکــو تــه د دا ډوول نارســمي پــور ورکــړه پــه دې شــرط چــې 
ــتیز  ــارو د ارزښ ــول د کوکن ــد ک ــرارداد عق ــږي. دا ډول ق ــوم یادی ــه ن ــرارداد پ ــي ق ــوري د تړل ــي وپل ــور ورکوونک ــا پ ــاز ی ــر امتی ــد پ ــول بای محص
ځنځیــر ځانګړنــه هــم ده. د یــو قــرارداد شــرط ) د پــور ورکــول( د بــل قــرارداد شــرط هــم ګرځــول کېــږي. هغــه داســې چــې محصــول لــه وړانــدې د 

ټــاکل شــوي قیمــت پــه اســاس پلــورل کېــږي. پــه دې ځــای کــې ســوداګر لــه دواړو اړخونــو ګټــه کــوي او کروندګــر تــاوان کــوي. 

پــردې ســربېره، معمــواًل “ مافیــا “ تــه هــم ډېــره ګوتــه نیــول شــوې. مافیــا اصطــالح د بــازار هغــو زوراکــو ســوداګرو تــه کارول کېــږي، چــې بــازار 
پــه خپــل الس او انحصــار کــې لــري. د چرګانــو روزنــې پــروژې پــه اړه راپورونــه دا وو، چــې مشــخص ســوداګر چــې لــه مهمــو سیاســي مشــرانو 
ســره اړیکــې لــري، پــر پولــه د ګمرکــي مالیاتــو لــه تېښــتې یــا هــم لــه غیررســمي الرو ګټــه اخلــي څــو کوچنــي چرګــوړي او د چرګانــو دانــې 

ــړی.  ــز ک ــې اغې ــو ی ــه راټیټول ــو پ ــو د قیمتون ــي بازارون ــې د ځای ــړي، چ ــات وارد ک ترکیب

ــه دې  ــې پ ــه دا ده، چ ــو انګېرن ــه کت ــه پ ــو ت ــمېر راپورون ــڼ ش ــه اړه ګ ــت پ ــم واقعی ــو د تنظی ــازار قیمتون ــه د ب ــه ګټ ــوري د دوی پ ــه ل ــو ل د زورواک
بازارونــو کــې د قیمتونــو لــه مخــې رقابــت نــه شــي کېــدالی. ځکــه لــوی ســوداګر د ګــڼ شــمېر دالیلــو د هغــوی لــه ډلــې پــر پولــه لــه ګمرکــي تعرفــو 
د تېښــتې، د فزیکــي بازارونــو کنټــرول، ثابتــې مزایــدې او تړلــو قراردادونــو لــه مخــې پــه دې ډاډه وي، چــې توکــي پــه ارزانــه اخېســتالی او 
ــه دې  ــو ل ــه مخــې کېــږي. پــر قیمتون ــه مخــې نــه، بلکــې د زور ل ــو ل پــه لــوړ ارزښــت یــې پلورلــی شــي. پــه دې حالــت کــې د دوی رقابــت د قیمتون
ډول کنټــرول پــه اســتنباط کروندګــر د مثمریــت او قیمتونــو لــه مخــې هېــڅ رقابــت تــه زړه نــه ښــه کــوي، پــه داســې حــال کــې چــې د مثمریــت او 

قیمتونــو لــه مخــې رقابــت د کارډ- اېــف مــوډل د اصلــي فرضیــې پــه اډانــه کــې د اقتصــادي ودې اســاس ګڼــل کېــږي. 

لــه بدیــل پرمختیایــي لیدلــوري د ســوداګریزې کرنــې پــر لــور کارډ – اېــف پروګــرام د بدلــون عمــده دلیــل دا و، چــې د بدیــل پرمختیــا نښــان د 
پــروژې لپــاره امنیتــي ســتونزې راپورتــه کولــې. پــه ننګرهــار والیــت کــې د کامــې او بهســودو ولســوالیو غــوره کــول لــه دې املــه و، چــې یــادې 
ولســوالۍ امــن وې او دا پــروژه پــه اســانۍ پــه کــې عملــي کېــدای شــوه. خــو دې کار داســې تضــاد تــه الره هــواره کــړه، چــې پــه پــروژه کــې اصــاًل 
پــه دې اړه فکــر هــم نــه و شــوی او نــه دې پــروژې د دا ډول تضــاد رامنــځ تــه کــول غوښــتل، خــو ګویــا چــې دا کار د توکــو پــه بازارونــو کــې د ذاتــي 
ــازۍ  ــه مستندس ــروژې پ ــه اړه د پ ــو د دوران پ ــډون د بازارون ــه ګ ــو پ ــي دواړو توک ــي او غیرقانون ــره وه. د قانون ــۍ خب ــوه باندن ــای ی ــرې پرځ خب

کــې د تضــاد هــر راز تحلیــل بشــپړ نشــتوالی د پــام وړ دی.   

د کارډ – اېــف پروګــرام د پــراخ شــمېر اغېــزو ترڅنــګ لــه اساســي ننګونــې ســترګې  پټــې کــړې دي. ځکــه د کارډ - اېــف پروګــرام پــه دواړو 
موډلونــو کــې دې واقعیــت تــه پــام نــه دی شــوی، چــې جګــړې د نشــه یــي توکــو د تولیــد جغرافیــا بدلــه کــړې او یــاد تولیــد یــې حاشــیوي 
ولســوالیو تــه اړولــی. د کرنیــزې پرمختیــا دا ډول مــوډل دا وروســته پاتــې ســیمې ال ډېــرې حاشــیې تــه کــوي. پــه دې کار ســره دا مــوډل د دغــو 
ــې  ــې پروس ــت جوړون ــر راز دول ــې د ه ــیمې ی ــې دا س ــوي چ ــونه زیات ــه ګواښ ــوي او هغ ــته ک ــره مرس ــا س ــه پېچلتی ــۍ ل ــیمو د ناامن ــو س ــرې پرت لې
پــه وړانــدې راپورتــه کــوي. دا کار پــه خپــل ذات کــې لــه ځــان ســره د بلواګــرۍ او نشــه یــي توکــو ضــد غبرګونونــه لــري، چــې پورتــه یــاد شــوی 

حاشــیه تــوب پیــاوړی کــوي او اوږدمهالــه پرمختیایــي پروګرامونــه ال ډېــر ســتونزمن کــوي.  

پــردې ســربېره، د اوږمهالــې جګــړې پــه چاپېریــال کــې چېرتــه چــې دولــت ډېــر محــدود مشــروعیت لــري، د بدیــل پرمختیــا یــا هــم کرنیــزې 
ــه  ــان ل ــل ځ ــوالی خپ ــي ک ــه ش ــې ن ــي هڅ ــر تمویلېدونک ــه به ــتنې دي. دا ډول ل ــرې پوښ ــې ډې ــه ک ــه ټول ــه اړه پ ــکان پ ــو د ام ــروژو د هڅ ــا پ پرمختی
سیاســي تحرکاتــو تــر هغــې انــدازې مبــراء کــړي، لکــه څــه ډول چــې د کارډ - اېــف پروګــرام یــې د کولــو هڅــه وکــړه. د کارډ - اېــف پــه پروګــرام 

.	التای	مشوريت	خدمتونو	رشکت،	د	دویمې	ربعې	راپور،	2	انځور،	ص	11 	1
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یز لنډ

کــې د بدیلــې پرمختیــا فکــر او نشــه یــي توکــو تــر موضوعاتــو ورهاخــوا هڅــې تــر ســترګو کېــدای شــي. خــو شــواهدو تــه پــه کتــو یــې پــه لومــړي 
ــه تحــرک راوســتی.  ــې د نشــه یــي توکــو اقتصــاد یــې پ ــو شــرایطو وي، چ ــر هغ ــز پ ګام کــې ممکــن تمرک

د کرنــې بازارونــو وده بــه تــر ډېــره د کوکنــارو لــه کښــت د مــخ اړولــو او د بدیــل پرمختیــا مــوډل پــه هڅولــو کــې اصلــي موخــه وي. دا یــوه داســې 
تــګالره ده، چــې د نــړۍ پــه شــمالي قطــب کــې د کرنیــز انقــالب لــه پخوانیــو تجربــو پــر ګټــې اخېســتنې والړه ده. خــو دا څرګنــده نــه ده، چــې پــه 
اوس وخــت کــې او بیــا پــه آســیا کــې پــه تېــره بیــا پــه افغانســتان کــې بــه دا تــګالره کارنــده وي او کــه نــه؟ دا کامــاًل ممکنــه ده چــې د کوکنــارو 
کښــت بــه پــه لېــرې پرتــو او لــه منابعــو محرومــو ســیمو کــې همداســې پــر ځمکــو پاتــې شــي. ځکــه کــه چېــرې دا کرنــه لــه منځــه الړه شــي، 
کروندګــر څــه وکــړي؟ پــه منــزوي یــا حاشــیوي ســیمو کــې د کوکنــارو کروندګــر لــه کړکېــچ ســره مــخ کېــږي یعنــې دا چــې د محصوالتــو د تولیــد 

پــر پلــه پــل نــه شــي کېښــودای. او د دوی لپــاره کــوم داســې بــل ځــای هــم نشــته چــې دوی هلتــه تــه کار وکــوالی شــي.  
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اصطالحات

د افغانســتان د څېړنــې او ارزونــې اداره   AREU

کرنیز ســکتور تــه کتنــه    ASR

د کرنیــزې ودې او کلیوالــي پرمختیــا پروګــرام    CARD-F

ولســي پرمختیایي شــورا   CDC

د کرنــې، اوبــو لګولو او مالدارۍ ریاســت   DAIL

لــه نشــه یي توکو ســره د امریــکا متحــده ایاالتو د مبارزې اداره    DEA

د برېتانیــا شــاهي حکومــت نړیوالــه پرمختیایــي اداره   DFID

د امریــکا متحــده ایاالتــو د دفــاع وزارت    DOD

د اقتصــادي پرمختیــا کڅــوړې یا پروژې   EDPs

د کرنــې، اوبــو لګولو او مالدارۍ وزارت   MAIL

له نشــه یي توکو ســره د مبارزې وزارت    MCN

کورنیــو چــارو وزارت    MOI

د کلیــو بیارغونــې او پرمختیــا وزارت   MRRD

د نشــه یــي توکــو د کنټرول ملي ســتراتیژي   NDCS

د افغانســتان بیارغونــې پــه چــارو کــې د امریــکا متحــده ایاالتــو ځانګــړی ســرمفتش یــا ســیګار    SIGAR

د بدلــون نظریــه    ToC

د امریــکا متحــده ایاالتــو نړیوالــه پرمختیایي اداره   USAID

د یــو هکټــار له شــاوخوا پنځمې برخې ســره برابــره ځمکه   Jerib

د کلي مشــر   Malik

د غنمــو د انــدازه کولــو معیــار، 1 ســیر یا من لــه 7 کیلوګرامو ســره برابر دی.    Ser
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رسیزه

2020ز  2001 او  دا راپــور د کرنیــزې ودې او کلیوالــي پرمختیــا پروګــرام یــا  کارډ - اېــف )CARD-F( ماهیــت راســپړي. نومــوړې پــروژه د 
ــه  ــې پ ــارو د کرکیل ــې د کوکن ــه ی ــې  موخ ــوه وه، چ ــې ی ــه ډل ــروژو ل ــي پ ــل پرمختیای ــویو بدی ــي ش ــو عمل ــې د هغ ــتان ک ــه افغانس ــځ پ ــو ترمن کلون

ــول وو.  ــته ک ــې مرس ــو ک راکمول

د بدیلــې پرمختیــا اصطــالح لکــه څــه ډول چــې لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې پــه پالیســیو )UNODC،201۵( کــې کارول شــوې، هغــه هڅــې پــه 
ځــان کــې رانغــاړي چــې موخــه یــې د کلیوالــي پرمختیــا لــه تــګالرې پــه ګټــې اخېســتنې د زېربنــاوو د پرمختیــا او قانونــي بازارونــو تــه د السرســي 
ــه  ــې د ژوندان ــت ده، چ ــل معیش ــالح د بدی ــږدې اصط ــه نې ــره بل ــالح س ــدې اصط ــه هم ــول دي. ل ــې راکم ــو د کرکیل ــه محصوالت ــې د ناقانون ــرڅ ک ــه ت پ
توښــې برابرولــو پــر تــګالرې ټینــګار کــوي او پــه افغانســتان کــې پــه پراخــه کچــه تــرې ګټــه اخېســتل شــوې )UNODC ، 201۵(. پــه عملــي ډګــر کــې 
ــل  ــالح د بدی ــا اصط ــې پرمختی ــې د بدیل ــور ک ــه دې راپ ــږي او پ ــترګو کې ــر س ــې ت ــروژو ک ــرو پ ــه زیات ــر پ ــت عناص ــل معیش ــا او بدی ــې پرمختی د بدیل
ــه مالتــړ  ــازار ل معیشــت لپــاره هــم کارول کېــږي. د بدیلــې پرمختیــا مفهــوم د محصــول ځــای ناســتي مخکنیــو هغــو تــګالرو برعکــس دی، چــې د ب
پرتــه یــې یــوازې د لــوړو عوایــدو لرونکــو محصوالتــو پیــاوړي کــول د بدیــل پــه توګــه کارول. کــه څــه هــم د بدیلــې پرمختیــا اصطــالح پــه افغانســتان 
کــې د کوکنــارو د کښــت پــه ســیمو کــې د زیاتــرو پــروژو د نښــان پــه توګــه کارول شــوې، خــو پــه عمــل کــې د دغــو ټولــو پــروژو تــګالرې لــه بدیلــې 

پرمختیــا ســره ډېــر توپیــر لــري او ځینــې یــې د بدیلــې پرمختیــا تــر نــوم او نښــان النــدې یــوازې د محصوالتــو د ځــای ناســتي پــروژې وې.2  

د کارډ - اېــف پروګــرام پــه اړه دا څېړنــه د یــادې پــروژې منطــق او د افغانســتان د کوکنــارو پــر اقتصــاد د مشــهورې بدیلــې پرمختیــا پــروژې 
غوښــتل شــوي او ناغوښــتل شــوي اغېــزې راســپړي. پــه دې راپــور کــې د پــروژې د تنظیــم الرې چــارې، طرحــه کېــدل، او دا چــې د وخــت پــه اوږدو 
دې پــروژې څنګــه او ولــې بدلــون ومونــد دغــه راز د پلــې کېــدو او ارزول کېــدو څرنګوالــی راســپړل کېــږي. پــه لنــډون ســره، پــه دې راپــور کــې دا 
پوښــتنې راســپړل کېــږي، چــې: )1( پــه دې پــروژه کــې ښــکېلو بېــال بېلــو اړخونــو خپلــو فعالیتونــو او د هغــوی اغېــزو تــه پــه کومــه ســترګه کتلــي 
او نتایــج یــې څنګــه ارزولــي دي؟ )2( د دې پــروژې منطــق او پــه افغانســتان کــې یــې پــر نشــه یــي توکــو او پرمختیایــي پروســو اغېــزې څــه وې؟ د 

راپــور پــه وروســتۍ برخــه کــې لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې پــه برخــه کــې د بدیــل پرمختیــا پــر مــوډل مالحظــات هــم راســپړل کېــږي. 

ــور  ــر غ ــه ډې ــو، پ ــل ش ــوري تموی ــه ل ــي ادارې ل ــې پرمختیای ــت د نړیوال ــاهي حکوم ــا ش ــل د برېتانی ــړي ځ ــه لوم ــې پ ــرام، چ ــف پروګ د کارډ -اې
ســره د موضوعــي څېړنــې پــه توګــه ټــاکل شــوی، ځکــه د نــورو پروګرامونــو پــه پرتلــې یــې ځانګړنــې متفاوتــې وې. لومــړی، دا چــې دا یــوه 
ډېــره اوږدمهالــه )شــاوخوا10 کلنــه( پــروژه وه. پــه داســې حــال کــې چــې د نــورو بدیــل پرمختیایــي پــروژو عمــر تــر دې انــدازې نــه و، بلکــې ډېــر 
لنــډ او تــر ټولــو زیــات  عمــر یــې 3 تــر 4 کلونــو و. دویــم، د زیاتــرو پرمختیایــي پــروژو برعکــس دا پــروژه د حکومتــي جوړښــت لــه الرې عملــي 
ــه. درېیــم، دا پــروژه نســبتًا پــه ښــه ډول مستندســازي شــوې ده، پــه داســې حــال کــې چــې ډېــرو کــم شــمېر  شــوه، کــه څــه هــم مــوازي بڼــه یــې لرل
ــې  ــر څېړن ــروژې ت ــۍ پ ــې( نظم ــم )ب ــو او نظ ــي توک ــه ی ــروژه د نش ــره، دا پ ــودی دی. باالخ ــای پرېښ ــخ پرځ ــتند تاری ــروژو مس ــي پ ــل پرمختیای بدی

ــوې ده.  ــې ش ــې پل ــار ک ــان او ننګره ــو بدخش ــه دوو والیتون ــې پ ــه ډل ــو3 ل ــو والیتون ــدې د درېی الن

د کارډ - اېــف پروګــرام د الســته راوړنــو پــه اړه نظریــات یــو تــر بلــه توپیــر کــوي. د اصلــي تمویلوونکــي یعنــې د برېتانیــا شــاهي حکومــت 
ــه وه، چــې “  ــو پــه تــرڅ کــې دا پــروژه یــوه داســې الســته راوړن ــو ترمنــځ د دوو پړاوون 2018ز کلون نړیوالــې پرمختیایــي ادارې لپــاره د 2009 او 
ــه لــوري د وروســتي انکشــاف یعنــې د ســوداګریزې کرنــې منشــور پــه څېــر د کرنــې او ســوداګریز کرنــې د  پــه وروســتیو کــې د نړیــوال بانــک ل
ــه ګڼــل کېــدای شــي، چــې  پالیســیو لپــاره یــې یــو پیــاوړی اســاس رامنــځ تــه کــړ. “4 دا د یــوې داســې پــروژې لپــاره حیرانوونکــې الســته راوړن
لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې او بدیلــې پرمختیــا لپــاره د ځانګــړې انګېــزې لــه مخــې پیــل شــوې وه. د کارډ – اېــف پروګــرام د کرنــې، اوبــو 
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لګولــو او مالــدارۍ وزارت لــه لــوري پــه پالزمېنــه کابــل کــې د مرکــزي دفتــر لــه خــوا عملــي شــوی. د یــاد وزارت لوړپــوړو چارواکــو لپــاره دا 
پــروژه د بدیــل معیشــت پانګونــو پــه ګــډون د نــورو عملــي شــویو پــروژو پــه پرتلــه تــر ټولــو غــوره وه: 

د کارډ – اېــف پروګــرام پــه افغانســتان کــې د اغېزناکــو پروګرامونــو لــه ډلــې و، ځکــه دا پروګــرام پــه 2018ز کال کــې پــای تــه 
ــو  ــه ډلــې د افغانســتان پــه بېــال بېلــو ســیمو کــې د چرګان رســېدلی خــو اغېــزې یــې اوس هــم پرځــای پاتــې دي. د دې اغېــزو ل
معیشــت  بدیــل  افغانســتان  د  پروګــرام،  بیارغونــې  بازارونــو  کرنیــزو  د  شــو.  کــوالی  اشــاره  تــه  خونــو  شــنو  او  فارمونــو 
پروګــرام -  ختیــځ زون، هلمنــد د خــوړو زون، کندهــار د خــوړو زون پــه څېــر نــورې ګــڼ شــمېر پــروژې هــم وې،  خــو د کارډ – 

ــرام و.۵ ــاری پروګ ــوره او بې س ــو غ ــر ټول ــې ت ــه مخ ــوب ل ــت او اغېزناکت ــرام د پایښ ــف پروګ اې

ــو او ولســوالیو پــه کچــه یــو شــمېر چارواکــو د پــروژې تخنیکــي منځپانګــې پرځــای د عملــي کېــدو پــر الرو  د کرنــې پــه وزارت کــې د والیتون
چــارو او برخــه والــو نیوکــې لرلــې: 

زه د هېچــا مخالــف نــه یــم، خــو مــوږ داســې کســان لــرل چــې د چرګانــو پــه فارمونــو کــې د لېوالتیــا لرلــه ترڅنــګ یــې تجربــه هــم 
لرلــه او دوی کــوالی شــول دا فارمونــه پــه ښــه ډول وچلــوي. د کارډ- اېــف پروګــرام هغــه معیارونــه پــه پــام کــې نــه دي نیولــي، 
چــې دوی پــه پــروژه کــې مشــخص کــړي وو؛ دوی تــر ډېــره د کلــي ملکانــو6 یــا مشــرانو )د کلیــو پرمختیایــي شــوراګانو د 

مشــرانو( 7 او لوړپــوړو چارواکــو خوشــالولو تــه پــام کاوه.8

ــر  ــې ت ــې د ګټ ــې ی ــنې خون ــې ش ــده، چ ــه ان ــرو ل ــار د کروندګ ــاوت وو. د ننګره ــه متف ــر بل ــو ت ــم ی ــات ه ــو نظری ــه وال ــروژې برخ ــدې ډول د پ ــه هم پ
راکمېــدو وروســته پلورلــي، دا پــروژه ناکامــه وه. خــو هغــه کروندګــرو، چــې ډېــرې ځمکــې یــې لرلــې او لــه دې پــروژې یــې ګټــه ترالســه کــړي،  

ــره:  ــه خب ــر پ ــو کروندګ ــې ده. د ی ــی ګڼل ــې بریال ــروژه ی دا پ

مــوږ د کرنــې، اوبــو لګولــو، اللــون کولــو، او د بوټــو لپــاره د مــرو حرشاتــو پــه وړانــدې د دوا کارولــو 

ــه د محصوالتــو  ــو، بســته بنــدۍ او پېرودونکــو ت ــو ناروغیــو، د محصــول رېبلــو او راټولول دغــه راز د نباتات

د وړانــدې کولــو پــه اړه ډېــر نــوي شــیان زده کــړل. د ظرفیــت دا  لــوړول د عوایــدو زیاتــوايل او لــه کرنــې 

ــوی  ــدل ش ــر ب ــلکي کروندګ ــو مس ــه ی ــور و. زه اوس پ ــر ګټ ــاره ډې ــت لپ ــو د مدیری ــو موضوعات رسه د تړل

یــم او پــه کارډ - اېــف پروګــرام کــې مــوږ تــه د راکــړل شــوې روزنــې پر مــټ اوس کــوالی شــم د خپلــې 
ځمکــې او بوټــو اړونــد هــر ډول ســتونزه هــواره کــړم.9

د بدخشــان والیــت یــو کروندګــر، چېرتــه چــې د کارډ- اېــف تــر چتــر النــدې د کچالــو پــروژه عملــي شــوې، د کوکنــارو او کچالــو کرکیلــې ترمنــځ 
د اړیکــې پــه اړه مــوږ تــه داســې ویلــي دي: 

ــال  ــروژې پرمه ــف پ ــړيل دي. د کارډ – اې ــل رسه ت ــه ب ــو ل ــم، چــې دوه شــیان ی ــه ووای ــواړم تاســو ت زه غ

ــې  ــه ک ــه اډان ــروژې پ ــرو د دې پ ــه وو، کروندګ ــر ښ ــد ډې ــرو عوای ــه د کروندګ ــه درک ــت ل ــو د کښ د کچال

تخمونــه، کمیــاوي رسه او روزنــه هرڅــه وړیــا ترالســه کــول او محصــوالت هــم ډېــر ښــه وو. کارګــران هــم 

ــه ګــډون ټــول کروندګــر هــم خوشــحال وو، ځکــه د  ــر خوشــحال وو. زمــا پ ــه درکــه ډې ــا ل د کاري بوختی

کوکنــارو پــه ګــډون د نــورو محصوالتــو پــه پرتلــه د کچالــو عوایــد ډېــر زیــات وو. کلــه چــې پــروژه پــای 

ــو  ــا هــم کچال ــات شــو، خــو خلکــو بی ــارو کښــت زی ــو کــې د کوکن ــه ۲۰۱۶ ا ۲۰۱۷ز کلون ــه ورســېده، پ ت
ــر کــم وو.10 ــه پرتلــه یــې کښــت ډې ــو پ کرل،مګــر د یــادې پــروژې وختون
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ــوي.  ــر منعکس ــو توپی ــار او ګټ ــاوت معی ــه اړه د قض ــو پ ــا پایل ــوب ی ــف د بریالیت ــاد د کارډ-اې ــو دا ډول تض ــې،  د روایتون ــواردو ک ــو م ــه ځین پ
ــروژې  ــې د دا ډول پ ــکتور ک ــي س ــال او جنجال ــتونزمن چاپېری ــو س ــه ی ــن پ ــاره ممک ــي ادارې لپ ــې پرمختیای ــت نړیوال ــاهي حکوم ــا ش د برېتانی
ــف  ــې د کارډ- اې ــاره چ ــي لپ ــې وزارت د چارواک ــی کار وي. د کرن ــر بریال ــه ډې ــه کبل ــو ل ــې لګول ــفاف ډول د بودج ــه ش ــا پ ــره بی ــه تې ــخ وړل، پ پرم
مســوول و، دا پــروژه یــو حیاتــي کار و، ځکــه د نومــوړي کار یــې ارزښــتمن کــړی و او لــږ تــر لــږه دا یــې احساســوله چــې یــو څــه کــوي. د والیتــي 
چارواکــو لپــاره بیــا دا پــروژه تــر ډېــره د هغــه درز لــه کبلــه تــر نیوکــې النــدې وه، چــې پــر پــروژه د کــم کنټــرول لــه وجــې رامنــځ تــه شــوی و، ځکــه 
ــه مرکــزي دفتــر ســره راشــه درشــه وه. ترڅنــګ یــې  ــه لــوري عملــي کېــده، چــې مســتقیمًا یــې پــه کابــل کــې ل ــو ل دا پــروژه د قــراردادي همکاران
ځینــې کروندګــر او ســوداګر هــم د پــروژې لــه ګټــو یــا برخمــن شــوي وو یــا هــم تــرې محــروم وو. دوی ټــول د دې پــروژې پــه اړه ویلــو تــه څــه لــري، 

کــه څــه هــم ښــایي د نشــه یــي توکــو پــر کرکیلــه د پــروژې د اغېــزو پــه تــړاو نــه وي. 

وروســته بــه ولولــئ، چــې د افغانســتان د کوکنــارو اقتصــاد پــه وړانــدې د نړیــوال غبرګــون سیاســتونه مبهــم و او رقابتــي بڼــه یــې لرلــه. پــردې 
ــو  ــمېر تمویلوونک ــو ش ــروژې ی ــوي. د دې پ ــې منعکس ــو ګټ ــمېر اړخون ــڼ ش ــې د ګ ــي و، چ ــر پېچل ــم ډې ــات ه ــروژې اداري ترتیب ــربېره، د دې پ س
ــې  ــو ک ــه دې وزارتون ــود. پ ــارت درل ــکاره نظ ــروژه ښ ــر پ ــو پ ــمېر وزارتون ــڼ ش ــتان ګ ــو د افغانس ــې، خ ــنې لرل ــه اړه اندېښ ــا پ ــو او روڼتی د پیس
لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې وزارت هــم شــامل و، چــې د پــروژې لپــاره یــې بیــن الوزاراتــي کمېټــه جــوړه کــړې وه، خــو یــاد وزارت عملــي 
ــه درلــود. پــردې ســربېره، د کرنــې، اوبــو لګولــو او مالــدارۍ پــه وزارت کــې مهمــو افــرادو هــم پــه دې پــروژه کــې خپلــې ګټــې  کوونکــی رول ن

لرلــې. 

د غــوره تمویلېدونکــي خــو خپلــواک بودجــي واحــد پــه اړه هــم اندېښــنې وې، چــې لــه بودجــې د بانــدې مېکانېزمونــو پــه تــرڅ کــې مســتقیمًا د 
ــوالۍ  ــي او ولس ــه والیت ــروژه پ ــه پ ــول. کل ــزوري ک ــې کم ــه ی ــې وزارت واکون ــده او د مالی ــل کې ــوري تموی ــه ل ــي ل ــای د تمویلوونک ــت پرځ حکوم
کچــه د قــدرت لــه رســمي او نارســمي جوړښــتونو ســره مــخ شــوه او دغــو جوړښــتونو د پــروژې د پلــې کېــدو ځایونــو پــر ټاکلــو او دا چــې 
څــوک تــرې برخمــن شــي، اغېــزې لرلــې. دا پــروژه، چــې د طرحــه کوونکــو پــه ذهنونــو د دې لپــاره رامنــځ تــه شــوې وه، چــې پــه پلــې کېــدو 
ــو د  ــړه، ن ــه ک ــروي ون ــدو پی ــه دې قواع ــو ل ــورو اړخون ــو او ن ــې چارواک ــه چ ــس کل ــي، برعک ــتل ش ــپلین کار واخېس ــه ډس ــم ل ــي نظ ــې د تخنیک ک

ــوده.  ــاړه کېښ ــه غ ــارونو ت ــو فش ــې ځین ــې ی ــه مخ ــت ل مجبوری

ــر  ــې ت ــړ، چ ــب ک ــې کس ــق ی ــي منط ــړ او داخل ــن پیداک ــې واټ ــره ی ــو س ــي موخ ــو اصل ــه خپل ــې ل ــت دی، چ ــروژې روای ــې پ ــوې داس ــره دا د ی ــر ډې ت
ــروژې  ــو. د پ ــل ش ــو الم ــترګو پټول ــو د س ــویو پایل ــتل ش ــر ناغوښ ــروژې پ ــوه دا کار د پ ــې ش ــرې پات ــې لې ــي منځپانګ ــې اصل ــه خپل ــده ل ــره بری ډې
ــو د  ــو او پالیس ــو اقدامات ــارزې پراخ ــره د مب ــو س ــي توک ــه ی ــه نش ــې ل ــتان ک ــه افغانس ــه پ ــوري ت ــروژې تګل ــې د پ ــا ده، چ ــګ اړتی ــت ترڅن د روای

ــي. ــه وش ــدې کتن ــه وړان ــې پ ټولګ

تــه د کتنــې پــه لنډیــز ســره  لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې اجنــډاء  2001ز کال راوروســته پــه افغانســتان کــې  لــه  لــه دې کبلــه دا څېړنــه 
پیلیــږي، څــو پــه دې اجنــډاء کــې د کارډ - اېــف پروګــرام او د برېتانیــا شــاهي حکومــت نړیوالــې پرمختیایــي ادارې  تــه ځــای ورکــړل شــي. 
ورپســې پــر هغــو ګــڼ شــمېر الرو چــارو رڼــا اچــوي، د کومــو پــر مــټ چــې د برېتانیــا شــاهي حکومــت نړیوالــې پرمختیایــي ادارې پــه ګــډون پــه 
ــو ادارو بدیــل پرمختیایــي پــروژې عملــي کــړي، ترڅنــګ یــې د دې پــروژې د اغېــزو څرنګوالــی هــم راســپړي. څلورمــه  افغانســتان کــې نړیوال
برخــه پــه لنــډه توګــه هغــو میتودونــو او منابعــو تــه اشــاره کــوي، چــې د کارډ- اېــف پروګــرام پــه اړه پــه دې څېړنــه کــې تــرې ګټــه اخېســتل 
شــوي، پــه پنځمــه برخــه کــې لــه رســمي اســنادو د دې پــروژې موخــې او مقاصــد راســپړل کېــږي او ترڅنــګ یــې د پــروژې پــر عملــي کېــدو  رڼــا 
ــو  ــي برخ ــه دوو والیت ــوري پ ــه ل ــې ادارې ل ــې او ارزون ــتان د څېړن ــې د افغانس ــه ک ــپږمه برخ ــه ش ــږي. پ ــم ارزول کې ــې ه ــزې ی ــږي او اغې ــول کې اچ
ــره  ــته ترس ــه وروس ــپړېدو دوه کال ــر بش ــروژې ت ــې د پ ــږي، چ ــدې کې ــې وړان ــوي موندن ــه ش ــو ترالس ــه څېړل ــروژې ل ــې د پ ــان ک ــار او بدخش ننګره
ــې  ــږي، چ ــر کې ــد نظ ــه ځغلن ــو ت ــو موضوعات ــه مهم ــډه هغ ــه ګ ــې پ ــه ک ــه برخ ــه اووم ــی دی. پ ــې ارزول ــراث ی ــرام می ــف پروګ ــوي او دکارډ – اې ش
ــور  ــره دا راپ ــو س ــه وړاندیزون ــې پ ــه مخ ــو ل ــو پندون ــو او د دغ ــویو پندون ــه ش ــا د ترالس ــه بی ــه برخ ــوي او اتم ــه ش ــو ترالس ــپړنو او څېړن ــه دې س ل

ــوي.  راټول
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په	افغانستان	کې	له	نشه	یي	توکو	رسه	د	مبارزې	پالیيس11

ــزه دا  ــۍ انګې ــوې پالیس ــالن ش ــرۍ د اع ــه مش ــت پ ــاهي حکوم ــا ش ــې د برېتانی ــه ک ــه برخ ــارزې پ ــره د مب ــو س ــي توک ــه ی ــه نش ــې ل ــه 2001ز کال ک پ
ــل او  ــړې تموی ــو د جګ ــدو د طالبان ــه عوای ــو ل ــي توک ــه ی ــې د نش ــه ی ــي.12 وج ــه یوس ــه منځ ــد ل ــو تولی ــي توک ــه ی ــې د نش ــتان ک ــه افغانس ــې پ وه، چ
ــدې  ــه وړان ــو پ ــدو اړول ــارو د کرون ــې د کوکن ــه چ ــدو، کل ــه تېرې ــت پ ــوې وه. د وخ ــاده ش ــه ی ــه مړین ــه کبل ــو ل ــو د کارول ــې د هروئین ــا ک ــه برېتانی پ
مقاومــت رامنــځ شــو، ترڅنــګ یــې نــور نړیــوال لوبغــاړي هــم لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې پــه اجنــډا کــې ښــکېل شــول او د نشــه یــي توکــو، 
بلواګــرۍ او دولــت جوړونــې پروســو ترمنــځ د اړیکــې پــر ســر بحثونــو بدلــون ومونــد، نــو دا انګېــزه هــم مــخ پــه کمېــدو شــوه )ســیګار، 2018؛ 
ــت  ــا، کښ ــې پرمختی ــارو: بدیل ــو الرو چ ــو مهم ــۍ د درېی ــارزې پالیس ــره د مب ــو س ــي توک ــه ی ــه نش ــې ل ــړ ک ــه ل ــو پ ــا، 2020(.13 د دې بحثون بهاتی
ــه شــاوخوا 70،000  ــه راغلــل. پــردې ســربېره، کــه چېــرې پــه 1994ز کال کــې ل ــو ترمنــځ پــه تــوازن او ټینــګار کــې بدلونون ــو او بندیــز لګول اړول
ــې  ــي، چ ــدای ش ــتل کې ــاج اخېس ــو دا ج ــي، ن ــل ش ــه وکت ــي ت ــې زیاتوال ــارو کرکیل ــه د کوکن ــارو ت ــې 224،000 هکټ ــه 2020ز کال ک ــا پ ــاره بی هکټ
ــې د  ــوي وو، چ ــد ش ــاک تولی ــه تری ــاوخوا 6،300 ټن ــې ش ــه مخ ــکل ل ــې د اټ ــه 2020ز کال ک ــې وې.14 پ ــرې کم ــې ډې ــته راوړن ــۍ الس ــادې پالیس د ی
ــه 2001ز  کرونــدې پــر ســر یــې ارزښــت شــاوخوا 3۵0 میلیــون امریکایــي ډالــرو تــه رســېده. د امریــکا متحــده ایاالتــو حکومــت پــه یوازېتــوب ل
ــې  ــې ی ــدل ک ــه ب ــو پ ــي، خ ــر لګول ــي ډال ــارد امریکای ــاوخوا 7.28 میلی ــو ش ــر پروګرامون ــارزې پ ــره د مب ــو س ــي توک ــه ی ــه نش ــوا ل ــه دېخ کال راپ

الســته راوړنــې ډېــرې کمــې وې.1۵

د برېتانیــا شــاهي حکومــت د 2002ز کال پــه اپرېــل کــې پــه امنیتــي ســکتور کــې د اصالحاتــو اتــه ګونــي ډلــې ترمنــځ د مســوولیتونو وېــش یــوې 
ــه –  ــد بېرت ــل تولی ــوري د خپ ــه ل ــرو ل ــارو د کروندګ ــو د کوکن ــوده.16 خ ــاړه کېښ ــه غ ــرۍ ت ــارزې مش ــره د مب ــو س ــي توک ــه ی ــه نش ــه ل ــه توګ ــې پ برخ
ــا شــاهي حکومــت د مســتقیمې مداخلــې  ــو لپــاره د برېتانی ــا او کښــتونو اړول ــډون د بدیــل پرمختی ــه ګ ــې طرحــې پ ــن زېږوونک اخېســتلو ناوری
ــه اوږدو  ــت پ ــړه او د وخ ــه ک ــه زیات ــه مداخل ــو خپل ــده ایاالت ــکا متح ــته امری ــه 2004ز کال راوروس ــې.17 ل ــزې لرل ــې اغې ــرې کم ــو  ډې ــو هڅ لومړنی
کــې لــه نشــه یــې توکــو ســره د مبــارزې پــه برخــه کــې او پــه ټولــه کــې پــه امنیتــي ســکتور کــې پــه اصلــي لوبغــاړي بــدل شــو. څرنګــه چــې د ســیګار 
2018ز کلونــو ترمنــځ لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې پــه برخــه کــې د امریــکا متحــده ایاالتــو پالیســي جوړونــه  لــه ارزونــو جوتیــږي، د 2001 او 
او عملــي کــول لــه ســتراتیژیکې ناکامــۍ او د تاکتیکــي انســجام لــه نشــتوالي ســره مــخ وو.18 تــر ډېــره بریــده دا ناکامــي د امریــکا متحــده 
ــي ادارې او  ــې پرمختیای ــو نړیوال ــده ایاالت ــکا متح ــارو وزارت، امری ــو چ ــاع وزارت، بهرنی ــې دف ــي ادارو یعن ــو حکومت ــورو لوی ــو د څل ایاالت

لــه نشــه یــي توکــو ســره د امریــکا متحــده ایاالتــو د مبــارزې ادارې ترمنــځ د چلــن او ګټــو د ذاتــي ټکــر پایلــه وه. 

پــه داســې حــال کــې چــې افغانســتان لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې اجنــډآء یــو اړخ و ) شــرایطو تــه پــه کتــو هــر وخــت نــه و(، نــو افغانســتان 
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پــه افغانســتان کــې له نشــه یي توکو ســره د مبارزې پالیســي

هــم خپلــې جــال ګټــې لرلــې.19 پــردې ســربېره، لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې پالیســۍ مهمــو نړیوالــو لوبغــاړو اجنــډاوې تــل نــه، خــو زیاتــره 
وخــت حاکمــه بڼــه لرلــه. د دې ترڅنــګ، د پالیســۍ مهمــو لوبغــاړو ترمنــځ پــه پالیســۍ او عمــل کــې هــم ډېــر اختالفونــه وو.20 د کوکنــارو د 
کرکیلــې کچــې پــه لوړېــدو ســره، د کوکنــارو اقتصــاد د ودې اغېــزو پــه تېــره بیــا لــه جرایمــو او تروریــزم ســره د کوکنــارو کرکیلــې د تــړاو 
ــه  ــارو ل ــو د کوکن ــړ،21 ن ــه ک ــر راپورت ــې س ــا ځل ــو بی ــې طالبان ــې چ ــه 200۵ز کال  ک ــوې. پ ــې ش ــنې زیات ــو اندېښ ــده ایاالت ــکا متح ــه د امری ــه امل ل
عوایــدو د طالبانــو د تمویــل ادعــاوې هــم پــه ډېــر قــوت مطــرح شــوې. دا کار د کوکنــارو کرونــدو د اړولــو د مالتــړ پــه ګــډون د امریــکا متحــده 
ــه  ــپرې ل ــه الرې د س ــوا ل ــو ادارو د ه ــو مهم ــده ایاالت ــکا متح ــې د امری ــې چ ــال ک ــې ح ــه داس ــو.22 پ ــل ش ــدام الم ــواک اق ــوري د خپل ــه ل ــو ل ایاالت
شــیندلو قــوي مالتــړ کاوه، خــو دا کار د افغــان حکومــت او نــورو اړخونــو لــه لــوري لــه قــوي مقاومــت ســره مــخ شــو. پــه 2009ز کال کــې د 
نظامــي حضــور تــر زیاتوالــي وروســته د کرونــدو اړولــو تــه پــام کــم شــو او د کوکنــارو کرونــدو پــر ممنوعیــت ټینــګار زیــات شــو. لــه 2011ز کال 
راوروســته د برېتانیــا شــاهي حکومــت لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې پالیســۍ لــه مشــرتابه رول عمــاًل الس پــه ســر شــو، او د دې پالیســۍ 

ــپاره.23 ــه وس ــو ت ــده ایاالت ــکا متح ــې امری ــرتوب ی ــوال مش نړی

ــې  ــوده، چ ــه وښ ــه عالق ــته زیات ــۍ زښ ــې د پالیس ــاد ک ــه اقتص ــارو پ ــم د کوکن ــک ه ــوال بان ــې نړی ــیزه ک ــړی لس ــه لوم ــته پ ــر 2001ز کال راوروس ت
ــو  ــۍ ی ــک د پالیس ــاد بان ــي دي. ی ــه کتل ــوري ورت ــه لیدل ــې ل ــي ننګون ــره د پرمختیای ــر ډې ــای ت ــتونزې پرځ ــت س ــې د ناقانونی ــې ی ــل ذات ک ــه خپ پ
شــمېر بحثونــه پرمــخ یــوړل او د افغانســتان د نشــه یــي توکــو اقتصــاد24 د جوړښــت او فعالیــت دغــه راز د کوکنــارو د کرکیلــې راکمولــو لپــاره 
یــې د پرمختیایــي نوښــتونو پــه اړه د یــو لــړ مهممــو تحلیلــي څېړنــو مســوولیت هــم پرغــاړه اخېســتی و.2۵ وروســتي ســند یعنــې د نړیــوال بانــک 
ــرام  ــف پروګ ــړ د کارډ – اې ــه مالت ــي ادارې پ ــې پرمختیای ــت نړیوال ــاهي حکوم ــا ش ــې د برېتانی ــود، چ ــټ کېښ ــګالر بنس ــي ت ــوې اصل ــه د ی څېړن
ــۍ  ــارو پالیس ــک د کوکن ــوال بان ــته نړی ــر 2010ز کال راوروس ــربېره، ت ــردې س ــي. پ ــدای ش ــل کې ــون ګڼ ــو غبرګ ــه ی ــه کچ ــه لوی ــې پ ــړاو ی ــړی پ لوم
پــر ســر بحثونــو کــې ډېــره کمــه برخــه اخېســتې، ممکــن دا د امریــکا متحــده ایاالتــو لــه لــوري د پالیســۍ پرځــای پرمختیایــي پروګرامونــو تــه 
ــه اخېســتلو پــه ډېــر وضاحــت ســره پــه 2014ز کال26 کــې پــر کرنیــز ســکتور د کتنــې مســودې پــه چمتــو کولــو  ــه کبلــه وي. دې برخــې ن د هرکلــي ل
کــې انعــکاس مونــدالی، چــې پــر بــازار د متکــي کرنیــزې ودې مالتــړ یــې کاوه. پــه لومړیــو کــې د کوکنــارو اقتصــاد اغېــزو تــه پــه یــاده مســوده 
ــه نــه وه شــوې، تــر دې چــې د برېتانیــا شــاهي حکومــت نړیوالــې پرمختیایــي ادارې دې برخــې تــه پــر پــام کولــو فشــار راوړ.27  کــې هېــڅ پاملرن

لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې پروګــرام کــې د دوو نــورو اړخونــو یادونــه هــم بایــد وشــي. لومــړی اړخ لــه نشــه یــي توکــو ســره د ملګــرو 
ملتونــو ســازمان د مبــارزې دفتــر )UNODC( و، چــې مهــم رول یــې د کوکنــارو د کښــت ســیمو او تولیــد پــه اړه لــه کلنیــو ســروې ګانــو د 
ــم  ــا ه ــې ی ــۍ د توجی ــارزې پالیس ــره د مب ــو س ــي توک ــه ی ــه نش ــوري ل ــه ل ــاړو ل ــو لوبغ ــو د لوی ــه دې اطالعات ــرول وو. ل ــو براب ــا اطالعات ــو ی ارقام
ــه یــې شــوې وي، خــو  هغــوی تــه د معلوماتــو ورکولــو لپــاره ګټــه اخېســتل کېــده. دویــم اړخ د جرمنــي حکومــت و، چــې ښــایي ډېــره کمــه یادون

د بدیلــې پرمختیــا اوږدمهالــو تــګالرو تــه ژمــن و. 
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له بدیلې پرمختیا سره د سوداګریزې کرنې تړاو: 
د افغانستان د قانوني او غیرقانوني توکو لپاره د بازارموندنې ازمویل شوې نسخې
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پــه افغانســتان کــې له نشــه یي توکو ســره د مبارزې پالیســي

پــه  پــر ســر  پــه ډګــر کــې متضــادو کړنــو د اداري جوړښــتونو  او د عمــل  مــوازي  ترمنــځ د پالیســۍ جوړولــو  لوبغــاړو  نړیوالــو  د پالیســۍ 
ــیګار د 2001  ــا س ــرمفتش ی ــړي س ــو ځانګ ــده ایاالت ــکا متح ــې د امری ــارو ک ــه چ ــې پ ــتان بیارغون ــدالی. د افغانس ــکاس مون ــه انع ــې ښ ــالف ک اخت
ــدې  ــز وړان ــور لنډی ــو ګټ ــو ی ــویو ادارو او پروګرامون ــیس ش س ــوري د تأ ــه ل ــو ل ــده ایاالت ــکا متح ــتان او امری ــځ د افغانس ــو ترمن 2018ز کلون او 
ــل  ــډو الم ــي ادارې د جوړې ــو او رقابت ــل لرونک ــځ تداخ ــدو ترمن ــو، دن ــات د دوه ګون ــال اقدام ــال ج ــوري ج ــه ل ــو ل ــړی دی.28 د دواړو هېوادون ک

ــوې.  ــم ش ــې مدغ ــورو ادارو ک ــه ن ــم پ ــا ه ــه الړې ی ــه منځ ــمېر ادارې ل ــو ش ــره ی ــدو س ــه تېرې ــت پ ــو د وخ ــو، خ ش

د برېتانیــا شــاهي حکومــت پــه مالتــړ پــه 2002ز کال کــې د ملــي امنیــت شــورا تــر چتــر النــدې لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې ریاســت ایجــاد 
شــو، چــې مســوولیتونه یــې د ســتراتیژۍ جــوړول، لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې پــه برخــه کــې همغــږي او څارنــه وه. د دې ســتراتیژۍ د پلــې 
ــې  ــدارۍ او عام ــو او مال ــو لګول ــې، اوب ــا وزارت؛ کرن ــې او پرمختی ــو بیارغون ــارو وزارت، کلی ــو چ ــووولیتونه د کورنی ــل مس ــال بې ــو بې کول
روغتیــا وزارتونــو پــر غــاړه وو. د دې ترڅنــګ، د دغــو مهمــو وزارتونــو ترمنــځ رقابــت لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې هڅــو او لــه نشــه یــي  

ــه وه.  ــي ځانګړن ــوري بېلوونک ــارزې لیدل ــره د مب ــو س توک

ــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې پــه برخــه کــې د برېتانیــا حکومــت پــر هڅــو او تمویــل پــه 2004ز کال کــې د امریــکا متحــده ایاالتــو نیوکــه د  ل
دې المــل شــوه، چــې برېتانیــا د افغــان حکومــت لــه لــوري لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې پــه برخــه کــې د ټولــو فعالیتونــو لــه همغــږۍ ســره د 
مرســتې پــه پــار لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې وزارت رامنــځ تــه کولــو تــه مــال وتــړي، خــو یــاد وزارت هېڅکلــه کــوم عملیاتــي کارونــه ونــه 
ــل  ــې منح ــتیو ک ــه وروس ــاد وزارت د 2019ز کال پ ــره، ی ــو. باالخ ــې ش ــزوری پات ــر کم ــې ډې ــه اوږدو ک ــد پ ــل ژون ــاظ د خپ ــي لح ــه سیاس ــړل او پ ک
ــره د  ــو س ــي توک ــه ی ــه نش ــو ل ــړ، څ ــه ک ــځ ت ــم رامن ــدوق ه ــي صن ــارزې امانت ــره د مب ــو س ــي توک ــه ی ــه نش ــت ل ــا حکوم ــګ د برېتانی ــو. د دې ترڅن ش
مبــارزې پــه برخــه کــې د مهمــو  وزارتونــو لپــاره د بودجــې پــه برابرولــو او زیاتوالــو کــې اســانچاری رول اداء کــړي. یــاد صنــدوق د ملګــرو 
ــه کــړ، چــې د تمویــل لــه مخــې کمــزورې مخینــې تــه  ــه لــوري اداره کېــده، خــو هېڅکلــه یــې د امریــکا متحــده ایاالتــو مالتــړ ترالســه ن ملتونــو ل
ــړې  ــارزې ځانګ ــره د مب ــو س ــي توک ــه ی ــه نش ــې ل ــاوړي وزارت، چ ــارو پی ــو چ ــس، د کورنی ــو. برعک ــل ش ــې منح ــه 2009ز کال ک ــره پ ــو باالخ ــه کت پ
مرســتیالي یــا معینیــت یــې درلــود، زښــت زیــات د امریــکا متحــده ایاالتــو تــر نفــوذ النــدې و او لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې پالیســۍ د 

پلــې کولــو مشــري یــې هــم پرغــاړه وه. 

د بدیلــې پرمختیــا، روغتیــا، کرکیلــې اړولــو او ممنوعیــت دغــه راز امنیــت ســره تړلــې د پالیســۍ جوړولــو او اقداماتــو برخــې یــو تــر بلــه جــال 
دي، چــې پــه تیــوري کــې پــه ترتیــب ســره د کرنــې، کلیــو پرمختیــا، روغتیــا، عدلیــې او امنیتــي وزارتونــو ســره تــړاو لــري. کــه څــه هــم دا ټــول 
موضوعــات پــه ښــکاره د پالیســۍ جوړولــو او عمــل کولــو ګــډو هڅــو تــه اړتیــا لــري، خــو دا کار پــه ډېــر نــدرت ترســره شــوی. د نشــه یــي توکــو 
د کنټــرول لومړنــی ملــي رســمي ســتراتیژي د برېتانیــا حکومــت او لــه نشــه یــي توکــو او جرایمــو ســره د ملګــرو ملتونــو ســازمان د مبــارزې 
دفتــر پــه همــکارۍ پــه 2003ز کال کــې ترتیــب شــوه. پــه دې ســتراتیژۍ کــې د ترتیــب شــوي پــالن لــه مخــې تــر 2008ز کال پــورې د کوکنــارو پــه 
ــاکل  ــدف ټ ــه وړل ه ــه منځ ــه ل ــپړه توګ ــه بش ــاق پ ــو د قاچ ــي توک ــه ی ــې او نش ــادې کرکیل ــورې د ی ــر 2013ز کال پ ــت او ت ــلنه کمښ ــې 70 س ــت ک کښ
ــړ الرې  ــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې پالیســۍ یــو ل ــو ســاحه پــه ګوتــه شــوې وه او ل ــه لــوري د ننګون شــوی و. کــه څــه هــم د دې ســتراتیژۍ  ل

چــارې یــې ارزولــې وې، خــو هېڅکلــه یــو عملیاتــي ســند یــا کړنــالره نــه وه. 

یــاده ســتراتیژي دوه کالــه وروســته پــه 200۵ز کال کــې بیاځــل تعدیــل شــوه او د پالیســۍ پنځــه ګونــو برخــو )ادارې جوړونــې، بدیــل معیشــت، 
ــو  ــاوي هل ــه پوه ــګ د عام ــو. د دې ترڅن ــات ش ــالن ورزی ــل پ ــره م ــو س ــرو جزئیات ــه ډې ــه اړه ل ــت( پ ــي عدال ــت او جزای ــون حاکمی ــت، قان ممنوعی
ځلــو، کرونــدو اړولــو او ســیمه ییــزې همــکارۍ پالنونــه هــم ورزیــات شــول. کلــه چــې د دې ســتراتیژۍ تعدیــل شــوې بڼــه خپــره شــوه، نــو 
پالیســي پــر اصلــي موخــو د ټینــګار پــر ځــای “د ناقانونــه نشــه یــي توکــو د کرنــې، تولیــد، قاچــاق او کارولــو دوامــداره کمښــت ســره یــو ځــای 

ــوه.29 ــه ش ــور بدل ــر ل ــه وړلو”پ ــه منځ ــه ل ــپړه توګ ــه بش ــدې پ د دې پدی

د نشــه یــي توکــو د کنټــرول 2006 کال پــه ملــي ســتراتیژۍ کــې “ د نشــه یــي توکــو معضلــې پــه اړه لــه روښــانه او سیســتماتیکې تــګالرې... 
یادونــه وشــوه. پــه دې تــګالره کــې د جــال جــال فعالیــت پرځــای پــه ګــډه پــر اغېزنــاک او منســجم کار کولــو او لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې 
ــده  ــکا متح ــې، د امری ــت ک ــه وخ ــه ورت ــوی و.” 30 پ ــګار ش ــا ټین ــر اړتی ــو پ ــه کول ــځ ت ــو ادارو د رامن ــت لرونک ــاره د پایښ ــړ لپ ــتراتیژۍ د مالت س

.	سیګار،	له	نشه	یي	توکو	رسه	مبارزه	42.	 	28

.	له	نشه	یي	توکو	رسه	د	مبارزې	وزارت،	د	نشه	یي	توکو	د	کنټرول	ميل	سرتاتیژي،	)کابل:	له	نشه	یي	توکو	رسه	د	مبارزې	وزارت،	د	افغانستان	اسالمي	 	29

جمهوریت،	2006(.	

.	مخکنی،	16.	 	30
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پــه افغانســتان کــې له نشــه یي توکو ســره د مبارزې پالیســي

ایاالتــو ســتراتیژي کــه څــه هــم د نشــه یــي  توکــو د کنټــرول لــه ملــي ســتراتیژۍ ســره تــش پــه نــوم مطابقــت درلــود، خــو پــه عمــل کــې یــې د بدیــل 
معیشــت پرځــای د کرونــدې اړولــو تــه لومړیتــوب ورکاوه، لــه دې کبلــه یــاده پالیســي د نشــه یــي توکــو د کنټــرول ملــي ســتراتیژۍ لــه دې 
اصــل ســره پــه تضــاد کــې وه، چــې تــر هغــو بایــد کرونــدې ونــه اړول شــي، څــو چــې یــو غــوره بدیــل ورتــه پیداکېــږي. پــردې ســربېره، د امریــکا 
ــو د  ــې وې، خ ــه هڅ ــتي لنډمهال ــای ناس ــو د ځ ــې د محصوالت ــت ک ــوره حال ــو غ ــر ټول ــه ت ــه پ ــت پروګرامون ــل معیش ــي بدی ــو لومړن ــده ایاالت متح

ــود. ــه درل ــت ن ــڅ راز مطابق ــې هې ــره ی ــوم س ــه مفه ــت ل ــل معیش بدی

ســیګار هــم دا خبــره تاییــدوي31 او وایــي، چــې د امریــکا متحــده ایاالتــو لــه لــوري لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې لومړیتــوب تــر 2011ز 
ــه د  ــو ت ــه افغانان ــه توګ ــې پ ــوې برخ ــۍ ی ــو د پالیس ــده ایاالت ــکا متح ــې د امری ــه 2014ز کال ک ــو. پ ــه ش ــم رنګ ــي ډول ک ــه تدریج ــته پ کال راوروس
ــاړي  ــوال لوبغ ــره نړی ــت زیات ــه وخ ــې هغ ــو، چ ــم ش ــل ه ــدو الم ــوولیتونو د لېږدې ــارزې مس ــره د مب ــو س ــي توک ــه ی ــه نش ــږد ل ــوولیت لې ــي مس امنیت
تــرې الس پــه ســر شــول.32 پــه 201۵ز کال کــې لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې ملــي پــالن )201۵ تــر 2019ز( پــه ترتیــب کېــدو ســره،  چــې د هغــه 
وخــت لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې وزارت لــه لــوري چمتــو شــوی و،33 د مســوولیتونو بشــپړ مســوولیت افغــان لــوري تــه ولېږدېــده. هغــه 
ــو، نشــه یــي توکــو ســوداګرۍ  ــو ترڅنــګ د قانونــي بدیلونــو، کښــت اړول مقاصــد چــې پــه مخکنیــو پالیســیو کــې د کوکنــارو کرکیلــې راکمول
لــه منځــه وړلــو، پیســو وینځلــو پــر ضــد اقداماتــو او قانــون حاکمیــت پــه اړه پــه ګوتــه شــوي وو، پــه دې پــالن کــې بیاځــل تــرې یادونــه وشــوه. 
د دې ترڅنــګ پــه دې پــالن کــې بیاځــل یــو لــړ شــرایط او معیارونــه پــه پــام کــې ونیــول شــول، خــو د کوکنــارو د کرکیلــې کچــې راکمولــو، 

ــه وه نیــول شــوې. ــو لپــاره کــوم ښــکاره منطــق یــا توجیــه پــه پــام کــې ن ــو او اړیــن راکمښــت موخــې ترالســه کول کرکیلــې اړولــو، منــع کول

.	سیګار،	له	نشه	یي	توکو	رسه	مبارزه.	 	31

.Malkasian,	The	American	War	in	Afghanistan:	A	History	. 	32

.	یاد	وزارت	د	2019ز	کال	په	وروستیو	کې	لغوه	او	د	کورنیو	چارو	په	وزارت	کې	مدغم	شو.	له	نشه	یي	توکو	رسه	د	مبارزې	وزارت،	د	نشه	یي	توکو	د	کنټرول	 	33

ميل	اقدامايت	پالن،	)کابل:	له	نشه	یي	توکو	رسه	د	مبارزې	وزارت،	د	افغانستان	اسالمي	جمهوریت،	2015(.	
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په	افغانستان	کې	د	بدیلې	پرمختیا	پروژې

ــي  ــي، اروپای ــګ جرمن ــاالت وو، د دې ترڅن ــده ای ــکا متح ــت او امری ــاهي حکوم ــا ش ــي د برېتانی ــوی تمویلوونک ــروژو دوه ل ــا پ ــې پرمختی د بدیل
ټولنــې، اترېــش، جاپــان، ډنمــارک او روســیې هــم لــه دې پــروژو ســره مرســتې کــړې دي. پــه ټولــه کــې لــه 2002 تــر 2017ز کال پــورې،34 د امریــکا 
متحــده ایاالتــو لــه خــوا لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې لپــاره 8.62 میلیــارد امریکایــي ډالــر ځانګــړې شــوي وو، چــې لــه دې ډلــې 1.46 میلیــارد 
امریکایــي ډالــر )د ټولــې بودجــې 17 ســلنه( یــې د بدیــل پرمختیایــي پــروژو پــه برخــه کــې لګــول شــوي، چــې د 2008 او 201۵ز کلونــو ترمنــځ یــې 
کلنــۍ انــدازه لــه 1۵0 تــر 200 میلیــون امریکایــي ډالــرو رســېده. لــه 2013 تــر 2017ز کال پــورې امریــکا متحــده ایاالتــو د بدیــل پرمختیایــي پــروژو 
8۵ ســلنه او د برېتانیــا شــاهي حکومــت 1۵ ســلنه بودجــه ورکولــه، چــې ترڅنــګ یــې نــورو تمویلوونکــو هــم یــوه انــدازه کمــه همــکاري کــړې.3۵ د 
دې دورې لپــاره ټولــه بودجــه نېــږدې 438 میلیــون امریکایــي ډالــره وه. لــه 2001ز تــر 2018ز کال پــورې لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې لپــاره د 
برېتانیــا حکومــت لــه لــوري د ټولــې پــه پــام کــې نیــول شــوې بودجــې لــه ډلــې د بدیــل معیشــیت لپــاره د برېتانیــا حکومــت د تمویــل انــدازې پــه اړه 
کــوم ارقــام پــه الس کــې نشــته. لــه 200۵ تــر 2006ز کال پــورې لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې لپــاره د برېتانیــا حکومــت ځانګــړې شــوې بودجــې 
لــه ډلــې نېــږدې 46 ســلنه یعنــې د 1۵4.۵ یــورو معــادل بدیــل معیشــت پــروژو تــه ورکــړل شــوي. د 2009 او 2018ز کلونــو ترمنــځ برېتانیــا دکارډ – 
ــه ډلــې لومــړی هغــه یــې د دویــم پــړاو پــه  ــو ل ــه کــې د 60 میلیونــو یــورو پــه ارزښــت تمویــل کــړل، د دې پړاوون ــه پــه ټول اېــف پروګــرام دوه پړاوون
پرتلــه تــر ډېــره د بدیــل معیشــت پــړاو و. د دې ترڅنــګ، دا پــروژه د نــورو بدیــل پرمختیایــي پــروژو پــه پرتلــه نســبتًا اوږدمهالــه پانګونــه هــم ګڼــل 
کېــږي. د برېتانیــا حکومــت لــه لــوري د بدیــل پرمختیایــي پــروژو لــه ډلــې بلــه تمویلېدونکــې پــروژه لــه 2008 تــر 2012ز کال پــورې د هلمنــد خــوړو 

زون پــروژه وه، چــې برېتانیــا حکومــت 48 میلیــون ډالــر او امریــکا متحــده ایاالتــو 72 مییلــون امریکایــي ډالــر بســپنه ورکــړه. 

ــارو  ــې د کوکن ــوې، چ ــې ش ــې پل ــو ک ــو ځایون ــه هغ ــه پ ــه بڼ ــروژو پ ــي پ ــې د ځای ــرڅ ک ــه ت ــودې پ ــه م ــروژې د لنډمهال ــي پ ــل پرمختیای ــره بدی زیات
کښــت لــه مخــې د هغــوی اهمیــت تــه پــه کتــو غــوره شــوې وې. د دا ډول پــروژو تمرکــز معمــواًل پــه ســاده ډول د محصــول ځــای ناســتي پــر رامنــځ 
تــه کولــو و، لکــه د هلمنــد د خــوړو زون پــروژه، ان کــه چېــرې د بدیــل پرمختیــا پــه ســترګه هــم ورتــه وکتــل شــي، موخــه یــې د کوکنــارو کښــت 

پــه ســیمه کــې د دې بوټــي د کرکیلــې راکمــول و.36 

2010ز کلونــو ترمنــځ لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې اصلــي محــور37 تــه د راګرځېــدو او  د یــوې مشــخصې دورې پــه تېــره بیــا د 2004 او 
ــر  ــوري د خط ــه ل ــو ل ــي کورنی ــې د کلیوال ــو ک ــي محورون ــه دې اصل ــوې. پ ــې وش ــاره هڅ ــو لپ ــخ اړول ــروژو د م ــزو پ ــه متمرک ــیمه ل ــړې س ــر ځانګ پ
ــه  ــت ت ــارو کښ ــې د کوکن ــه دا وه، چ ــو موخ ــو. د دې هڅ ــودل ش ــون وښ ــه غبرګ ــز رول ت ــڼ اړخی ــت ګ ــارو کښ ــه الرې د کوکن ــت ل ــام د مدیری او ابه
د پرمختیایــي پالنونــو پــه منځپانګــه کــې ځــای ورکــړل شــي او تــر ډېــره بریــده د کوکنــارو پــه کښــت کــې د کلیوالــي ژونــد هغــو جوړښــتي 
خطرونــو او ابهــام تــه پــام وشــي، چــې د کوکنــارو کښــت تــه د هڅونــې المــل ګرځېدلــي. د مبــارزې پــه دې اصلــي محــور کــې مهــم لوبغــاړي 

نړیــوال بانــک، د برېتانیــا شــاهي حکومــت نړیوالــه پرمختیایــي اداره، د آســیا پرمختیایــي بانــک او اروپایــي ټولنــه وه. 

د	کارډ	-	اېف	پروګرام	شالید:	د	نړیوال	بانک	له	لوري	کرنیز	سکتور	ته	د	کتنې	راپور

ــې  ــړه، چ ــه وک ــوه څېړن ــه دې اړه ی ــکارۍ پ ــه هم ــک پ ــوال بان ــي ادارې د نړی ــې پرمختیای ــت نړیوال ــاهي حکوم ــا ش ــې د برېتانی ــه 2008ز کال ک پ
ــي الرو  ــو قانون ــت لرونک ــن د پایښ می ــه د تأ ــتونو او ژوندان ــي نوښ ــل پرمختیای ــاد د “ بدی ــارو اقتص ــتان د کوکن ــي د افغانس ــدالی ش ــه کې څرنګ
چــارو پــر لــور د اقتصــادي انګېــزو د بدلــون” لــه الرې پــه تدریجــي ډول د وخــت پــه اوږدو کــې راټیــټ شــي.38 وروســته معلومــه شــوه، چــې دا 

.	سیګار،	له	نشه	یي	توکو	رسه	مبارزه،	106.	 	34

	Vienna:	United	Nations	Office	on(	“,)2017-2013(	UNODC,	“Research	Brief,	Global	Overview	of	Alternative	Development	Projects	.	 	35

.)2019	,Drugs	and	Crime

.)2016	,D.	Mansfield,	“The	Helmand	Food	Zone:	The	Illusion	of	Success,”	Synthesis	Paper,	)Kabul:	AREU	.	 	36

.	له	نشه	یي	توکو	رسه	د	پرمختیایي	موضوع	له	زاویې	چلن	په	ساده	ډول	یوازې	د	قانون	او	نظم	یا	امنیتي	ستونزه	نه	ده.	د	عامه	پالیسۍ	له	مخې	د	دې	معنا	 	37

دا	ده،	چې	د	هر	راز	پالن	شوي	پالیسۍ	اقداماتو	اغېزې	پر	نشه	یي	توکو	د	پرمختیایي	مقاصدو	له	پراخې	زاویې	وارزول	يش،	هغه	که	د	نشه	یي	توکو	لپاره	

په	پام	کې	نیول	شوي	وي	یا	نه.	

.Ward,	et	al.	“Afghanistan:	Economic	Incentives	and	Development	Initiatives”,	iii. 	38
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ــادي او  ــاوړو اقتص ــه پی ــې “ ل ــده، چ ــتدالل دا کې ــه وه او اس ــوه برخ ــرو ی ــمېر عناص ــڼ ش ــتراتیژۍ ګ ــارزې س ــره د مب ــو س ــي توک ــه ی ــه نش ــته ل مرس
ــه شــي رســېدالی.” 39 د راپــور د  ــه ن ــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې نــورې هڅــې هــم دوامــداره بریالیتــوب ت پرمختیایــي جوړښــتونو پرتــه، ل
ــې  ــزو ک ــه انګې ــو پ ــه محصوالت ــي او ناقانون ــې د قانون ــي، چ ــدالی ش ــه کې ــې ترالس ــورت ک ــه ص ــه هغ ــوازې پ ــوب ی ــې دا بریالیت ــه مخ ــز ل وړاندی
ــوږ د کارډ –  ــدل دي. م ــه کې ــځ ت ــګ رامن ــې پرمخت ــارو ک ــه الرو چ ــن پ می ــه د تأ ــو د ژوندان ــي کورنی ــه کلیوال ــون د بېوزل ــي او دا بدل ــون راش بدل
اېــف پروګــرام لومــړي پــړاو اصلــي وړاندیــزي ســند تــه د السرســي جوګــه نــه و، بنــًا پــه صراحــت ســره نــه شــو ویــالی چــې دا راپــور د کارډ- اېــف 
ــړي  ــروژې لوم ــا پ ــل پرمختی ــزې ودې او بدی ــو، د کرنی ــې وړاندیزون ــو د دې څېړن ــرچینه وه. خ ــدي س ــې کلی ــو ک ــه ټاکل ــو پ ــړاو موخ ــړي پ د لوم
ــرچینه وه. د دې  ــه س ــاره مهم ــرام لپ ــه د دې پروګ ــاده څېړن ــې ی ــو چ ــالی ش ــو دا وی ــه کت ــه پ ــې ت ــون نظری ــړاو د بدل ــم پ ــې او د دوی ــړاو منځپانګ پ
څېړنــې د وړاندیزونــو جوهــر دا و، چــې د کوکنــارو لــه کرکیلــې د وتلــو لپــاره یــې پــه افغانســتان کــې د زیــات شــوي ارزښــت، پیــاوړي رقابــت 

ــړي وو.  ــز ک ــول وړاندی ــه ک ــځ ت ــاد رامن ــې اقتص ــازار کرن ــې د ب ــه مخ ــو ل ــت د بدلونون او مثمری

ــد  ــو بای ــه کت ــه پ ــت رول ت ــارو د کښ ــې د کوکن ــن ک می ــه تأ ــه پ ــرو د ژوندان ــو کروندګ ــال بېل ــې د بې ــتدالل دا و، چ ــې اس ــور ک ــه راپ ــې پ د دې څېړن
ــوې وې:40 ــه ش ــه ګوت ــورۍ پ ــه کټګ ــور ډول ــدې څل ــاره الن ــي او د دې کار لپ ــول ش ــې ونی ــام ک ــه پ ــګالرې پ ــې ت ــال بېل بې

هغه پیاوړي کروندګر، چې پر کوکنارو متکي نه دي.  	

کوچني کروندګر، چې اوسمهال یې تکیه پر کوکنارو ده، خو د قانوني توکو د تولید ظرفیت لري.  	

پــه لېــرې پرتــو ســیمو کــې بېوزلــه کروندګــر اوســمهال تــر ډېــره بریــده پــر کوکنــارو تکیــه لــري او د قانونــي توکــو د تولیــد ظرفیــت یــې هــم  	
کــم دی، ترڅنــګ یــې پــه ځایــي کچــه د کار فرصتونــه هــم کــم دي، او 

هغــه خلــک، چــې ځمکــه نــه لــري، تــر ډېــره بریــده د کوکنــارو پــه کرونــدو کــې پــر کار کولــو متکــي دي )اجــوره یــا هــم د محصــول یــوه برخــه  	
ترالســه کــوي(. 

د دې راپــور وړاندیــز دا و، چــې پــه لنډمهــال کــې لومــړی دوې کټګــورۍ، چــې نســبتًا پــه ښــه وضعیــت کــې دي او ښــاري بازارونــو تــه پــه 
نېــږدې ســیمو کــې مېشــت دي، هغــه کســان دي چــې پــه اصطــالح د لمــدو خــاور لــږ اوبــو دارو لــه فورمولــې پــه ګټــې اخېســتنې یــې پــه چټکــې د 

ــدې ډول وې:  ــه الن ــارې پ ــوې الرې چ ــز ش ــې وړاندی ــور ک ــه راپ ــاره پ ــه لپ ــي. د دې موخ ــدای ش ــخ اړول کې ــت م ــه کښ ــارو ل کوکن

تــګالرې،  ځنځیــر  ارزښــتیز   - موډلونــو  ســوداګریزو  د  پرمختیــا.  بازارموندنــې  او  ســس  پرؤ کڅــوړو،  تخنیکــي  د   ....
صادراتــو پیاوړتیــا او قراردادونــو انعقــاد ګټــه اخېســتل – چــې پــه بریالیتــوب ســره ازمویــل شــوي او د لوړولــو ظرفیــت 
لــري... اړتیــا ده، چــې تمرکــز تــر ډېــره بایــد د تــدارک ځنځیــر تــګالرو لــه مخــې د بــازار تحــرک د تولیــد پــر سیســتمونو وي، 

چــې د تولیــدي پانګــو جبلــول زیاتــوي او د خصوصــي ســکتور مشــارکت پراخــوي.41

پــه دې راپــور کــې درېیمــه او څلورمــه کټګــوري کروندګــر داســې کســان یــاد شــوي وو، چــې پــه کرنــه کــې یــې اوږدمهالــه راتلونکــې محــدوده 
ده، د دې کټګــورۍ لپــاره نــورو ځایونــو تــه کډوالــي اساســًا د کوکنــارو لــه تولیــد د وتلــو یوازېنــی الره ګڼــل شــوې وه.. دا درېیمــه او څلورمــه 
ــو  ــړه ځپل ــره جګ ــیمو او زیات ــو س ــو غرنی ــرې پرت ــه لې ــې پ ــان دي، چ ــه کس ــده هغ ــره بری ــر ډې ــې ت ــه مخ ــف ل ــور د تعری ــر د دې راپ ــوري کروندګ کټګ

او کمــو زېربنــاوو لرونکــو پولــې تــه څېرمــه پرتــو ســیمو کــې اوســیږي. 

پــه ټولــه کــې پــه دې راپــور کــې اصلــي بحــث د کرنیــز انقــالب پــر کالســیک مــوډل راڅرخــي. پــه دې مــوډل کــې د بــازار لــه مخــې د کرنــې 
ــه  ــې پ ــي. دا چ ــوداګر راووځ ــیوي س ــي او حاش ــه کوچن ــکتور څخ ــي س ــه کلیوال ــو ل ــي څ ــل ګرځ ــادي وده د دې الم ــي، اقتص ــون موم ــرک بدل تح
افغانســتان کــې د دې ډول مــوډل پلــې کــول امــکان لــري او کــه نــه، د پوښــتنې وړ موضــوع ده،42 خــو دا مــوډل د یــادې څېړنــې او دکارډ – اېــف 

ــړې ده.  ــه ک ــاره ورت ــو اش ــدې م ــې الن ــه ده، چ ــي فرضی ــور اساس ــې راپ ــه د کتن ــکتور ت ــز س ــوري کرنی ــه ل ــک ل ــوال بان ــه راز د نړی ــرام دغ پروګ

.Ibid	.	 	39

.Ibid.,	iv	 	40

.Ibid.	 	41

.)2019	,A.	Pain,	Growing	out	of	Poverty?	Questioning	Agricultural	Policy	in	Afghanistan,	)Kabul:	Afghanistan	Analysts	Network	.	 	42
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د یادونــې ده، چــې افغانســتان لــه ډېــر وخــت راهیســې د بــازار اقتصــاد او د جلغــوزې، وچــې او تــازه مېــوې او قــره قــل پوســتکي پــه څېــر د 
ــه  ــته پ ــدو وروس ــه لوړې ــو ل ــې د قیمتون ــه 2001ز کال ک ــا پ ــره بی ــه تې ــا پ ــت پراختی ــارو د کښ ــري. د کوکن ــه ل ــو مخین ــو د صادرول ــو تولیدات لومړنی
څرګنــد ډول د بــازار لــه مخــې غبرګــون دی. پــه دې توګــه، د افغانســتان کروندګــرو لــه ډېــر وخــت راهیســې لــه هغــو فرصتونــو ګټــه پورتــه کــړې، 
چــې د توکــو بازارونــه یــې پــه الس ورکــوي. د کروندګــرو لپــاره د تریاکــو بــازار ګټــې د وارډ پــه راپــور کــې پــه ډېــر ښــه ډول بیــان شــوي.43دا راپــور 

ــرچینې دي: ــده س ــا عم ــوي، او دا دواړه د بوختی ــی ممکن ــه السرس ــو دواړو ت ــې او امتیازات ــه الرې ځمک ــراکت ل ــار د ش ــې کوکن ــدوي، چ تایی

کوکنــار پــه لــوړ خطــر لرونکــي چاپېریــال کــې  کــم خطــر لرونکــی محصــول دی. دا محصــول د کروندګــرو لپــاره نســبتًا زیــات 
ــدودو  ــه مح ــازار ل ــارو ب ــې د کوکن ــتي، چ ــې نغښ ــت ک ــه دې واقعی ــزه پ ــده انګې ــو عم ــرو ورجلبول ــو د کروندګ ــري، خ ــد ل عوای
زېربنــاوو پــه برخمنــو لېــرې پرتــو او ناامنــو ســیمو کــې ښــه کار کــوي. ســوداګر مخکــې لــه مخکــې کروندګــرو تــه نغــدې 
پیســې ورکــوي او لــه کرونــدې ســره جوخــت تریــاک تــرې اخلــي. دا ســوداګر د لېږدولــو لګښــتونه پرخپلــه غــاړه اخلــي، د 
ــه  ــو فزیکــي خطــر ت ــه بــډې ورکــوي، او پــه ناامنــو ســیمو کــې د ســفر کول ــو مســوولو کســانو ت ــو او تالشــۍ پــر ځایون پاټکون

ــري.44  ــه ل ــی ن ــه السرس ــازار ت ــل زړه ب ــې دا ډول د خپ ــتان ک ــه افغانس ــر پ ــو کروندګ ــورو محصوالت ــاړه ږدي. د ن غ

د بېوزلــو خلکــو لپــاره د کوکنــارو اړونــد ګټــې بیــا د دې څېړنــې لــه مخــې د پورتــه یــادو شــویو څلــورو ګټګوریــو لــه کروندګــرو ســره تــړل 
ــه  ــا ل ــوې اړتی ــه د ی ــارو تکی ــر کوکن ــټ پ ــر بنس ــور پ ــوې. د دې راپ ــپړل ش ــې راس ــه ک ــه پ ــبي تکی ــورۍ نس ــرې کټګ ــارو د ه ــر کوکن ــوې دي او پ ش
مخــې ده، لــه دې کبلــه کروندګــر د مجبوریــت لــه مخــې د کوکنــارو بــازار تــه مخــه کــوي. دا خبــره ډېــره ســمه ده، چــې کوکنــار د زیاتــرو کوچنیــو 
ــړې  ــې د ورک ــوالت ی ــور محص ــې ن ــوي، چ ــې ورک ــورې بدل ــي او ن ــې مال ــه داس ــول دوی ت ــه دا محص ــول دی، ځک ــي محص ــو انتخاب ــرو ی کروندګ
جوګــه نــه دي. لــه دې کبلــه هغــه کوچنــي کروندګــر چــې کوکنــار کــري د لــوړ قیمــت، مثمریــت او رقابــت لــه کبلــه نــه بلکــې د مجبوریــت لــه وجــې 

ورتــه مخــه کــوي.4۵

د کوکنــارو کروندګــر د قیمتونــو پــه مقابــل کــې حســاس دي، ځکــه د کوکنــارو کرکیلــې تــه د دوی لــه میــالن دا جوتیــږي. پــه همــدې ډول، کلــه 
چــې قیمتونــه راټیټیــږي، نــو کروندګــر هــم د کوکنــارو کرکیلــې د زیاتوالــي یــا پراخوالــي پرځــای لــه کښــت الس پــه ســر کېــږي ترڅنــګ یــې پــه 
دې الس پــه ســر کېــدو کــې د ګواښــونو  یــا هــم کرونــدو اړولــو لــه کبلــه بــازار تــه متوجــه ګواښــونه هــم رول لــري. دا کار لــه بــازار پــه شــاتګ کــې 
ــږي؛  ــې کې ــې همداس ــت چ ــره وخ ــه زیات ــږي، لک ــخ کې ــره م ــواښ س ــه ګ ــاوې ل ــن اړتی می ــو د تأ ــې د کورنی ــه چ ــي. کل ــدای ش ــترګو کې ــر س ــه ت ــر ښ ډې
ــوداګریو  ــو س ــم د کوچنی ــا ه ــي ی ــو کډوال ــو د کارګران ــړي، ن ــوره ک ــاوې پ ــادې اړتی ــو ی ــه وي، څ ــه ن ــه د دې جوګ ــارو کرکیل ــې د کوکن ــه چ او کل
پیــل کــول یــې پــه وړانــدې معمــول ځــواب وي. لــه دې کبلــه، پــه یــو ترتیــب د کوکنــارو کروندګــرو منــزوي ژونــد دوی دې تــه اړ کــوي، چــې پــه 
ــه د  ــه دې توګ ــړي. پ ــوره ک ــاوې پ ــې اړتی ــو خپل ــه ځمک ــوازې ل ــې ی ــي، چ ــوالی ش ــر ک ــمېر کروندګ ــم ش ــر ک ــه ډې ــي. ځک ــکېل ش ــې ښ ــه ک دې کرکیل
کوکنــارو پــه بــازار کــې د ښــکېلتیا او د افغانســتان پــه نارســمي اقتصــاد کــې د بقــاء اړتیــا ترمنــځ یــو احتیاطــي تعــادل رامنــځ تــه کېــږي.46 دا 
کار د بــازار منطــق او ژوندانــه اړتیــا ترمنــځ بــې خونــده غــاړه غــړۍ کېــدو تــه اشــاره کــوي، لکــه څــه ډول چــې ریــګ پــه دې اړه وایــي: کروندګــر 

پــه ورتــه وخــت کــې لــه بــازار خبرېــدو او د خپلــو اړتیــاوو پــوره کولــو تــه لېوالتیــا لــري.47

تــه پــه السرســي کــې لوبــوي، اســتدالل کــوي چــې رســمي مالــي  تــه پــه پــام چــې کوکنــار یــې پورونــو  وارډ او همــکاران یــې،48 هغــه رول 
ــه یــې ولولــو، دې کار  خدمتونــو تــه السرســی کــوالی شــي د تشــبثاتو پــه غوړېــدا کــې تکمیلوونکــی رول ولوبــوي. خــو څرنګــه چــې وروســته ب
یعنــې د پــور ورکولــو تــه د کارډ- اېــف پروګــرام پــه اډانــه کــې پــام نــه دی شــوی. پــه همــدې ترتیــب، د کوکنــارو د کرکیلــې پــه څېــر د کارډ –اېــف 
پروګــرام د توکــو پــه ځنځیرونــو کــې کروندګــرو تــه دا خبــره جوتــه شــوه چــې دوی لــه ســوداګرو ســره پــه هماغــه ډول د پــور پــه اړیکــه کــې دي او 

ــر دي. ــه څې ــارو پ ــزې د کوکن ــم اغې ــې ه ــو ی ــر قیمتون پ
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له بدیلې پرمختیا سره د سوداګریزې کرنې تړاو: 
د افغانستان د قانوني او غیرقانوني توکو لپاره د بازارموندنې ازمویل شوې نسخې
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پــه افغانســتان کــې د بدیلــې پرمختیا پروژې

د نړیــوال بانــک پــه پورتــه یــاد شــوي راپــور کــې د کوکنــارو پــه بــازار یــا هــم د وړاندیــز شــویو قانونــي توکــو پــه ارزښــتیز ځنځیــر کــې د 
قیمتونــو د ټــاکل کېــدو پروســو پــه اړه کومــه یادونــه نــه ده شــوې. داســې ښــکاري، چــې پــه راپــور کــې د دې موضــوع لــه یادونــې د صــرف نظــر 
ــا  ــې او تقاض ــم د عرض ــه ه ــه ب ــت والړ وي او قیمتون ــر ازاد رقاب ــه پ ــاد ب ــز اقتص ــي کرنی ــازار متک ــر ب ــي او پ ــې قانون ــه دا وه، چ ــې انګېرن ــه مخ ل
ترمنــځ د تــوازن پرانېســتي شــفافیت پــر اســاس ټــاکل کېــږي. د قیمتونــو ټــاکل کېــدو پــه اړه لــه هــر ډول یادونــې مــخ اړول د پــام وړ دي او 
ــف  ــې د کارډ – اې ــه ده، چ ــوه فرضی ــوازې ی ــوي.49 دا ی ــه غورځ ــه پام ــه ل ــۍ څېړن ــه اړه مخکن ــتونو پ ــو د سیاس ــي بازارون ــې د قانون ــواد ک ــه هې پ

ــه ده.  ــمه ن ــه س ــې دا فرضی ــې چ ــال ک ــې ح ــه داس ــوې، پ ــه ش ــرې یادون ــې ت ــه ک ــه طرح ــرام پ پروګ

لــه مخــې د کرنیــزې  بانــک کرنیــز ســکتور کتنــې  نړیــوال  د  پــه ښــکاره توګــه  یــا وړاندیــز۵0  پــړاو پروپــوزل  اېــف پروګــرام دویــم  د کارډ – 
ســوداګرۍ لپــاره خپلــه توجیــه لټــوي.۵1 د کارډ - اېــف پروګــرام دویــم پــړاو پــه څېــر د نړیــوال بانــک لــه لــوري کرنیــز ســکتور تــه د کتنــې لپــاره 
کوکنــار هــم اصلــي موضــوع نــه ده، بلکــې د یــوې ســتونزې پــه توګــه تــرې یادونــه شــوې: “ د کوکنــارو کښــت د قانونــي محصوالتــو لپــاره د 
رقابــت اقتصــادي انګېــزې کــم رنګــه کــوي، د دولــت مشــروعیت او قانــون حاکمیــت کمــزوری کــوي، ګــڼ شــمېر مفســد او د حکومــت ضــد 
ــې  ــه ک ــه کتن ــکتور پ ــز س ــې د کرنی ــدازې چ ــې ان ــر کوم ــدې ډول ت ــه هم ــوي. “52 پ ــخ ک ــره م ــو س ــو نیوک ــه نړیوال ــتان ل ــوي او افغانس ــر خړوب عناص

ــي. ــت ش ــد مدیری ــې بای ــوې، چ ــه ش ــې یادون ــه ی ــه توګ ــر پ ــو خط ــې د ی ــه، بلک ــه ن ــه توګ ــې پ ــې ننګون ــوې مهم ــوې، د ی ــه ش ــوع یادون د دې موض

کرنیــز ســکتور تــه د کتنــې پــه لیدلــوري کــې “ د کرنــې لپــاره پــه لــوړه کچــه د کرونــدې ځمکــو لــه برابرولــو، پــه کلیوالــي ســیمو کــې د عوایــدو ترالســه 
ــېرازۍ الرې  ــه د ښ ــاوو “ څخ ــو بوختی ــزد لرونک ــۍ او م ــړو کډوال ــو د غ ــي کورنی ــه د کلیوال ــارونو ت ــي، ښ ــه السرس ــو ت ــزو فعالیتون ــر کرنی ــو غی کول
پــه توګــه یادونــه شــوې.۵3 د پورتــه یــاد شــوي انتقــال لپــاره لــه النــدې اقداماتــو یادونــه شــوې: پــه ځیــرک اقلیمــي زراعــت کــې د پانګونــې، کرنیــزې 
ســوداګرۍ د پرمختــګ او کرنیــزې ســوداګرۍ پــه ارزښــتیز ځنځیــر کــې د کوچنیــو ســوداګرو د ادغــام لــه الرې د تولیــد د خطــر مدیریــت تــه پاملرنــه 
کــول.” ۵4 کــه څــه هــم دولــت تــه د مشــرتابه رول لوبونکــي پــه ســترګه کتــل کېــږي، چــې د پرمختیــا هڅونــې لپــاره بایــد د ســتراتیژۍ پــه همغــږي کولــو 
سســاتو ســره پــه ګــډه د بــازار لــه مخــې حــل الرو پیداکولــو  کــې خپــل رول اداء  کــړي، خــو تمــه دا ده چــې بایــد لــه خصوصــي ســکتور او نادولتــي مؤ
لپــاره کار وکــړي. د کرنیــز ســکتور د کتنــې تحلیلــي تــګالرې یــوازې تــر تولیــد، قیمــت او ارزښــتیز ځنخیــر ســره تړلــې موثریــت؛ مثمریــت، بالقــوه 
ــه راپــور ســره یــو ځــای د دې راپــور تمرکــز پــر لــوړ  ــه کــې د وارډ ل ــو پــورې محــدودې وې. پــه ټول تغییراتــو تــر اټــکل، ودې او دنــدو رامنــځ تــه کول
ظرفیــت لرونکــو ســیمو یــا پــه اصطــالح لومړنــي حرکــت تــګالرې بانــدې دی. دا پــه اصــل کــې پــه دې انګېرنــه تمرکــز و، چــې دنــدې زیاتــې شــي او حــق 

الزحمــې لــوړې شــي، خــو پــه دې برخــه کــې پــر حاشــیوي ســیمو تمرکــز نــه دی شــوی، چــې دې موضــوع تــه مــوږ پــه پایلــه کــې راګرځــو. 

ــوي،  ــه ش ــځ ت ــه رامن ــون انقالبون ــي زرغ ــې پخوان ــې چ ــرڅ ک ــه ت ــو پ ــوې، د کوم ــه ش ــه پاملرن ــه کم ــرایطو ت ــو ش ــې هغ ــه ک ــه کتن ــکتور پ ــز س د کرنی
ــړ  ــه د مالت ــو ت ــو مالکین ــدې کوچنی ــه وړان ــو پ ــازار خطرون ــت د ب ــې دول ــه چ ــې، چېرت ــتان ک ــه هندوس ــې پ ــیزه ک ــه لس ــه او 1970م ــه 1960م ــه پ لک
پــه برابرولــو کــې مهــم رول اداء کــړ. پــه یــاد هېــواد کــې د دولــت پــه مالتــړ ملــي بازارونــه تــر ډېــره لــه نړیــوال رقابــت خونــدي ســاتل شــوي وو.۵۵ 
پــردې ســربېره، پــه یــاد وخــت کــې د هندوســتان مــخ پــرودې دولــت او اوســني کمــزوري، جګــړه ځپلــي او پــر مرســتو متکــي افغانســتان ترمنــځ 
ــدای  ــتل کې ــرې اخېس ــد دا ت ــم پن ــو مه ــي. خ ــز ش ــاره وړاندی ــد لپ ــا تقلی ــال ی ــوډل د انتق ــاد م ــې ی ــه ده، چ ــا ن ــه دې معن ــام دا پ ــه پ ــه پ ــو ت توپیرون
ــې  ــوي، چ ــه ش ــواهد ترالس ــه دې اړه ش ــم پ ــتان ه ــه افغانس ــرچینه ده او ل ــر س ــدې د خط ــه وړان ــو پ ــو مالکین ــه د کوچنی ــو بازارون ــې د توک ــي، چ ش
ــو کــې د کوچنیــو کروندګــرو د ښــکېل کېــدو پــه وړانــدې د محدودیــت عمــده المــل دی.۵6 د کرنیــز ســکتور پــه کتنــه  دا خطــر پــه یــادو بازارون
ــې  ــه او د عرض ــې پانګون ــاوو ک ــه زېربن ــې پ ــوم چ ــوي، ک ــول ش ــه غورځ ــه پام ــم ل ــرایط ه ــي ش ــاره ړومب ــو لپ ــو پړاوون ــون لومړنی ــز بدل ــې د کرنی ک

ــوي.  ــه ش ــځ ت ــه دي رامن ــې ن ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــرایط دي، چ ــه ش ــرط دی. دا هغ ــي ش ــوړول اساس ــا ل ــیمو د تقاض ــاري س ــاره د ښ ــي لپ د زیاتوال

.)2004	,S.	Lister	and	A.	Pain,	“Trading	in	Power:	The	Politics	of	‘Free’	Markets	in	Afghanistan,”	Briefing	Paper,	)Kabul:	AREU	.	 	49

.)2015	,Kabul:	DFID(	“,2015	March	,2	DFID,	“Business	Case	and	Summary	CARD-F	phase	.	 	50

.	نړیوال	بانک،	د	افغانستان	اسالمي	جمهوریت	کرنیز	سکتور	ته	کتنه.	 	51

.	مخکنی،	41. 	52

	.	مخکنی،	1.	 	53

	.	مخکنی.	 	54
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.89-73	:)2004(
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پــه افغانســتان کــې د بدیلــې پرمختیا پروژې

د خصوصــي ســکتور پــه اړه د کرنیــز ســکتور کتنــې لــه فرضیــو هــم داســې ښــکاري، چــې تېروتنــه شــوي. څرنګــه چــې د افغانســتان کرنیــز 
ــالط ډک دي،   ــه اخت ــه ل ــي بازارون ــتو متک ــر مرس ــي او پ ــمي، قانون ــمي، رس ــه د نارس ــتان بازارون ــږي، د افغانس ــې معلومی ــه کتن ــه ل ــکتور ت س
ــه  ــې پ ــه وج ــکاء... ل ــتو ات ــو مرس ــر بهرنی ــوهنې او پ ــۍ الس ــت، بهرن ــم ظرفی ــت ک ــدل، د دول ــي کې ــد ټکن ــه د تولی ــه کبل ــړې ل ــه جګ او “ د اوږدمهال
ــد وي.” ۵7 ــې بای ــه ده، چ ــیله ن ــه وس ــدا هغ ــزې غوړې ــا ټولنی ــین ی ــادي ودې ماش ــکتور د اقتص ــي س ــتان خصوص ــې د افغانس ــت ک ــني وضعی اوس

ــه الرې د کار  ــت ل ــګالرې او د حکوم ــوره ت ــروژې مح ــدې پ ــده د هم ــره بری ــر ډې ــاب ت ــرام انتخ ــف پروګ ــه د کارډ- اې ــه توګ ــې پ ــي څېړن د موضوع
ــه  ــوي، او دا هغ ــې ش ــې راکم ــړاو ک ــم پ ــه دوی ــزې پ ــارزې انګې ــره د مب ــو س ــي توک ــه ی ــه نش ــې ل ــرام ک ــه دې پروګ ــم پ ــه ه ــه څ ــه دی، ک ــه کبل ــو ل کول
ــو تــه د  ــو پــر پرمختیــا تمرکــز کــوي او قانونــي بازارون بدلــون دی، چــې پــه دې راپــور کــې راســپړل کېــږي. پــردې ســربېره، دا پــروژه د بازارون
السرســي پــه اړه د هغــو وړانــدې شــویو فرضیــو پــه تــړاو لیدلــوري وړانــدې کــوي، چــې د نشــه یــي توکــو لــه کښــت د کروندګــرو لــه راګرځولــو 
یــو اړیــن شــرط دی. ښــایي اســتدالل وشــي، چــې د هلمنــد خــوړو زون پــروژه د بدیــل پرمختیــا پروګــرام لــه ارمــان یــا مطلــوب حالــت ســره 
نېــږدې وه، ځکــه انګېــزې یــې لــه دې پروګــرام ســره یــو ډول وې) لکــه د محصوالتــو ځــای ناســتي لپــاره د وســایلو برابــرول، د بېلګــې پــه 
توګــه د کوکنــارو پــه بــدل کــې غنــم کــرل( او اجبــار ) ګواښــل او پــه واقعــي ډول د کرونــدو اړول(، خــو د هلمنــد خــوړو زون پــروژې اجرائیــوي 
ــه لــوري د  ــو ل ــه حکومتــي ادارو د وســیلې پــه توګــه ګټــه اخېســتل دا پــه ګوتــه کــوي، چــې پــه دې پــروژه کــې د نړیوالــو همکاران ــه او ل موډلون
ــي  ــل پرمختیای ــول بدی ــه غیرمعم ــده پ ــوه بری ــر ی ــروژه ت ــاده پ ــه ی ــوي دي.۵8دا کارون ــای ش ــو ځ ــره ی ــو س ــي موضوعات ــه امنیت ــزې ل ــا انګې پرمختی

پروګــرام اړوي. 

.)2015	,R.	Ghiasy,	J.	Zhou,	and	H.	Hallgren,	Afghanistan’s	Private	Sector:	Status	and	Ways	Forward,	)Stockholm:	SIPRI	.	 	57
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د	څېړنې	میتودونه

ساحوي	کار

د دې راپــور لپــاره پــه درېیــو والیتونــو : کابــل ښــار)د پــروژې لــه مهمــو چارواکــو ســره د مرکــو لپــاره(، او بدخشــان )خــاش ولســوالۍ( او 
ــروژې  ــا پ ــې پرمختی ــزې ودې او بدیل ــوی. د کرنی ــره ش ــاحوي کار ترس ــاره س ــو لپ ــاحوي ارزون ــې د س ــوالیو( ک ــې ولس ــود او کام ــار )بهس ننګره
د پروګــرام پــه دواړو پړاوونــو کــې پــه بدخشــان او ننګرهــار والیتونــو کــې پلــې شــوې دي. دا دواړه والیتونــه د برېتانیــا نړیوالــو ننګونــو 
ــم  ــې ه ــه ک ــه نقش ــې ادارې پ ــې او ارزون ــتان د څېړن ــاره د افغانس ــې لپ ــتو د ارزون ــي مرس ــدې و او د پرمختیای ــې الن ــر څېړن ــروژې ت ــزې پ څېړنی

شــامل وو. 

بدخشــان پــه تېــره بیــا خــاش ولســوالۍ د کوکنــارو د کښــت اوږده مخینــه لرلــه، او پــه یــاده ولســوالۍ کــې د کارډ – اېــف تــر چتــر النــدې د 
کچالــو پــروژې لــه پلــې کېــدو ســره ســره د کوکنــارو کرکیلــه بیــا هــم پــه بشــپړ ډول لــه منځــه نــه ده تللــې. برعکــس، د ننګرهــار پــه کامــه او 
ــو  ــې د تریاک ــوه، چ ــه ش ــت مروج ــه وخ ــورې هغ ــر 2007 ز کال پ ــه 2002 ت ــاره ل ــال لپ ــوازې د لنډمه ــه ی ــارو کرکیل ــې د کوکن ــوالیو ک ــودو ولس بهس
قیمتونــه اوج تــه ورســېدل. پــردې ســربېره، د کارډ - اېــف پروګــرام تــر چتــر النــدې د شــنې خونــو او د چرګانــو د روزنــې فارمونــو پــروژې، چــې 

ــوې دي.  ــې ش ــې پل ــوالیو ک ــه دې دوو ولس ــم پ ــوې وه، ه ــړې ش ــه ځانګ ــلنه ورت ــاوخوا )7۵( س ــې ش ــې بودج ــرام ټول ــف پروګ د کارډ- اې

رسچینې

د  او  بدیــل معیشــت ســتراتیژیو  یــي توکــو ســره د مبــارزې ملــي ســتراتیژیو، د  لــه نشــه  اېــف مهمــو اســنادو،  لپــاره د کارډ-  د دې راپــور 
ــتنې د  ــې اخېس ــه ګټ ــې پ ــدې کتن ــه هم ــوې ده. ل ــه ش ــه ژوره کتن ــو ت ــو څېړن ــې مخکېنی ــه ک ــه دې برخ ــوري پ ــه ل ــې ل ــې او ارزون ــتان د څېړن افغانس
کارډ – اېــف د کارکوونکــو، اجرائیــوي همکارانــو، والیتــي حکومتــي چارواکــو، خصوصــي پانګه والــو او د کلیــو او ولســوالیو پــه کچــه 
مســتقیمو او نامســتقیمو برخــه والــو پــه ګــډون د هــرې ډلــې ذیدخــل اړخونــو  لپــاره جــال جــال پوښــتنې طرحــه شــوې. د څېړنــې ګډونوالــو 

ــوی.  ــدې ش ــې وړان ــک ک ــل لی ــف م ــه ال ــای پ ــو ځ ــره ی ــو س ــیمو او مقامون ــه س ــت د دوی ل ــوی لېس ــوري ش کټګ

ــو  ــو پړاوون ــال بېل ــه بې ــون، پ ــدو بدل ــرام د مقاص ــې د د دې پروګ ــړاو ک ــم پ ــه دوی ــارو، پ ــدو الرو چ ــه کې ــالید، د طرح ــرام ش ــف پروګ د کارډ - اې
کــې د پروګــرام اداره کولــو او مدیریــت، د بېــال بېلــو همکارانــو او وزارتونــو د رول او ګټــو، د پروګــرام منځپانګــې او پلــې کولــو څرنګوالــي 
پــه اړه د دې پروګــرام لــه کارکوونکــو او اجرائیــوي همکارانــو مهمــې پوښــتنې پوښــتل شــوي دي. دا پوښــتنې پــه داســې بڼــه طرحــه شــوې وې، 
چــې نــه یــوازې د پروګــرام رســمي تخنیکــي اړخونــو پــرې راوســپړل شــي، بلکــې پرمــټ یــې هغــه بېــال بېــل نظریــات او کیســې هــم راټولــې شــي، 

چــې اجرائیــوي همکارانــو او مهمــو چارواکــو د دې پروګــرام پــه اړه لرلــې. 

د کلــي پــه کچــه د مهمــو پوښــتنو پــر مــټ تــر پــروژې د مخــه او وروســته د ولســوالۍ اقتصــاد پــه اړه خلــک پوښــتل شــوي. ترڅنــګ یــې د 
ــروژو رول  ــا پ ــادي پرمختی ــرام اقتص ــف پروګ ــې د کارډ – اې ــو ک ــه راوړل ــا ن ــو ی ــون راوړل ــت بدل ــې د مثب ــو ک ــي بازارون ــد او ځای ــه ژون ــو پ خلک
تــه کتنــه شــوې. د دې پروګــرام اقتصــادي پرمختیــا پــروژو لپــاره د بېــال بېلــو خلکــو د انتخــاب یــا نــه انتخــاب څرنګوالــي پــه اړه د اړونــد 
خلکــو کیســې راټولــې شــوي، د ســبزیجاتو او چرګانــو بازارونــو  وضعیــت لــه نېــږدې کتــل شــوی، او د وخــت پــه اوږدو کــې پــر ځایــي بازارونــو 
د پولــې دواړو غــاړو تــه د ســوداګرۍ اغېــزو پــه اړه هــم لــه خلکــو مهمــې پوښــتنې پوښــتل شــوي. لــه دې پوښــتنو موخــه دا وه، څــو د هغــو 
روایتونــو او کیســو تــر شــا خبــرو تــه وکتــل شــي، چــې د دې پروګــرام چارواکــو پــه رســمي ډول بیــان کــړي وو. د دې ترڅنــګ یــې بلــه موخــه دا 
ــه  ــبکو څخ ــړ ش ــو او مالت ــدرت اړیک ــرام د ق ــي پروګ ــه تخنیک ــوړه کچ ــه ل ــر پ ــه څې ــرام پ ــا پروګ ــي پرمختی ــزې ودې او کلیوال ــې د کرنی ــم وه، چ ه

ــوی دی.  ــي ش ــه ډول عمل ــې څ ــه ک ــې منځپانګ ــه پېچل ــه ډک پ

د څېړنــې ګډونــوال د غځېدلــي شــبکې لــه تــګالرې پــه ګټــې اخېســتنې ټــاکل شــوي. معنــا دا چــې لــه کابــل څخــه د راټولــو شــویو ټلیفونــي شــمېرو 
ــوال د  ــل ګډون ــال بې ــم بې ــه ه ــه کچ ــي پ ــوالۍ او کل ــت، ولس ــوي. د والی ــتل ش ــه اخېس ــه ګټ ــه توګ ــګ الرې پ ــه د ورت ــو ت ــه والیتون ــو څخ او معلومات
همــدې غځېدلــې شــبکې لــه تــګالرې پــه ګټــې اخېســتنې انتخــاب شــوي دي. پــردې ســربېره، ارقــام او اطالعــات د والیتــي او ځایــي بازارونــو لــه 

مســتقیمې مشــاهدې، دغــه راز لــه مســتقیمو او نامســتقیمو ګټــه اخېســتونکو ســره د مرکــو او خبــرو اتــرو لــه الرې راټــول شــوي دي. 
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د څېړنــې میتودونه

د اطالعاتــو د کیفیــت معلومــول د څېړنــې او اطالعاتــو راټولولــو پروســې پــه مــوده کــې ترســره شــوي. مرکــې او اطالعــات پــه داخــل کــې 
کتــل شــوي او نظرونــه پــرې ورکــول شــوي. پــردې ســربېره، لــه ســاحوي څېړونکــو ســره پــه ورځنــي ډول لنــډې غــور کوونکــې ناســتې شــوي څــو 
ــه دوی  ــې ل ــوي چ ــول ش ــتنې ورک ــوونې او پوښ ــرې الرښ ــه ورځ ال ډې ــه ورځ پ ــې ت ــي ډل ــړي، څېړونک ــې ک ــې راټول ــونه او موندن ــي انعکاس لومړن
ســره د ســاحوي کار پرمهــال د ژورو معلوماتــو پــه راټولولــو کــې مرســته وکــړي. تحلیلونــه او راپــور لیــکل د ګــډ کار پــه تــرڅ کــې ترســره شــوي 
ــوې  ــور ی ــرۍ د راپ ــړ او مش ــه مالت ــوال پ ــي لیک ــې د اصل ــو ی ــر ی ــې ه ــوي، چ ــه ش ــتې او بحثون ــې ناس ــه پس ــځ پرل ــړو ترمن ــم غ ــه دې اړه د ټی او پ

ځانګــړې برخــې د لیکلــو مســوولیت اخېســتی و. 

اخالقي	موضوعات

ــدو  ــر حاکمې ــو ت ــې د طالبان ــال او ورپس ــاحوي کار پرمه ــوی. د س ــخ ش ــره م ــو س ــي موضوعات ــام وړ اخالق ــال د پ ــې پرمه ــم د څېړن ــی ټی څېړونک
ــر  ــت ت ــت محرمی ــخاصو د هوی ــره اش ــوب او د باخب ــو خوندیت ــت د اطالعات ــس پروخ س ــو او پرؤ ــو راټولول ــت و. د اطالعات ــو اړخ امنی ــته ی وروس
ــوا  د  ــه خ ــانو ل ــوذه کس ــو او بانف ــورو کلیوال ــې د ن ــړی چ ــن ک ــان ډاډم ــه دې ځ ــم ل ــه وه، ټی ــې ممکن ــده چ ــه بری ــر کوم ــوب و. ت ــتر لومړیت ــو س ټول
څېړنــې ګډونوالــو تــه د مرکــې کولــو لــه کبلــه کــوم مســتقیم امنیتــي ګــواښ متوجــه نــه شــي. د مرکــو د یادښــت کولــو لپــاره د ســاحوي څېړونکــو 
لــه لــوري یــوازې قلــم او کاغــذ کارول شــوي او د ګډونوالــو د هویــت جزئیــات هــم بــې نومــه وو. د څېړنــې پــه ټولــه دوره کــې اطالعاتــو تــه 

ــوي.  ــره ش ــه ذخی ــې نوم ــې ب ــک ک ــافټویر بان ــکبز س ــه ګالس ــو پ ــاره د اطالعات ــروژې لپ ــود او د پ ــی درل ــړو السرس ــم غ ــوازې د ټی ی

ــه  ــو پ ــاحوي پړاوون ــو س ــا د درېی ــې بی ــې ی ــار ک ــه ننګره ــو پ ــوي، خ ــول ش ــې راټ ــه 2020ز کال ک ــات پ ــې اطالع ــو ک ــان والیتون ــل او بدخش ــه کاب پ
تــرڅ کــې د 2021ز کال تــر جــون میاشــتې وخــت نیولــی. پــه ټولــه کــې پــه ملــي او والیتــي کچــه لــه حکومتــي چارواکــو، د پــروژې لــه کارکوونکــو، 
ــره ۵۵  ــتونکو س ــو اخېس ــتقیمو ګټ ــتقیمو او نامس ــروژې د مس ــه پ ــه ل ــي کچ ــه ځای ــو او پ ــه وال ــي پانګ ــتازو، خصوص ــازمانونو اس ــوي س اجرائی
نیمــه جوړښــتي مرکــې او درې ډلــه ییــز بحثونــه شــوي دي. پــردې ســربېره، څېړونکــي ډلــې د ســاحوي کار پرمهــال مســتقیمًا د ځایــي بازارونــو 

ــه یــې پــه جزئیاتــو ســره یادښــت کــړې دي.  لــه فعالیــت لیدنــه کــړې او خپلــې کتنــې او تحلیلون

مهمې	ننګونې	او	محدودیتونه

تــر ټولــو مهمــه ننګونــه چــې څېړونکــې ډلــه د څېړنــې پــه بېــال بېلــو پړاوونــو کــې ورســره مــخ وه، د پــروژې مهمــو اســنادو تــه د السرســي 
ــه  ــې پلټن ــه 2021ز کال ک ــې پ ــو چ ــه م ــوې ده. کل ــې ش ــه ی ــوې او څارن ــي ش ــوې، عمل ــه ش ــه ډول طرح ــروژه څ ــې دا پ ــو چ ــوه ش ــو پ ــت و، څ محدودی
ــدو او د  ــه کې ــړاو طرح ــړي پ ــروژې لوم ــه د پ ــدود و، ځک ــر مح ــی ډې ــه السرس ــنادو ت ــروژو اس ــي ادارې د پ ــې پرمختیای ــا نړیوال ــړه، د برېتانی وک
دویــم پــړاو ارزونــې پــه اړه مهــم راپورونــه تــر یــاد مهالــه د پــروژې پــه خوندیځ)آرشــیف( وېبپاڼــه کــې نــه و خپــاره شــوي. د 2021ز کال پــه اګســت 
میاشــت کــې، چــې دا راپــور لیــکل کېــده، یــاد خوندیــځ هــم غیرفعــال شــوی و. داســې لیــدل کېــږي، چــې د خوندیــځ لېــرې کــول د 2021ز کال پــه 
اګســت کــې پــر افغانســتان د طالبانــو حاکمیــت پــه وړانــدې د برېتانیــا حکومــت غبرګــون و او دا کار پــه دې موخــه شــوی، څــو ډاډ ترالســه شــي 

چــې پــه دې اســنادو کــې هېــڅ افغــان چارواکــی ونــه پېژنــدل شــي. 

د دې راپورونــو غوښــتنه مــو وکــړه، خــو ترالســه مــو نــه کــړل. دا هــم ثابتــه خبــره ده، چــې دا ډېــر ســتونزمن کار دی څــو د اداري ریــکارډ لــه مخــې 
د برېتاینــا نړیوالــې پرمختیایــي ادارې چارواکــي وپېژنــدل شــي، ځکــه پــه پالزمېنــه کابــل کــې د برېتانیــا پــه ســفارت کــې د یــادې ادارې 
ــو  ــکان و، خ ــو ام ــې کول ــې د مرک ــره ی ــرو س ــه زیات ــې ل ــه ډل ــو ل ــان چارواک ــروژې افغ ــم د پ ــه ه ــه څ ــدل. ک ــدل رابدلې ــی بدلې ــه چټک ــي پ کارکوونک
ټولــو یــې پــر پــروژه خبــرو کولــو تــه لېوالیتــا نــه لرلــه. د ســاحوي کار پرمهــال او د 2021ز کال پــه اګســت کــې د حکومــت پــه بدلــون ســره امنیــت 
ســس، تحلیــل او راپــور لیکلــو کــې خنــډ  ــه وه، ترڅنــګ یــې د څېړنیــزې ډلــې تیــت او پــرک کېــدل هــم د اطالعاتــو پــه پرؤ هــم یــوه مهمــه ننګون

او ځنــډ رامنــځ تــه کــړ. 

د پــروژې لــه اداري کــور یعنــې د کرنــې، اوبــو لګولــو او مالــدارۍ وزارت څخــه هــم کــوم عــام خپــاره شــوي او د السرســي وړ خونــدي یادښــتونه 
ان پــه 2021ز کال کــې نــه و، خــو ګــڼ شــمېر اســناد )د هغــو لــه ډلــې د موضوعــي څېړنــې د بریــا کیســې( د یــاد وزارت لــه وېبپاڼــې او نــورو 

ــوي دي.  ــول ش ــرچینو راټ س
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)CARD-F(	پروژه	پرمختیا	کلیوايل	او	ودې	کرنیزې	د

ــوي.  ــکل ش ــې لی ــه مخ ــو ل ــره د مرک ــو س ــوولو چارواک ــرو مس ــه تې ــت ل ــان حکوم ــاره د افغ ــروژې لپ ــف پ ــنادو او د کارډ – اې ــمي اس ــه د رس دا برخ
ــو او  ــت، پړاوون ــې، اداري جوړښ ــو، منځپانګ ــروژې موخ ــا د دې پ ــږي بی ــریح کې ــډ ډول تش ــه لن ــروژه پ ــوې پ ــاده ش ــړی ی ــې لوم ــه ک ــه دې برخ پ
ــال د  ــړاو پرمه ــړي پ ــت، د لوم ــروژې اداري جوړښ ــې د دې پ ــږي. ورپس ــه کې ــه کتن ــو ت ــې پروس ــې او کتن ــره د څارن ــو، باالخ ــدو ځایون ــې کې د پل
ــې د  ــګ ی ــږي. ترڅن ــپړل کې ــو راس ــرو جزئیات ــه ال ډې ــې پ ــي فرضی ــکاره او ضمن ــې ښ ــه او مهم ــون نظری ــروژې د بدل ــل، د پ ــون دالی ــدو د بدل مقاص

ــه دې ارزونــې ترالســه شــوي پایلــې پــه ډاګــه کېــږي.  پــروژې څارنــې او ارزونــې تــه هــم کتنــه کېــږي او پــه وروســتیو کــې ل

د	کارډ	-	اېف	پروژې	لنډه	ترشیح

ــوري  ــه ل ــي ادارې۵9 ل ــې پرمختیای ــت نړیوال ــاهي حکوم ــا ش ــک او برېتانی ــوال بان ــې د نړی ــه دا ده چ ــوه، انګېرن ــاره وش ــې اش ــې مخک ــه چ څرنګ
ګــډ څېړنیــز راپــور د کارډ - اېــف پــروژې د لومــړي پــړاو )2009 تــر 2014( د طرحــه کولــو بنســټ کېښــود، چــې د برېتانیــا شــاهي حکومــت 
نړیوالــې پرمختیایــي ادارې لــه لــوري دا پــړاو د 26.8 میلیونــو یــورو پــه ارزښــت تمویــل شــو. د دې پــروژې دویــم پــړاو، چــې هغــه وخــت پــروژې 
لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې لــه منځپانګــې واټــن پیداکــړی و، د برېتانیــا حکومــت لــه لــوري د 30 میلیونــو یــورو او د ډنمــارک حکومــت 
ــه  ــه بودج ــي ادارې پ ــې پرمختیای ــت نړیوال ــاهي حکوم ــا ش ــې د برېتانی ــړاو ک ــم پ ــه دوی ــو. پ ــل ش ــت تموی ــه ارزښ ــورو پ ــو ی ــوري د 21 میلیون ــه ل ل

ــوي وو.   ــړي ش ــه ځانګ ــې ت ــزو ارزون ــې او اغې ــې څارن ــروژو خپلواک ــا پ ــادي پرمختی ــورو د اقتص ــه ی ــې 4 میلیون ک

پــه لومــړي پــړاو کــې دا پــروژه د برېتانیــا شــاهي حکومــت نړیوالــې پرمختیایــي ادارې لــه لــوري ډیزایــن شــوې وه، خــو د کرنــې، اوبــو لګولــو 
او مالــدارۍ دغــه راز د کلیــو بیارغونــې او پرمختیــا وزارتونــو پــه هغــو ســیمو کــې د کروندګــرو لپــاره د اقتصــادي فرصتونــو پــه ګوتــه 
ــې دا  ــا، چ ــه دې معن ــتی و.60 پ ــرې اخېس ــې الس ت ــمهال ی ــر اوس ــدل مګ ــرل کې ــې ک ــه ک ــار پ ــې کوکن ــود، چ ــرتابه رول درل ــو مش ــې کول ــو او پل کول
ــه  ــادي بدیلون ــه اقتص ــه موخ ــوي پ ــدو د مخنی ــه ورګرځې ــه بېرت ــرو ل ــه د کروندګ ــې ت ــارو کرکیل ــو د کوکن ــوې وه څ ــن ش ــاره ډیزای ــروژه د دې لپ پ
ــو  ــل محصوالت ــې د بدی ــوی چ ــن ش ــري چل ــره توپی ــیمو س ــو س ــه هغ ــي، ل ــه ش ــه معلوم ــته ب ــې وروس ــه چ ــه څرنګ ــې لک ــړاو ک ــه دې پ ــوي. پ راوپنځ
لپــاره فرصتونــه پــه کــې ډېــر زیــات وو. د دې پــړاو موخــه دا وه، چــې پــه کلیوالــي ســیمو کــې د النــدې درېیــو محورونــو لــه الرې قانونــي عوایــد 
وغــوړوي او د کوکنــارو کرکیلــه راکمــه کــړي: )1( د افغانســتان کرنیــز ســکتور لــه ســوداګریز کولــو د مالتــړ پــه موخــه د ملــي سیســتمونو 
پیــاوړي کــول، )2( پــه ځایــي کچــه د عوایــدو  او دنــدو غوړېــدا لپــاره پــه ځانګــړو محصوالتــو کــې د اقتصــادي پرمختیــا پــروژو عملــي کــول، 
ســس او بازارموندنــې ترمنــځ د اړیکــې پــه پیاوړتیــا کــې د  او (3( د ارزښــتیز ځنځیــر لــه تــګالرې پــه ګټــې اخېســتنې د کرنیــز تولیــد، پرؤ
ــي،  ــی وش ــه السرس ــرایطو ت ــو ش ــو هغ ــوی و، څ ــن ش ــاره ډیزای ــړاو د دې لپ ــروژې دا پ ــه د پ ــه دې توګ ــول. پ ــړ ک ــروژو مالت ــا پ ــادي پرمختی اقتص
چــې د کوکنــارو د کښــت لپــاره د زمینــه مســاعدوونکو شــرایطو پــه برخــه کــې د المــان نړیوالــې پرمختیایــي ادارې)GIZ( لــه لــوري پــه ګوتــه 

شــوي وو. 

د نشــه یــي توکــو اقتصــاد ځکــه غوړېــږي، چــې یــو شــمېر عوامــل لکــه بېوزلــي، جګــړه، کمــزوري سیاســي او عدلــي شــرایط، 
ســیس شــوې شــبکې، او د زېربنــاوو  د عامــه ادارو او کنټــرول الرو چــارو نشــتوالی، د نشــه یــي توکــو د قاچــاق لپــاره غــوره تأ
ــو  ــو کرل ــو محصوالت ــي توک ــه ی ــر د نش ــو کروندګ ــواروي، ن ــه الره ه ــی ورت ــم السرس ــه ک ــو ت ــي بازارون ــه راز قانون ــت دغ کمښ

تــه اړ کېــږي.61

د پورتــه شــرایطو برابــرول د اقتصــادي پرمختیــا پــروژې پــه لومــړي پــړاو کــې د ولســوالیو پــه کچــه او پــر بــازار متکــي پالنونــو کــې چــې 
ــه  ــامله وه. پ ــړه ش ــایلو ورک ــه وس ــړی د باکیفیت ــې لوم ــروژو ک ــه دې پ ــوي. پ ــترګو ش ــر س ــه وړل و، ت ــه منځ ــو ل ــو خنډون ــد مهم ــې د تولی ــه ی موخ
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	,D.	Mansfield,	“Trying	to	Be	All	Things	to	All	People:	Alternative	Development	in	Afghanistan,”	International	Development	Policy	.	 	60

3751.poldev/10.4000/https://doi.org	:)2020(

	GIZ,	Rethinking	the	Approach	of	Alternative	Development:	Principles	and	Standards	of	Rural	Development	in	Drug	Producing	.	 	61

.5	:)2013	,Areas,	)Berlin:	GIZ



له بدیلې پرمختیا سره د سوداګریزې کرنې تړاو: 
د افغانستان د قانوني او غیرقانوني توکو لپاره د بازارموندنې ازمویل شوې نسخې

20

)CARD-F( د کرنیــزې ودې او کلیوالــي پرمختیــا پــروژه

ــام  ــه پ ــاره پ ــخ لپ ــوه د بل ــار او ی ــان، دوې د ننګره ــې دوې د بدخش ــه ډل ــو ل ــو د هغ ــو والیتون ــروژې د درېی ــادي پ ــه اقتص ــه ډول ــې پنځ ــو ک لومړی
کــې نیــول شــوې وې. پــه دې پــروژو کــې د چرګانــو لــه روزنــې نیولــې بیــا تــر مچیــو ســاتنې او لــوړ ارزښــت لرونکــو کرونــدو او شــنو خونــو 
ــه شــامل وو. د دې پــروژې پــه لومړیــو کــې یــوازې د ارزښــتیز ځنځیــر پــه اوږدو کــې د  ــو او بادرنګــو( پــورې فعالیتون )پیــازو، کچالــو، بنجان
ــه پــه پــام کــې نیــول شــوي وو، خــو د وخــت پــه تېرېــدو او پــه دویــم پــړاو کــې د ارزښــتیز ځنځیــر پــه اوږدو  حاصــل تــر راټولولــو پــورې پړاوون
ــه  ــه روزن ــرو ت ــې کروندګ ــروژو ک ــه پ ــا پ ــادي پرمختی ــوه. د اقتص ــه وش ــره پاملرن ــم ډې ــه ه ــې ت ــس او بازارموندن س ــو، پرؤ ــو پلورل ــې د حاصالت ک
ــتې  ــي مرس ــروژې او تخنیک ــي پ ــاره زېربنای ــرکونو لپ ــو او س ــربندونو، کانالون ــړ؛ د س ــو مالت ــه جوړول ــو ل ــرول، د ټولن ــایلو براب ــول، د وس ورک

ــاملې وې.  ــم ش ه

پــه دویــم پــړاو کــې د پــروژې هڅــه د اقتصــادي پرمختیــا مــوډل د رامنــځ تــه کولــو پــر مــټ د لــوړ ارزښــت لرونکــو کرنیــزو توکــو د تولیــد 
ــه اقتصــادي ودې ســره مرســته کــول وو. پــه دې پــړاو کــې  ســس کوونکــو لپــاره د قانونــي عوایــدو زیاتــول او ل زیاتوالــی، د کروندګــرو او پرؤ
دا پــروژه تــر 14 والیتونــو وغځېــده، چــې زیاتــرو والیتونــو یــې د کوکنــارو د کښــت مخینــه هــم نــه لرلــه. دا کار پــر ســوداګریزې کرنــې د تمرکــز 
لــور تــه د پــروژې بدلــون پــه ګوتــه کــوي. څرنګــه چــې د دې پــروژې دویــم پــړاو لپــاره لــه ســوداګریز مــوډل معلومــه شــوه،62 پــه دې پــړاو کــې ټــول 
تمرکــز پــر کروندګــرو او متشــبثینو وو، څــو پــه دې کار ســره کرنیــز مثمریــت او وده پیــاوړي شــي. پــه دې پــړاو کــې مســتقیما بېوزلــه کلیوالــي 
ــاوو  ــتقیم ډول د بوختی ــه نامس ــي پ ــې بېوزل ــه دا وه، چ ــوې. انګېرن ــول ش ــه وې نی ــې ن ــام ک ــه پ ــه پ ــه توګ ــتونکو پ ــه اخېس ــتقیمو ګټ ــۍ د مس کورن

ــه الرې راکمېــدالی شــي.  ــو ل ــه کلیوالــي وګــړو د عوایــدو لوړول زیاتوالــي او بېوزل

ــت  ــروژې مدیری ــی و. د پ ــر وال ــروژې منحص ــارې او د پ ــي الرې چ ــت پېچل ــوي جوړښ ــه د اداري او اجرائی ــې ځانګړن ــوه بېلوونک ــروژې ی د دې پ
لپــاره یــوه خپلواکــه کاري ډلــه رامنــځ تــه شــوې وه او د کرنــې، اوبــو لګولــو او مالــدارۍ وزارت تــر چتــر النــدې لــه بودجــې د بانــدې واحــد پــه 
ــو  ــر کارون ــې پ ــادې ډل ــده. د ی ــل کې ــوري تموی ــه ل ــي ادارې ل ــې پرمختیای ــت نړیوال ــاهي حکوم ــا ش ــتقیمًا د برېتانی ــې مس ــوه، چ ــه راوړل ش توګ
د برېتانیــا نړیوالــې پرمختیایــي ادارې پــه حضــور کــې لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې وزارت، کلیــو بیارغونــې او پرمختیــا وزارت او 
مالیــې وزارت لــه لــوري د ګــډې بیــن الوزاراتــي کمېټــې لــه لــوري څارنــه کېــده. د پــروژې د مدیریــت دفتــر دا دنــده وه، چــې وړاندیزونــه 
ــره  ــې زیات ــره چ ــو س ــوي همکاران ــو اجرائی ــه خپلواک ــا ل ــې بی ــته ی ــورۍ وروس ــر منظ ــړي، ت ــدې ک ــې وړان ــه ی ــې ت ــي کمېټ ــن الوزارات ــب او بی ترتی
یــې نادولتــي ســازمانونه وو، د پلــې کولــو قــرارداد وشــي. پــردې ســربېره، د پــروژې مدیریــت واحــد پــه دویــم پــړاو کــې ګــڼ شــمېر پرمختیایــي 

ــړې دي.  ــې ک ــه پل ــتقیمًا خپل ــروژې مس ــادي پ اقتص

اداري	جوړښتونه	او	د	عميل	کېدو	الرې	چارې	

څرنګــه چــې پورتــه اشــاره وشــوه، د پــروژې پــه طرحــه کــې مهمــه خبــره دا وه چــې د کرنــې، اوبــو لګولــو او مالــدارۍ پــه وزارت کــې یــو خپلــواک 
پــروژوي واحــد رامنــځ تــه شــي، چــې کارکوونکــي یــې تخنیکــي افغــان ماهریــن وي او لــه حکومتــي بودجــوي چینــل د بانــدې یــې بودجــه برابــره 
شــي. یــاد بودجــوي واحــد مســتقیمًا لــه اجرائیــوي همکارانــو ســره قراردادونــه کــول، نــو پــه دې منــځ کــې د والیــت او ولســوالۍ پــه کچــه 
حکومتــي جوړښــتونه لــه پامــه غورځــول شــوي وو. د دې واحــد کارونــه د یــوې تخنیکــي کمېټــې لــه لــوري چــې د همــکارو ادارو مرســتیال 
وزیرانــو یــې پــه ســر کــې ځــای درلــود، رهبــري کېــدل. یــادې تخنیکــي کمېټــې بیــا پــه خپــل وار ســره د پــروژې بیــن الوزاراتــي کمېټــې تــر چتــر 

ــې.  ــې کېدل ــه ک ــه دې کمېټ ــه پ ــوري ب ــو منظ ــې وړاندیزون ــړې او د بودج ــې پرېک ــې مهم ــخ وړل، چ ــه پرم ــدې کارون الن

د برېتانیــا نړیوالــې پرمختیایــي ادارې لپــاره د یــو خپلــواک بودجــوي واحــد د موجودیــت منطــق دا و، چــې مســتقیمًا یــې تمویــل کــوالی  شــو. 
پــه دې اړه یــو چارواکــي ویلــي: 

ــدالی  ــي کې ــۍ عمل ــانۍ او چټک ــه اس ــروژې پ ــوږ پ ــه الرې زم ــد ل ــدې واح ــې د بان ــه بودج ــې ل ــل، چ ــه ووی ــوږ ت ــي م تمویلوونک
شــي. د حکومــت تدارکاتــي پروســیجرونه وخــت نیســي او زمــوږ د پــروژو عملــي کــول لــه خنــډ او ځنــډ ســره مــخ کــوي. لــه 

ــرو.63 ــې ازاد الس ل ــو ک ــه لګول ــې پ ــوږ د بودج ــره م ــو س ــه لرل ــد پ ــدې واح ــې د بان بودج

“.2015	March	,2	DFID,	“Business	Case	and	Summary	CARD-F	phase	.	 	62

.	چارواکی	2.	 	63



له بدیلې پرمختیا سره د سوداګریزې کرنې تړاو: 
د افغانستان د قانوني او غیرقانوني توکو لپاره د بازارموندنې ازمویل شوې نسخې
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)CARD-F( د کرنیــزې ودې او کلیوالــي پرمختیــا پــروژه

نومــوړي بیــا ورپســې زیاته کړه، چې: 

ــه بودجــوي ســند د بانــدې پــروژو کــې تمویلوونکــي خپلــو کارکوونکــو تــه لــوړ معاشــونه ورکــوي.  خــو حکومــت وایــي، چــې ل
مګــر کــه پــروژه پــه حکومتــي بودجــه کــې ونیــول شــي، نــو تمویلوونکــي د پــروژو کارکوونکــو او مشــاورینو تــه لــوړ معاشــونه 
ــړي.  ــم ک ــتونه راک ــي اداري لګښ ــوالی ش ــي.... ]او[ دا کار ک ــدې راځ ــرول الن ــر کنټ ــت ت ــې د حکوم ــه ی ــوالی او بودج ــي ورک ــه ش ن

ترڅنــګ یــې حکومــت کــوالی شــي لــه خپلــو کارکوونکــو پــه کلیوالــي ســیمو کــې د پــروژو پــه تطبیــق کــې کار واخلــي.64

ــر  ــو ت ــې د تمویلوونک ــو ک ــه وزارتون ــې پ ــوړ وو، چ ــر ل ــه ډې ــه پرلت ــو پ ــي کارکوونک ــادي حکومت ــونه د ع ــو معاش ــروژې کارکوونک ــف پ د کارډ - اې
مالتــړ النــدې برخــو پــه اړه غــوړ چلــن پــه ګوتــه کــوي.6۵ د راپورونــو لــه مخــې د کارډ- اېــف پــروژې د رئیــس میاشــتنۍ معــاش لــه 8،000 امریکایــي 
ډالــرو لــوړ و،66 پــه داســې حــال کــې چــې د وزیــر میاشــتنۍ معــاش تــر 2۵،00 امریکایــي ډالــرو و. پــه والیتــي کچــه د کرنــې، اوبــو لګولــو او 
ــه  ــرو و، پــه داســې حــال کــې چــې د دې پــروژې د کارکوونکــو معــاش ل ــه 3۵0 تــر 400  امریکایــي ډال مالــدارۍ وزارت د والیتــي رئیــس معــاش ل
2،۵00 تــر 3،000 امریکایــي ډالــرو و. دې ډول توپیــري چلــن پــه وزارت کــې د پــروژې لــوړ معــاش لرونکــو او ټیــټ حکومتــي معــاش لرونکــو 
کارکوونکــو ترمنــځ واټــن رامنــځ تــه کــړ. حتمــي ده، چــې دې ډول توپیــري چلــن خپــګان رامنــځ تــه کــړی و. د دې ترڅنــګ بــل واقعیــت دا و، چــې 
لــه غــوره تمویــل برخمنــې پــروژې چــې د وزارت مهمــو چارواکــو پــرې هېــڅ راز کنټــرول یــا نفــوذ نــه درلــود، د وزارت چارواکــو او پــروژې اداري 
واحــد ترمنــځ د درز رامنــځ تــه کــړی و. دا درز د وزارتونــو ترمنــځ د رقابــت پــه تېــره بیــا د ملــي یووالــي حکومــت تــر جوړېــدو ورســوته ال پیــاوړی 

ــړي دي.  ــه ک ــړ دواړه راپورت ــو مالت ــه کارون ــروژې ل ــه او د پ ــدې مخالفتون ــه وړان ــروژې پ ــو د پ ــې دې کارون ــره وه، چ ــي خب ــو. طبع ش

د دې مخالفتونــو او مالتــړ پــه اړه د پــروژې یــو مهم چارواکي داســې ویلي: 

ــوړي دا  ــی. نوم ــه راغ ــدارۍ وزارت ت ــو او مال ــو لګول ــې، اوب ــر د کرن ــی وزی ــدرۍ وې. فالن ــر نان ــر س ــروژې پ ــف پ د کارډ - اې
نــه شــوه منــالی، چــې د دې پــروژې رئیــس دې ښــه مقــام او وضعیــت ولــري. نومــوړي لــه یــاد رئیــس غوښــتل، چــې دا او هغــه 
ــه اړخــه  کــس وګمــاري او غوښــتل یــې چــې پــه ګمارنــو او د بودجــې پــه ځانګــړې کولــو کــې الســوهنه وکــړي، خــو د پــروژې ل
ــو  ــو لګول ــې، اوب ــر او کرن ــروژې مش ــا د پ ــي پرمختی ــزې ودې او کلیوال ــې د کرنی ــه وه، چ ــدا وج ــې. هم ــوهنې رد کېدل دا الس
ــر د  ــوي وزی ــاد ش ــدارۍ وزارت ی ــو او مال ــې، اوبولګول ــره، د کرن ــتونزه وه. باالخ ــځ س ــر ترمن ــي وزی ــدارۍ وزارت فالن او مال

پــروژې رئیــس تــه ګــواښ وکــړ، چــې یــا لــه دنــدې الس پــه ســر شــي، یــا بــه زه دا پــروژه ودروم.67

کلــه چــې د کرنــې، اوبــو لګولــو او مالــدارۍ وزارت د آصــف رحیمــي)2008 تــر 2014( پــه څېــر د پیــاوړي وزیــر پــه الس کــې و، چــې تکنوکراتیــک 
طبعیــت یــې درلــود او لــه تمویلوونکــو ســره یــې هــم اړیکــې ډېــرې ښــې وې، دا ډول نانــدرۍ پــه ډېــر ښــه ډول مدیریــت کېــدې، خــو بیــا هــم لــه 
بودجــې د بانــدې ترتیبــات لــه مالیــې وزارت ســره د اختالفونــو راپیداکېــدو المــل کېــدالی شــول.  خــو څرنګــه چــې لــه پاســنیو مشــاهداتو 
څرګندیــږي د پــروژې اداري جوړښــت منطــق دا و چــې د حکومــت مهمــو چارواکــو لــه نفــوذ مخنیــوی وکــړي او ډاډ ترالســه شــي چــې د پــروژې د 
پلــې کېــدو پرېکــړې د تخنیکــي معیارونــو او اصولــو لــه مخــې پرمــخ وړل کېــږي. د دې تــګالرې مالتــړ د زیاتــرو هغــو کســانو لــه لــوري شــوی، 
چــې د کارډ – اېــف پــه پروګــرام کــې یــې کار کاوه. یــادو کســانو د پرېکــړو پــه برخــه کــې پــر نظــم والړ ماهیــت او هغــه تخنیکــي منطــق ســتاینه 
کــړې چــې د پــروژې د مالتــړ لپــاره پــه پــام کــې نیــول شــوی و، ځکــه د دوی پــه انــد یــاد کار لــه دوی ســره د پــروژې پــه ســم ډول پلــې کولــو کــې 

مرســته کــوالی شــوه.  

ــی دی،68   ــې ګنل ــه ډل ــو ل ــو پروګرامون ــې د اغېزناک ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــرام ی ــړې او دا پروګ ــې ک ــتاینه ی ــروژې س ــو د دې پ ــو چارواک ــو مهم هغ
ــړې،  ــم ک ــتاینه ه ــد س ــت واح ــروژې مدیری ــې د پ ــګ ی ــکېل وو. ترڅن ــې ښ ــو ک ــي مرکزون ــم والیت ــا ه ــل ی ــه کاب ــه پالزمېن ــې پ ــروژه ک ــه دې پ ــې پ چ

ــږي.69 ــل کې ــاس ګڼ ــاره اس ــروژې لپ ــې د پ ــوم چ ک
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یــو لوړپــوړي چارواکــي چــې د تخنیکــي کمېټــې غــړی و، خــو د کرنې له وزارت ســره یې تړاو نه درلود، په دې اړه داســې ویلي دي: 

زه د امریــکا متحــده ایاالتــو نړیوالــې پرمختیایــي ادارې او ملګــرو ملتونــو پــه څېــر لــه نړیوالــو ادارو دغــه راز د کرنــې، 
اوبــو لګولــو او مالــدارۍ وزارت ســره د کار کولــو تجربــه لــرم، خــو د کارډ - اېــف پــروژه پــه مدیریتــي لحــاظ  تــر نــورو 
ــه  ــې پ ــه، چ ــته لرل ــې ناس ــي کمېټ ــن الوزارت ــته د بی ــتې وروس ــر درې میاش ــوږ ه ــې م ــروژه ک ــه دې پ ــه وه. پ ــازمانونو متفاوت س
پــروژه کــې بېــال بېلــو ښــکېلو وزارتونــو او ادارو پــه کــې برخــه اخېســته. مــوږ لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې وزارت، 
کرنــې وزارت، مالیــې وزارت او نــورو همکارانــو ســره پــه ګــډه یــوه څارونکــي کمېټــه لرلــه، ترڅنــګ یــې پــه ناســتو کــې 
وزیرانــو هــم ګــډون کاوه. پــه والیتــي کچــه مــو د دې پــروژې پــه نــوم دفتــر درلــود، چــې والیــان او ولســوالن بــه لیدنــې تــه ورتــه 
راتلــل څــو د پــروژې د الســته راوړنــو پــه اړه پوښــتنه وکــړي او پــه دې اړه راســره وغږیــږي، چــې دوی زمــوږ لپــاره څــه کــوالی 
شــي چــې د پــروژې موخــو تــه ورســېږو. د دې معنــا دا ده، چــې پــه دې پــروژه کــې د اجــراء؛ څارنــې او ارزونــې  پروســیجرونو 
پــروژه د اداره کولــو، جوړښــت او اجــراء دغــه راز د  لــه مخــې پیــاوړي ژمنتیــا موجــوده وه او چــارې تعقیــب کېدلــې. دا 
څارنــې او ارزونــې لــه مخــې هــم ډېــره ښــه وه. زه تاســو تــه پــه ډاډ ســره ویــالی شــم، چــې لــه ولســوالۍ نیولــي تــر والیــت او بیــا 

ــاوړي وو.70 ــر پی ــب ډې ــارو تعقی ــدل او د چ ــروژې اداره کې ــورې د دې پ ــې پ پالزمېن

دې چارواکــو چــې د پــروژې د جوړښــت ســتاینه کولــه، د الســته راوړنــه ســتاینه یــې هــم کــړې ده. خــو پــه والیتــي او مرکــزي دواړو کچــو کــې یــو 
شــمېر داســې مهــم چارواکــي هــم و،71 چــې پــردې پــروژې یــې ســختې نیوکــې لرلــې، او دا پــروژه یــې د شــواهدو نــه موجودیــت لــه مخــې رد کــړې 

ده. دوی دې پــروژې تــه لــه نــورو هېوادونــو د تقلیــد او د ګټــه اخېســتونکو ترمنــځ د توپیــري چلــن پــه ســترګه کتلــي دي. 

ــر کومــه بریــده  ــه پاتــې ده، چــې د دې پــروژې اداري جوړښــت او پــر قوانینــو والړ پروســیجرونه ت د دې ترڅنــګ دا مهمــه پوښــتنه هــم بــې ځواب
توانېدلــي، چــې پــروژه لــه سیاســي نفــوذ خونــدي وســاتي. څرنګــه چــې النــدې بــه یــې ولولــئ، پــه واقعیــت کــې دا پــروژه هــم د نــورو پــه څېــر لــه 

سیاســي نفــوذ خونــدي نــه وه، چــې دا واقعیــت د پــروژې یــو مهــم چارواکــي لــه لــوري هــم تاییــد شــوی دی:

پــه افغانســتان کــې هېــڅ داســې پروګــرام او پــروژه نشــته، چــې لــه کومــې مســئلې پرتــه پرمــخ یــوړل شــي او کارونــه یــې 
ــاالرانو  ــو او ټوپکس ــم د زورواک ــې ه ــوه ی ــې ی ــه دې ډل ــخ وه. ل ــره م ــائلو س ــړ مس ــو ل ــه ی ــم ل ــروژه ه ــف پ ــي. د کارډ-اې ــپړ ش بش
ــړ  ــې مالت ــي کمېټ ــن الوزارات ــو د بی ــتله.  خ ــه غوښ ــو ت ــو او کورنی ــو خپلوان ــروژه خپل ــا دا پ ــورو بی ــې ن ــوهنې وې... او ځین الس
ــوه. د دې  ــوالی ش ــه نی ــوهنو مخ ــې د دوی الس ــروژه ک ــه پ ــرایطو پ ــروژې ش ــو او پ ــاره د تمویلوونک ــیجر لپ ــاب پروس او د انتخ
ترڅنــګ مــو لــه وزارتونــو ســره هــم یــو لــړ مســائل لــرل. لومــړی مســئله دا وه، چــې ځینــو وزارتونــو پــه خپلــو منځــو کــې یــو لــه 
بــل ســره ښــې اړیکــې نــه لرلــې او پــروژه یــې د خپلــو رقابتونــو قربانــي کــړه. لــه سیاســي اړخــه د ډاکټــر عبــداهلل یــا هــم اشــرف 
غنــي د ډلــې وزیــران وو، چــې یــو لــه بــل ســره یــې همــکاري نــه کولــه او دا کار د کارډ – اېــف پروګــرام د پــای تــه رســېدو عمــده 
ــه دې پروګــرام کومــه پــروژه ترالســه کــړي، او دې کار واقعــًا یــاد پروګــرام او رهبــري  ــه، چــې ل دلیــل و. هــر وزارت هڅــه کول
ــې  ــه خپل ــې ځای ــاره ب ــو لپ ــي لوب ــو د سیاس ــو او ډل ــې د ګوندون ــتل چ ــه غوښ ــو ن ــره تمویلوونک ــړل، باالخ ــزوري ک ــې دواړه کم ی

ــوي.72 ــې ولګ پیس

ــه  ــځ اختالفون ــروژې ترمن ــر او پ ــې وزی ــا د کرن ــو او بی ــود، د وزارتون ــدارۍ وزارت پرېښ ــو او مال ــو لګول ــې، اوب ــي د کرن ــف رحیم ــې آص ــه چ کل
مــخ پــه زیاتېــدو شــول، باالخــره کــه څــه هــم د پــروژې درېیــم پــړاو وړاندیــز رایوځــای شــوی و، خــو د بیــن الوزاراتــي کړکېــچ قربانــي شــو او د 

ــه وو.   ــه ن ــه لېوال ــل ت ــرام تموی ــور د پروګ ــي ن ــه کوونک ــځ ت ــرام رامن ــه د پروګ ــه قول ــرچینې ل ــوې س ی

د	پروژې	موخې	او	مقاصد:	په	لومړي	پړاو	کې	له	بدیلې	پرمختیا	د	سوداګریزې	کرنې	پر	لور	بدلون

ــي ادارې د  ــې پرمختیای ــا نړیوال ــو د برېتانی ــړو، خ ــه پیداک ــي طرح ــروژې اصل ــاره د پ ــړاو لپ ــړي پ ــې د لوم ــي، چ ــو توانېدل ــه ی ــوږ ن ــم م ــه ه ــه څ ک
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پــروژې پــر وېبپانــه  مــو د پــروژې کلنــي پرمختــګ راپورونــه موندلــي دي.73 ګډونووالــو هــم تاییــد کــړې ده، چــې دا پــروژه لــه نشــه یــي توکــو 
ســره د مبــارزې پــه انګېــزه پیــل شــوې وه او تمرکــز یــې د هغــو ولســوالیو پــر الســنیوي و، چــې د کوکنــارو لــه کښــت یــې الس اخېســتی و، څــو 

ــي.  ــې ش ــدي پات ــرې او خون ــې لې ــه کرکیل ــارو ل ــې د کوکن ــه الرې همداس ــاد د ودې ل ــز اقتص ــي کرنی د قانون

د پــروژې پــه لومــړي پــړاو کــې له نشــه یي توکو ســره د مبــارزې وزارت مهم چارواکي پــه دې اړه په ډېر صراحت موږ ته داســې وویل: 

هــو، دا د دوی ســتراتیژي او د دې پــروژې عمــده موخــه وه، څــو لــه کوکنــارو خالــي ولســوالۍ همداســې لــه کوکنــارو خالــي 
پاتــې شــي. دا ســتراتیژي د بدخشــان پــه ګــډون پــه ټولــو هغــو ولســوالیو او والیتونــو کــې عملــي شــوي چېرتــه چــې د کارډ – 
اېــف پروګــرام عملــي شــوی... دا زمــا مســوولیت و، چــې ولســوالۍ لــه کوکنــارو پاکــې کــړم او تــر پاکولــو وروســته زه د کارډ 
ــا  ــادي پرمختی ــې د اقتص ــوالیو ک ــادو ولس ــه ی ــې پ ــه چ ــتنه کول ــې غوښ ــه دوی م ــې وم او ل ــه ک ــه اړیک ــره پ ــرام س ــف پروګ – اې

پــروژې تــر کار النــدې ونیســي.74

ــه د  ــه توګ ــر پ ــده د کروندګ ــره بری ــر ډې ــې ت ــتینی و، چ ــر رېښ ــم ډې ــه اړه ه ــو پ ــې د ننګون ــو ک ــه پاکول ــوالیو پ ــارو د ولس ــه کوکن ــی ل ــاد چارواک ی
نومــوړي لــه مخینــې ســرچینه اخلــي: 

تــر کرکیلــې د مخــه کروندګــر د خپلــو کورنیــو، ناروغیــو،  تــر ټولــو ښــه پــالن جوړوونکــي دي.  دوی نالوســتي دي، خــو 
مراســمو، حــج، خیراتونــو، زده کــړو لګښــتونو او د کورنــۍ پــه کچــه د نــورو لګښــتونو پــه اړه فکــر کــوي. کلــه چــې نومــوړي 
تــه دا جوتیــږي، چــې لــه ځمکــې یــې ترالســه کېدونکــي عوایــد دا اړتیــاوې نــه شــي پــوره کــوالی، نــو یوازېنــی الره دا ورپاتــې 
کېــږي چــې داســې څــه وکــري چــې پــه ټــول کال کــې یــې ورځنــۍ اړتیــاوې پــوره کــړی شــي. بنــًا، د دوی لپــاره یوازېنــی موجــود 
ناقانونــه بوټــي وکــري. د  پــر خپلــه ځمکــه  یــو کروندګــر اړ کېــږي، څــو  لــه دې کبلــه  بنګــو او کوکنــارو کــرل دي.  بدیــل د 
بېلګــې پــه توګــه کــه چېــرې یــو کروندګــر لــه خپلــې ځمکــې 14 کیلوګرامــه تریــاک ترالســه کــړي، نــو 2 کیلوګرامــه یــې د نــورو 
محصوالتــو د تخــم او کمیــاوي ســرې لپــاره پلــوري. 2 تــر ۵ کیلوګرامــه نــور یــې بیــا پــه ژمنــي موســم کــې د خپلــې مالــدارۍ د 
مړولــو لپــاره پلــوري او پاتــې نــور یــې کورنــۍ تــه د ډوډۍ برابرولــو او د ناروغــۍ، خیــرات او نــورو لګښــتونو پــه ګــډون د 
کورنــۍ لګښــتونو لپــاره پلــوري. پــه تېــرو څلــو کلونــو کــې، مــوږ هڅــې کــړي څــو کروندګــر وهڅــوو یــا یــې اړ کــړو، چــې پــر 

خپلــو ځمکــو کوکنــار ونــه کــري، خــو مــوږ پاتــې راغلــي یــو.7۵

دا خبــره هــم پرځــای ده، چــې د کرنیــزې ودې او کلیوالــي پرمختیــا پروګــرام چارواکــو هــم دا غوښــتل، چــې د امنیتــي دالیلــو لــه کبلــه دا پــروژه 
لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې پروګــرام پــه توګــه پــه نښــه نــه کــړي، پــه دې اړه مخکنــي شــخص مــوږ تــه داســې ویلــي دي: 

مــوږ د پــروژې پــه ســاحه کــې د امنیتــي دالیلــو لــه کبلــه لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې پــه اړه خبــرې اتــرې نــه کولــې، ځکــه 
ــوري  ــه ل ــرو ل ــروژه د بلواګ ــو دا پ ــړي وای ن ــرې ک ــه اړه خب ــو پ ــارو راکمول ــو د کوکن ــرې م ــه چې ــاس و، ک ــه دې اړه حس ــک پ خل

هــم پــه نښــه کېــدای شــوه.76

څــه چــې ډېــر روښــانه دي، هغــه دا دي چــې ان پــه لومــړي پــړاو کــې دې پــروژې لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې لــه ښــکاره موخــو بدلــون 
پــه اړه خپلــې  یــو دویــم چارواکــي، د دې بدلــون پېښــېدو  پــه دې بدلــون کــې چــا رول درلــود.  نــه ده چــې  مونــدالی، خــو دا خبــره روښــانه 

مشــاهدې لــه مــوږ ســره پــه النــدې ډول شــریکې کــړي: 

کېــږدي،  نــوم  راکمولــو  کرکیلــې   کوکنــارو  د  پروګــرام  دې  پــه  چــې  غوښــتل  نــه  تمویلوونکــو  مخــې  لــه  انګېرنــو  د  زمــوږ 
ــړي. د دې  ــاعده ک ــه مس ــه زمین ــدو ت ــي کې ــرام عمل ــم د دې پروګ ــې ه ــوالیو ک ــو ولس ــرې پرت ــه لې ــې پ ــې دا و، چ ــد ی ــه مقص ځک
ترڅنــګ مــوږ لــه تمویلوونکــو دا خبــره نــه ده اورېدلــي، چــې دوی غــواړي د کوکنــارو  کرکیلــې لــه راکمولــو څخــه دا پروګــرام 
د کرنیــزې ودې پروګــرام تــه بــدل کــړي، خــو د لومــړي پــړاو پرمهــال د تجربــې لــه مخــې دا زمــوږ انګېرنــه وه. د کوکنــارو 
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)CARD-F( د کرنیــزې ودې او کلیوالــي پرمختیــا پــروژه

کرکیلــې راکمولــو لــه نــوم ســره د پــروژې پــه پلــې کولــو کــې امنیتــي ګواښــونه راپورتــه کېــدل. پــه بــل نــوم پــه تېــره بیــا د 
کرنــې د ودې پــه نــوم د دې پــروژې پــه اجــراء کولــو کــې هېــڅ راز امنیتــي ســتونزې نــه راپورتــه کېــدې. لــه دې کبلــه، پــه دویــم 

ــزه وده و.77 ــر کرنی ــز پ ــات تمرک ــروژې زی ــې د دې پ ــړاو ک پ

ــای د  ــو پرځ ــارزې اهداف ــره د مب ــو س ــي توک ــه ی ــه نش ــې دوی ل ــږي، چ ــم جوتی ــو دا ه ــه نظرون ــو ل ــو چارواک ــرام د پخوانی ــف پروګ ــو د کارډ – اې خ
ــي:  ــوالی ش ــه ک ــځ ت ــد رامن ــر عوای ــه ډې ــوداګریزه کرن ــې س ــق دا و، چ ــه. منط ــا لرل ــره لېوالتی ــې ډې ــو ک ــاوړې کول ــه پی ــې پ ــوداګریزې کرن س

ــر دا و،  ــتر توپی ــو س ــر ټول ــوې وه. ت ــه ش ــه طرح ــه بڼ ــه متفاوت ــه پ ــه پرتل ــروژو پ ــو او پ ــورو پروګرامون ــروژه د ن ــف پ د کارډ - اې
چــې مــوږ غوښــتل د افغانســتان کرنــه د خصوصــي ســکتور پــه مرســته پــه ســوداګریزه کرنــه بدلــه کــړو. ښــکاره خبــره ده، چــې 
ډېــرو بېوزلــو کروندګــرو چــې عوایــد او ځمکــه یــې کــم وو، نــه شــول کــوالی چــې پــه دې پــروژه کــې برخــه واخلــي، خــو مــوږ د 
اعانــې سیســتم درلــود، چــې شــاوخوا 3۵ میلیونــه امریکایــي ډالــر مــو ورتــه لــرل  او ټــول مــو د کروندګــرو لپــاره ولګــول.78

او  موخــې  پــروژې  د  وروســته  کتنــې  کلنــۍ  تــر  لــوري  لــه  ادارې  پرمختیایــي  نړیوالــې  برېتانیــا  د  کــې  کال  2011ز  پــه  مخــې  لــه  راپورونــو  د 
ــې د  ــه ک ــه برخ ــارزې پ ــره د مب ــو س ــي توک ــه ی ــه نش ــې ل ــه 2011ز کال ک ــو پ ــه دي، خ ــوم ن ــې معل ــات ی ــم جزئی ــه ه ــه څ ــول، ک ــل ش ــا وکت ــاخصونه بی ش
پــروژې اغېــزو معیارونــه لــه پامــه وغورځــول شــول، دا چــې لومړیتوبونــو بدلــون ومونــد نــو دا ډېــره ســتونزمنه وه څــو ثابتــه شــي، چــې د کاري 
بوختیــاوو او عوایــدو رامنــځ تــه کــول د کوکنــارو کرکیلــه راکمــوي. د کوکنــارو کرکیلــې راکمولــو پرځــای د پــروژې ټینــګار پــر اداره جوړونــه 
او د کرنــې ارزښــتیز ځنځیــر او بازارونــو لــه پرمختیــا پــه مالتــړ و. دا کار تــر 2011ز کال وروســته د برېتانیــا شــاهي حکومــت لــه لــوري لــه نشــه 
یــي توکــو ســره د مبــارزې لومړیتــوب پېکــه کېــدل پــه ګوتــه کــوي، او تــر یــوه بریــده پــه تېــره لســیزه کــې د بریالیتــوب کمښــت هــم څرګنــدوي.79

ــه یــو معیشــتي هغــه پــه داســې پروګــرام بــدل شــو، چــې تمرکــز یــې پــر  پــه دې توګــه د کارډ - اېــف پروګــرام د قانونــي عوایــدو لوړولــو لپــاره ل
ــې  ــو ک ــه ټاکل ــو پ ــو والیتون ــاره د نوی ــل لپ ــروژې د پی ــه د پ ــه توګ ــار پ ــه د معی ــارزې اړخون ــره د مب ــو س ــي توک ــه ی ــه نش ــو ل ــه و، خ ــوداګریزه کرن س
ــه لــوري  ــه د برېتانیــا نړیوالــې پرمختیایــي ادارې ل پرخپــل ځــای پاتــې وو. د پــروژې د بشــپړېدو پرمهــال د لومــړي پــړاو یــوه اقتصــادي ارزون
ــه کــول  ــر لګښــتونو د زیاتــې ګټــې رامنــځ ت ــه شــوه، چــې د یــاد پروګــرام لومــړي پــړاو پــه تــرڅ کــې د پروګــرام ت ــه کــې جوت وشــوه. پــه دې ارزون
لــه امــکان لېــرې خبــره ده، او دا چــې پــه دې پــروژه کــې عوایــدو تــه ډېــر ارزښــت ورکــول کېــډه، نــو ټــول پــه ګــډه د پــروژې پــه دویــم پــړاو کــې د 

ــول.  ــل ش ــګار الم ــا د ټین ــر پیاوړتی ــې پ ــوداګریزې کرن س

لــه لومــړي پــړاو دویــم پــړاو تــه د بدلــون پــه تــرڅ کــې د بیــن الوزاراتــي کمېټــې مشــري هــم د کرنــې، اوبــو لګولــو او مالــدارۍ وزارت تــه بدلــه 
ــې  ــورو داس ــمېر ن ــر ش ــر ډې ــروژه ت ــوه، پ ــه وش ــې یادون ــې مخک ــه چ ــه څرنګ ــو او لک ــم ش ــارزې وزارت رول راک ــره د مب ــو س ــي توک ــه ی ــه نش ــوه. ل ش

ــه.  ــه لرل ــې ن ــه ی ــې مخین ــارو د کرکیل ــې د کوکن ــده چ ــو وغځې والیتون

د	پروژې	ډيزان	او	د	بدلون	نظریه

کــه څــه هــم لــه بدیــل معیشــت د ســوداګریزې کرنــې پــر لــور بدلــون تــر ډېــره د پــروژې پــه موخــو او منطــق کــې بدلــون راوســتی، خــو د پــروژې پــه 
اســنادو کــې پــه لومــړي پــړاو کــې د بدلــون اصلــي نظریــې پــه اړه کومــې نښــې نښــانې نــه دي پیــدا شــوي. لــه دې کبلــه، مــوږ د بدلــون نظریــه لــه 

دویــم پــړاو راســپړلي، چــې د پــروژې لپــاره پــه ســوداګریز مــوډل کــې پــرې بحــث شــوی. 

ــې  ــو ک ــویو والیتون ــه ش ــه نښ ــتان پ ــې د افغانس ــوړوي، دا ده چ ــاس ج ــرام اس ــف پروګ ــې د کارډ - اې ــه، چ ــه نظری ــون هغ د بدل
د کرنــې ارزښــتیز ځنځیرونــو پرمــټ بــه  د قانونــي کرنــې د پرمختیــا لــه الرې دا پروګــرام د کلیوالــي وګــړو پــه عوایــدو او 

ــړي.80 ــه ک ــځ ت ــی رامن ــې زیاتوال ــاوو ک کاري بوختی

هغــه انځــور چــې لــه دې بیانیــې ســره مــل دی، د ډیاګــرام پــه بڼــه د یــو منطقــي81 ترتیــب لــه مخــې کښــل شــوی، چــې پــه ســاده توګــه دا پــه 
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ګوتــه کــوي، چــې ورکــړه یــا وســایل )تخنیکــي مرســتې، پیســې او د څارنــې او ارزونــې مالتــړ( څــه ډول کــوالی شــي د راکــړې المــل شــي) 
د اقتصــادي پرمختیــا پــروژې د ســوداګریزې کرنــې او برخــه اخېســتونکو لپــاره پــه اقتصــادي فرصتونــو کــې زیاتوالــی رامنــځ تــه کــړي(، 
ــویو  ــاکل ش ــه ټ ــزو )پ ــداره ودې( او اغې ــې د دوام ــاوو ک ــدو او بوختی ــي عوای ــه قانون ــړو پ ــي وګ ــو )د کلیوال ــو پایل ــره د ښ ــل وار س ــه خپ ــې پ چ

والیتونــو کــې د قانونــي کرنیــزې ودې زیاتوالــي( المــل ګرځــي. 

ــځ د  ــکاو ترمن ــېرازۍ او ټی ــدا، ښ ــادي ودې او د غوړې ــه د اقتص ــون نظری ــې د بدل ــوي، چ ــه ش ــرې یادون ــم د دې خب ــې ه ــوډل ک ــوداګریز م ــه س پ
ــات  ــي موضوع ــث راپاروونک ــه دې اړه بح ــم پ ــه ه ــه څ ــوي، ک ــه ش ــځ ت ــې رامن ــه مخ ــواهدو ل ــه اړه د ش ــې رول پ ــې د کرن ــا ک ــه پیاوړتی ــې پ اړیک
ــړي  ــه د لوم ــې توجی ــون نظری ــربېره، د بدل ــردې س ــوي.82 پ ــدې ش ــه دي وړان ــم ن ــواهد ه ــوم ش ــاره ک ــو لپ ــاء د ثابتول ــای دي او د دې ادع ــل ځ پرخپ
پــړاو تجربــو لــه مخــې شــوي. پــه دې اړه ویــل شــوي، چــې داســې شــواهد موجــود دي چــې ورکــړه لــه راکــړې او راکــړه بیــا لــه نتایجــو ســره تــړي. 

ــاوت وو.  ــه متف ــر بل ــو ت ــده ی ــره بری ــر ډې ــړي، ت ــره ت ــزو س ــه اغې ــج ل ــې نتای ــواهد چ ــه ش ــې هغ ــوي، چ ــه ش ــه ګوت ــګ دا پ د دې ترڅن

ــه کــې تــر دوو نــورو ارزښــتیزو ځنځیرونــو یعنــې چرګانــو  د پــروژې لپــاره د بدلــون دا عمومــي نظریــه د پــروژې دویــم پــړاو پــه خپلواکــه ارزون
تــر نظریــو هــم غځــول شــوې.83 د بدلــون دا نظریــې د ورکــړو، راکــړو او نتایجــو دغــه راز موخــو جزئیــات  روزنــې او شــنو خونــو د بدلــون 
بیانــوي، د وړاندیــز شــوي منطــق تــر شــاه فرضیــې راســپړي او د منطقــي چــوکاټ د سلســله مراتبــو پــه لــړۍ کــې پــه ګــڼ شــمېر پړاوونــو کــې د 

ارزونــې پوښــتنې ځوابــوي. 

د	کارډ	–	اېف	پروګرام	د	بدلون	په	نظریه	کې	ښکاره	او	ضمني	فرضیې

د پــروژې پــه وړاندیــزي طرحــه کــې بېــال بېــل مفروضــات دي، چــې د پــروژې ټولیــزه بڼــه تــرې څرګندیــږي او د بدلــون نظریــې داخلــي انســجام 
ــه  ــم پ ــا ه ــوي ی ــان ش ــکاره بی ــه ښ ــې پ ــامل دي، چ ــم ش ــات ه ــې مفروض ــړ داس ــو ل ــې ی ــه ک ــه طرح ــه پورت ــګ پ ــي. د دې ترڅن ــدای ش ــرې ارزول کې ت

ــوي دي.  ــدې ش ــه وړان ــه توګ ــل الرې پ ــتونزو د ح ــو س ــي ډول د پخوانی ضمن

ــو  ــه زیاتوال ــاوو پ ــې رول، د بوختی ــې د کرن ــاد ک ــي اقتص ــه مل ــه پ ــز وج ــه د تمرک ــر کرن ــه، پ ــه توګ ــالید پ ــړاو ش ــم پ ــرام د دوی ــف پروګ د کارډ - اې
ــې  ــو ک ــو کتن ــه کلنی ــروژې پ ــربېره، د پ ــردې س ــوی. پ ــل ش ــزې ودې رول ګڼ ــې د کرنی ــا ک ــادي پرمختی ــه اقتص ــتان پ ــت او د افغانس ــې اهمی ــې ی ک
ــک  ــاره د دې بان ــت لپ ــې د ودې ظرفی ــو ک ــو او بازارون ــو ځنځیرون ــت لرونک ــوړ ارزښ ــه ل ــې او پ ــکتور کتن ــز س ــوري د کرنی ــه ل ــک ل ــوال بان د نړی
لــه لــوري جــوړې شــوي قضیــې تــه پــه تکــراري ډول اشــاره شــوې ده.84 څرنګــه چــې مخکــې اشــاره وشــوه، د نړیــوال بانــک پــه کتنــه کــې د لــوړ 
ظرفیــت او ښــو طبعــي منابعــو لرونکــو ښــار تــه نېــږدې ســیمو چــې د “ لومړنیــو حرکــت کوونکــو”  اصطــالح ورتــه کارول شــوې  او لېــرې پرتــو 
ســیمو ترمنــځ، چــې دا ډول پوتانشــیل یــې کــم دی، یــا “ نــه حرکــت کوونکــو” اصطــالح ورتــه کارول شــوي او نــه شــي کــوالی د مســتقیموو 
کرنیــزو کــړو وړو لپــاره کــوم غبرګــون پــه ګوتــه کــړي؛ روښــانه توپیــر پــه ډاګــه شــوی. د تعریــف لــه مخــې دا لېــرې پرتــې ســیمې تــل د کوکنــارو 
د دوامــداره کرکیلــې ځایونــه دي، کــه څــه هــم د نړیــوال بانــک پــه کتنــه کــې دې تــه هــم اشــاره شــوې، چــې د اوبــو لګولــو د انکشــاف خطــر 

ــوي. ــه وغځ ــارو کرکیل ــم د کوکن ــه ه ــیمو ت ــو س ــت لرونک ــوړ ظرفی ــویو ل ــادو ش ــه ی ــي پورت ــوالی ش ک

ــه  ــون پ ــاره د بدل ــر لپ ــز ځنځی ــبزیجاتو د کرنی ــه اړه د س ــو پ ــه کول ــې ترالس ــځ د اړیک ــزو ترمن ــو او اغې ــړې، نتایج ــړې، راک ــدول  د ورک ــړی ج لوم
نظریــه کــې جــوړې شــوې فرضیــې پــه ګوتــه کــوي. د چرګانــو روزنــې ارزښــتیز ځنځیــر فرضیــې هــم لــه دې ســره ورتــه دي، یــوازې دومــره چــې یــوه 
ــه  ــې، “ ترالس ــه دې برخ ــري” او ل ــی ل ــه السرس ــې ت ــې بودج ــاره ټول ــې لپ ــبثین د پانګون ــه متش ــمېر لېوال ــو ش ــې “ ی ــې ده، چ ــه ک ــره دا پ ــي خب اضاف

ــه د پانګونــې د هڅولــو المــل ګرځېــدالی شــي. “85 شــوې بدل
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11 جــدول: د شــنو خونــو ارزښــتیز ځنځیــر د بدلون پــه نظریه کې وړاندې شــوې فرضیې جــدول: د شــنو خونــو ارزښــتیز ځنځیــر د بدلون پــه نظریه کې وړاندې شــوې فرضیې

هغــه فرضیــې چــې د شــنو خونــو ارزښــتیز ځنځیــر لپاره د مراتبو لړۍ منطق ســره نښــلويهغــه فرضیــې چــې د شــنو خونــو ارزښــتیز ځنځیــر لپاره د مراتبو لړۍ منطق ســره نښــلوي

اغېز

↑

↑

د رقابت زیاتېدل دندې زیاتوي

د محصوالتو قیمت / کیفیت د وارداتو معادل ګرځي

ميل تولید ۱۰۰ سلنه د وارداتو ځای ناستی ګرځي

نتایج

↑

↑

د فارمونو ټول ناخالص تولید زیاتوالی مومي

تولید د تقاضا رسه برابریږي

د لېږد رالېږد مناسبې زېربناوې

د وېش فعاله شبکه

بازارونو ته الرسسی

تنظیمي چوکاټونه 

تر سوداګرۍ د مخه لوی اقتصاد او د سکتور پالیسۍ رامنځ ته کوي

ډاډمن امنیتي چاپېریال

)Outputs(راکړې

↑

↑

د وسایلو ښه عرضه کوونکي موندل کېږي

وسایلو ته مستقیم او نامستقیم ګټه اخېستونکي الرسسی موندالی يش

د وارداتو په مقابل کې د قیمتونو او کیفیت رقابت

د عرضې نظم

)Inputs(ورکړې

ســرچینه: د التــای مشــورتي خدمتونــو شــرکت، “ د کرنیــزې ودې او کلیوالــي پرمختیــا پروګــرام ارزونــه،” د دویمــې نیمایي راپور. 

د یادونــې ده،  چــې هېــڅ یــوه فرضیــه پــه هېــڅ صــورت د ارزښــتیز ځنځیــر منطــق تــر پوښــتنې النــدې نــه راولــي او نــه هــم د دې لپــاره طرحــه شــوي 
ــو  ــو بازارون ــوډل د توک ــر م ــتیز ځنځی ــې د ارزښ ــه دا وه چ ــکان وارزوي. انګېرن ــر ام ــاد ځنځی ــې د ی ــه ک ــړې منځپانګ ــه ځانګ ــتان پ ــې د افغانس چ
د فعالیــت پــر څرنګوالــي د پوهېــدو لپــاره یــو چــوکاټ رامنــځ تــه کــړی دی، ځکــه اســتدالل دا و چــې د عرضــې او تقاضــا دغــه راز د قیمتونــو 

ترمنــځ رقابــت بــه د بــازار مېکانېزمونــه وغــوړوي. 

ــو  ــه کچال ــه توګ ــې پ ــوې. د بېلګ ــه ده ش ــه ن ــه ورت ــې پاملرن ــه ک ــه نظری ــون پ ــې د بدل ــري، چ ــې ل ــال ځانګړن ــي ج ــا توک ــوالت ی ــز محص ــو کرنی خ
لــه مخــې هــم معیشــتي ارزښــت لــري او هــم پــه بــازار کــې د پلــور لپــاره  د نشایســتې لرلــو، کالــوري تولیــد او ذخیــره کېــدو ځانګړنــې 
ــدل  ــرک ب ــاد تح ــز اقتص ــې د غرنی ــت ک ــو والی ــه بامیان ــتان پ ــه راز د افغانس ــیا دغ ــویلي آس ــه س ــول پ ــوي، دې محص ــه ک ــځ ت ــه رامن فرصتون
86 لــه بلــې خــوا د شــنو خونــو محصــوالت لکــه بانجــان د وچولــو پــه اســتثناء، ډېــر بــازار او پلــور لــري، کــه څــه هــم لــه روغتیایــي  کــړی دی.
اړخــه ګټــور دي، خــو کالــوري یــې ډېــره کمــه ده. پــه کمــه انــدازه د چرګــو تولیــد هــم د هګیــو او غوښــې د برابرولــو لــه مخــې د کورنیــو 
لــري؛ خــو پــه ســوداګریزه کچــه بیــا ډېــر حســاس مدیریــت او زېربنــاء  معیشــتي اړتیــاوې پــوره کــوي او هــم د پلــور لپــاره ښــه ظرفیــت 
ــه او د  ــوړ واښ ــاره غ ــدارۍ لپ ــۍ، د مال ــو غوټ ــوړي، د خشخاش ــي غ ــه د پخل ــوالت لک ــل محص ــال بې ــګ بې ــو ترڅن ــار د تریاک ــواړي. کوکن غ
ســون بوټــي هــم برابــروي، او تــر ټولــو مهمــه دا چــې تریــاک پــه بشــپړ ډول نــه خوســا کېــږي. د کرنیــزو توکــو ترمنــځ دا توپیرونــه د ژوندانــه 
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له بدیلې پرمختیا سره د سوداګریزې کرنې تړاو: 
د افغانستان د قانوني او غیرقانوني توکو لپاره د بازارموندنې ازمویل شوې نسخې

27

)CARD-F( د کرنیــزې ودې او کلیوالــي پرمختیــا پــروژه

لــه مخــې کروندګــرو تــه جــال جــال  میــن او اضافــي نغــدي عوایــدو دغــه راز پــه بــازار کــې د دوی ښــکېلتیا د خوندیتــوب  اړتیــاوو د تأ
ــري.  ــره ل ــان س ــه ځ ــه ل خطرون

میــن لپــاره تولیدوونکــي تــر کومــې انــدازې اختیــار لــري او کــوم وخــت بیــا اړ کېــږي،  پــه دې اړه بحثونــه موجــود دي، چــې د ژوندانــه اړتیــاوو د تأ
چــې د قیمتونــو او رقابــت لــه کبلــه پــه بازارونــو کــې ښــکېل شــي؟ ترڅنــګ یــې هغــه کــوم خطرونــه دي چــې د ځمکــې پــر محصوالتــو او د کارګرانــو 
ــه  ــې پ ــور ک ــل راپ ــه خپ ــي پ ــوري ل ــوي؟ م ــه اړ ک ــکېلتیا ت ــې ښ ــو ک ــه بازارون ــې پ ــه مخ ــت ل ــو او رقاب ــدې قیمتون ــوي او دوی د هم ــز ک ــورې اغې ــر اج پ
اندونیزیــا87 کــې د غرنیــو ســیمو کروندګــرو پــه اړه وایــي، چــې څرنګــه دوی لــه کــوم جبــر پرتــه د تېــرې یــوې پېــړۍ پــه اوږدو کــې د تنباکــو کرکیلــې 
تــه مخــه کــړې ده او کلــه چــې د بــازار شــرایط نامطلــوب وي نــو څنګــه بیــا د تنباکــو لــه کرکیلــې الس پــه ســر کېــږي. پــه دې توګــه د کوکائــو کرکیلــې تــه 
د دوی مخــې کولــو پــه بــازار کــې د یــادو کروندګــرو د ښــکېلتیا ماهیــت هــم بــدل کــړی دی، او د هغــو خلکــو لپــاره یــې د اجــورې لرونکــې کار اړتیــا 
ډېــره کــړې چــې کمــه یــا هېــڅ څمکــه نــه لــري او هغــوی چــې ځمکــه لــري، هغــوی تــه یــې بیــا د خپلــې شــخصي ځمکــې ډېرولــو اړتیــا راپورتــه کــړې ده. د 
افغانســتان کلیوالــي اقتصــاد تــه پــه تېــره بیــا پــه ډېــرو لېــرې پرتــو ســیمو کــې د توزیعــي اقتصــاد پــه ســترګه کتــل کېــدای شــي، چــې پــه ورتــه وخــت 
ــاروو  ــوي.88 د کوکن ــوره ک ــاوې پ ــه اړتی ــرو د ژوندان ــوازې د کروندګ ــده ی ــره بری ــر ډې ــو ت ــوي، خ ــه ک ــځ ت ــکېلتیا رامن ــې ښ ــازار ک ــه ب ــم پ ــه ه ــه څ ــې ک ک

کرکیلــې تــه د خلکــو لېوالتیــا یــا هــم د کوکنــارو لــه کرکیلــې د دوی الس پــه ســر کېــدل همــدا واقعیــت پــه ګوتــه کــوي.

یــو  پــړاو د دې خطرونــو  لــه خطرونــو ســره مــخ دي. د کرنیــزې ودې او کلیوالــي پرمختیــا پروګــرام دویــم  پــردې ســربېره د توکــو بازارونــه 
روښــانه تصویــر وړانــدې کــوي، ځکــه پــه هــرات والیــت کــې د چرګانــو ســاري ناروغــۍ خپرېــدو لــه وجــې د پولــې تــړل کېــدو او وســایلو 
نشــتون د دې المــل شــو، چــې د چرګانــو بــازار نېــږدې لــه ســقوط ســره مــخ شــي.89 بیــا هــم د کوکنــارو کرکیلــې دې وضعیــت تــه پیــاوړی غبرګــون 
ــه وجــې د ناڅرګنــد وضعیــت پــه تــرڅ کــې یــې هــم  ــه لــوري د قــدرت واګــي پــه الس کــې اخېســتو ل ــو ل ښــودلی، چــې ان د کوېــډ -19 او د طالبان

ــدالی دی.  ــق مون ــره تطاب ــې س ــه منځپانګ ــام ل ــي ابه ــه د افراط ــاري توګ ــې س ــه ب ــارو پ ــه کوکن ــړې ده. ځک وده ک

د دې ترڅنــګ نــور توکــي د بــازار لــه بېــال بېلــو خنډونــو او جوړښــتونو ســره مقابلــه کــوي. پــه داســې حــال کــې چــې د کوکنــارو کرکیلــه پــه 
ګاونډیــو هېوادونــو کــې هېــڅ راز رقابتــي بــازار نــه لــري. خــو برعکــس، نــور پورتــه یــاد شــوي درې توکــي بیــا پــه پاکســتان کــې د پولــې 
ــه  ــې ل ــه ک ــه برخ ــو پ ــو محصوالت ــنو خون ــو او ش ــخ دي. د کچال ــره م ــت س ــخت رقاب ــه س ــدې ل ــه وړان ــو پ ــو محصوالت ــاړې واردېدونک ــې غ ــه هغ ل
ــو  ــه کت ــه پ ــا ت ــو وړتی ــو راټیټول ــو د قیمتون ــادو محصوالت ــې د ی ــو ک ــه بازارون ــتان پ ــګ او د افغانس ــو رات ــه محصوالت ــه د ارازان ــتان څخ پاکس
پــه افغانســتان کــې د بــازار فرصتونــه موســمي بڼــه لــري. لکــه څــه ډول چــې د پیــازو پــه برخــه کــې دا خبــره تــر ســترګو شــوې، چــې ســوداګر 
کــوالی شــي د پولــې دواړو غــاړو تــه د محصوالتــو پــر وړلــو راوړلــو خپــل انحصــار وســاتي او قیمتونــه پــه خپلــه ګټــه راوڅرخــوي،90 دا خبــره 

ــپړو.  ــې راس ــه ک ــۍ برخ ــه الندېن ــوږ پ ــې م ــات ی ــې جزئی ــوي، چ ــدق ک ــم ص ــه اړه ه ــبزیجاتو پ ــورو س ــو او ن د چرګان

څارنه	او	ارزونه

پــه ارزولــو کــې د برېتانیــا نړیوالــه پرمختیایــي  پــړاو91  اېــف پروګــرام دویــم  لــه مخــې دکارډ –  د خپلواکــې څارنــې او ارزونــې راپورونــو 
ــډون  ــه ګ ــو پ ــنو خون ــې او ش ــو روزن ــپړولو او د چرګان ــه بش ــروژو پ ــا پ ــادي پرمختی ــروژه د 19 اقتص ــاده پ ــې ی ــېدلې، چ ــه رس ــې ت اداره دې پایل
ــدو،  ــه عوای ــړو ل ــیمو وګ ــي س ــۍ وه. دې ادارې د کلیوال ــې بریال ــړ ک ــه مالت ــو پ ــتیز ځنځیرون ــو ارزښ ــپړو، د ات ــو راس ــه جزئیات ــې پ ــدې ی ــې الن چ
تــه کولــو ســره د دې پــروژې د مرســتې ادعــاء کــړې. نومــوړې ادارې  لــه رامنــځ  خصوصــي ســکتور پانګونــې، دنــدو زیاتولــو او تشــبثاتو 
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)CARD-F( د کرنیــزې ودې او کلیوالــي پرمختیــا پــروژه

څرنګــه چــې د کارډ - اېــف پروګــرام دویــم پــړاو د ارزونــې پــه اړه پــه دویــم راپــور کــې یادونــه شــوې، پــه دې پــړاو کــې د ټولــې پــه پــام کــې نیــول 
شــوې بودجــې 74 ســلنه د چرګانــو روزنــې او شــنو خونــو جوړولــو پــر ارزښــتیز ځنځیــر لګــول شــوي.93 پــه همــدې ترتیــب، د دې پــړاو خپلواکــې 
ــار  ــل، کنده ــه کاب ــروژه او پ ــر پ ــا پ ــادي پرمختی ــو اقتص ــې د چرګان ــو ک ــار والیتون ــرات او کنده ــه ه ــای پ ــار پرځ ــز د ننګره ــول تمرک ــې ټ ارزون
ــو  ــې د کچال ــوالۍ ک ــاش ولس ــه خ ــت پ ــان والی ــې د بدخش ــه ک ــاده ارزون ــه ی ــو دی. پ ــر ارزول ــت پ ــو د فعالی ــنو خون ــې د ش ــو ک ــار والیتون او ننګره
تولیــد اقتصــادي پرمختیــا پــروژې ارزونــه نــه ده شــوې. د یــادې پــروژې ارزونــه بیــا د افغانســتان د څېړنــې او ارزونــې ادارې لــه لــوري شــوې 

ده. 
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ساحوي	موندنې

بدخشان

ــز  ــې تمرک ــړې وې. د دې څېړن ــاب ک ــوالۍ انتخ ــم ولس ــاش او کش ــاره د خ ــو لپ ــي کول ــروژې د عمل ــې پ ــې د خپل ــت ک ــان والی ــه بدخش ــف پ کارډ-اې
سســې لــه لــوري عملــي شــوې ده.  2016 ز کلونــو ترمنــځ د افغــان اېــډ مؤ پــه خــاش ولســوالۍ کــې د کارډ – اېــف پــر پــروژه دی، چــې د 2012 او 

پــه 2002ز کال کــې لــه مرکــز فیــض ابــاد ســره مســتقیمًا د نــوي ســرک پر مــټ د خــاش ولســوالۍ تــر نښــلېدو پــورې، د یــادې ولســوالۍ یوازېنــۍ 
نښــلېدونکي الره د جــرم ولســوالۍ لــه الرې وه. تــر 2002ز کال د مخــه تــر فیــض ابــاد پــورې پــر خــرو تــګ دوې تــر درېیــو ورځــې وخــت نیــو، خــو 
ــي.  ــدالی ش ــېدنه کې ــې رس ــاعتونو ک ــورو س ــا څل ــه 3 ی ــټ پ ــې الرۍ پر م ــم باروړونک ــا ه ــر ی ــه د موټ ــز ت ــره اوس مرک ــدو س ــه جوړې ــرک پ ــوي س د ن
ــې  ــزه دره ده چ ــۍ کرنی ــوه غرن ــاش ی ــې دی. خ ــه دره ک ــه لوی ــوالۍ پ ــادې ولس ــې د ی ــت ی ــې موقعی ــه وه، چ ــوه برخ ــوالۍ ی ــرم ولس ــاًل د ج ــاش اص خ
ــډون،  ــه ګ ــړو پ ــۍ غ ــوذه کورن ــېراني بانف ــوالۍ د ش ــاده ولس ــدود دي. ی ــر مح ــې ډې ــول ی ــو لګ ــو د اوب ــري، خ ــم ل ــاعد موس ــو مس ــاره ی ــې لپ د کرن
چــې د همــدې ولســوالۍ دي، د ګــڼ شــمېر بانفــوذه څېــرو پــه واســطه خــاش پــه 1990یمــه ز لســیزه کــې د یــو خپلــواک اداري واحــد خــو درېیمــې 

ســیس شــوه.94 درجــې ولســوالۍ پــه توګــه تأ

19۵0مــې لســیزې راوروســته پــه دې  پــردې ســربېره، یــاده ولســوالي د کوکنــارو د کرکیلــې اوږده مخینــه لــري ترڅنــګ یــې لــږ تــر لــږه لــه 
ــورل. دا  ــي اداره پل ــد حکومت ــر اړون ــې پ ــه ی ــوالت ب ــدو محص ــو کرون ــې د خپل ــم و، چ ــتم ه ــو سیس ــرو ی ــویو کروندګ ــت ش ــې د ثب ــوالۍ ک ولس
محصــول لــه قلبــې سیســتم پــه ګټــې اخېســتنې کــرل کېدونکــي غنــم و، چــې د کورنیــو پــه ژونــدي پاتــې کېدلــو کــې یــې مرســته کولــه. لــه 
2000ز کال راپــه دېخــوا د دې ولســوالۍ د کوکنــارو کرنیــزه ســاحه پــه ډېــر ډراماټیــک ډول پراخــه شــوه، پــه څېړنــه کــې د ځینــو ګډونوالــو پــه 
2007ز کلونــو ترمنــځ و، نــو لــه دې څرګندیــږي،  2000 او  80 ســلنه وغځېــده، پــه داســې حــال کــې چــې د کوکنــارو د کرکیلــې اوج د  وینــا ان تــر 
د  کرکیلــې  کوکنــارو  د  چــې  څنګــه  لکــه  تللــې.  ده  نــه  منځــه  لــه  توګــه  بشــپړه  پــه  کــې  ولســوالۍ  دې  پــه  هېڅکلــه  کرونــده  کوکنــارو  د  چــې 
ــر  ــه ت ــورې دا کرکیل 2019ز کال پ ــر  ــو  ت ــه وه، خ ــه کم ــارو کرکیل ــورې د کوکن 2010ز کال پ ــر  ــه(، ت ــړی نقش ــږي )لوم ــې معلومی ــه نقش ــال ل احتم
ټولــې ولســوالۍ ان نېــږدې ګاونــډ کــې جــرم ولســوالۍ تــه هــم وغځېــده. د کارډ - اېــف پــروژې پرمهــال د بنګــو کښــت همداســې پــراخ او پــر 

ــو.   ــې ش ــای پات ــل ځ خپ

لــه دې کبلــه خــاش ولســوالۍ یــوازې د کوکنــارو د کرکیلــې لــه مخــې د کارډ - اېــف پروګــرام لپــاره د انتخــاب پــر معیارونــو برابــره وه، کــه 
څــه هــم د کوکنــارو لــه کرکیلــې پــه بشــپړه توګــه نــه وه پاکــه شــوې. پــردې ســربېره، ګــڼ شــمېر پــه څېړنــه کــې ډېــر شــمېر ګډونوالــو پــه صراحــت 

ــل: ــې ووی ــخص داس ــو ش ــه دې اړه ی ــوروړې ده. پ ــو پ ــخصي اړیک ــده د ش ــره بری ــر ډې ــاب ت ــوالۍ انتخ ــاره د ولس ــروژې لپ ــې د پ ــي، چ ویل

د کارډ - اېــف پروګــرام رئیــس زمــوږ د ولســوالۍ یــوې بانفــوذه څېــرې ټولګیــوال او نېــږدې ملګــری و، لــه دې کبلــه یــاد 
ــه مخــې تــر ټولــو وروســته  ــه نومــوړي رئیــس غوښــتنه وکــړه، چــې د بدخشــان والیــت خــاش ولســوالۍ د پرمختیــا ل شــخص ل

پاتــې بېوزلــه او د کوکنــارو کرکیلــې لرونکــې ولســوالۍ پــه توګــه انتخــاب کــړي.9۵

ــړی،  ــې کار ک ــت راهیس ــر وخ ــه ډې ــې ل ــې ی ــان ک ــه بدخش ــې پ ــه چ ــاب پروس ــو انتخ ــا انجی ــي ادارې ی ــوي نادولت ــوم د برېتان ــه ن ــډ پ ــان- اې د افغ
سســې  سســې د کارکوونکــو لــه خبــرو دا جوتیــږي، چــې یــادې مؤ ناڅرګنــده ده، خــو د دواړو ولســوالیو حکومتــي چارواکــو او افغــان – اېــډ مؤ
یــوازې د هغــې نقشــې د تطبیــق رول درلــود، چــې پــه پالزمېنــه کابــل کــې د کارډ- اېــف پروګــرام د دفتــر لــه لــوري ډیزایــن کېــده او د کلیــو ټــاکل 

هــم پــه کــې شــامل وو. پــه دې اړه د ولســوالۍ یــو چارواکــي داســې ویلــي: 

دا پروګــرام مخکــې لــه مخکــې ډیزایــن شــوی و او خــاش ولســوالۍ تــه راوړل شــو، دلتــه یــوازې تطبیــق شــو. دوی پــه دې  
ــروژې  ــد پ ــرام اړون ــرام او د پروګ ــو دا پروګ ــدې خلک ــرل او هم ــاورین ل ــي مش ــران او بهرن ــن، انجین ــل ماهری ــې خپ ــرام ک پروګ

	.	ولسوالۍ	د	نفوسو،	چاپېریال	او	ټولنیزو	ځانګړتیاوو	له	مخې	درجه	بندي	شوې	دي.	د	ولسوالیو	له	درجه	بندۍ	موخه	دا	ده	چې	لومړنۍ	منابع	او	تشویقي	 	94

بودجه	ورته	ځانګړې	يش.	درېیمه	درجه	ولسوالۍ	په	دې	ډلبندي	کې	تر	ټولو	ټیټه	ده.	
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ســاحوي موندنې

ــه  ــانتیاوې ورت ــوازې اس ــوږ ی ــې م ــود، بلک ــه درل ــڅ رول ن ــې هې ــق ک ــن او تطبی ــه ډیزای ــوږ پ ــه، م ــه دې کبل ــړې دي. ل ــن ک ډیزای
ــې.96 ــه کېدل ــې راپورت ــه ک ــه ټولن ــې پ ــې چ ــو هوارول ــتونزې م ــه س ــې او هغ برابرول

پنځــه  کــې  برخــه  پــه  تولیــد  چرګانــو  او  روزنــې  مچیــو  تولیــد،  پیــازو  جوړولــو،  خونــو  ســړو  تولیــد،  کچالــو  د  لپــاره  ولســوالۍ  خــاش  د 
ــوی و.  ــول ش ــې نی ــام ک ــه پ ــم پ ــرام ه ــو پروګ ــو ی ــاوو جوړول ــربېره، د زېربن ــردې س ــوې وې. پ ــول ش ــې نی ــام ک ــه پ ــروژې پ ــي پ ــادي پرمختیای اقتص
ــرول  ــانتیاوو براب ــي اس ــاره د روغتیای ــو لپ ــوړول او د حیوانات ــربندونو ج ــو س ــه د درېی ــه موخ ــا پ ــو پراختی ــزو ځمک ــې د کرنی ــرام ک ــه دې پروګ پ
هــم شــامل وو. خــو د پــروژې پلــې کوونکــو تــه ډېــره ژر دا جوتــه شــوه، چــې پــه پالزمېنــه کابــل کــې ټولــې پــالن شــوې پــروژې پــه یــاده ولســوالۍ 

ــل: ــه دې اړه ووی ــکار پ ــو هم ــې ی سس ــډ مؤ ــان –اې ــه دي. د افغ ــدو وړ ن ــې کې ــې د پل ک

ــه او ټولــې مچــۍ مــړې شــوې. ښــایي المــل یــې اقلیمــي شــرایط وي،  ــه لرل پــه دې ولســوالۍ کــې د مچیــو ســاتنې ښــه پایلــه ن
ځکــه پــه بدخشــان کــې هــوا ډېــره ســړه ده. بیــا مــو د مچیــو پرځــای خلکــو تــه د وزو د وېشــلو وړاندیــز وکــړ. پــه بدخشــان کــې 
سســې او پــه پالزمېنــه کابــل کــې د مرکــزي دفتــر دغــه راز د پروګــرام اداري ډلــې ترمنــځ ډېــر بحثونــه پــرې  د افغــان – اېــډ مؤ
وشــول او زیــات شــمېر برېښــنالیکونه تبادلــه شــول، خــو دوی د وزو لــه وېــش ســره هوکــړه ونــه کــړه. دوی ویــل، چــې” دا کار 
ډېــر اوږد پروســیجر غــواړي او ډېــر وخــت بــه ونیســي.” نــو مــوږ دا وړاندیــز نــه شــو منلــی. تاســو نــه شــئ کــوالی چــې د پــروژې 

پــه ډیزایــن کــې بدلــون راولــئ، لــه همــدې وجــې د اوســني ډیزایــن لــه مخــې پرمــخ الړ شــئ.97 

لومــړی نقشــه. پــه 2010 او 2019ز کلونــو کــې د بدخشــان په خاش ولســوالۍ کــې د کوکنارو د کښــت احتمال

یادونــه: انګېرنــه دا ده، چــې دا ارقــام پــه ټــول افغانســتان کــې د کوکنــارو د کښــت نســبي احتمالــي انــدازه پــه ګوتــه کــوي. د احتمــال کټګــورۍ 
د کوکنــارو تــر کرکیلــې النــدې ســیمې پــه ګوتــه کــوي. دا ارقــام د کوکنــارو کرونــدو حتمــي ځایونــه نــه پــه نښــه کــوي. دا یادونــه هــم مهمــه ده، 
چــې پــه افغانســتان کــې د پېــال بېلــو کلونــو د کوکنــارو کښــت احتمالــي نقشــو ســره د دې نقشــې مســتقیمه پرتلــه ډېــره د اعتبــار وړ نــه ده، 

ځکــه د احتمــال کچــه هــر کال بدلــون مومــي. دلتــه پــه نقشــه کــې د لنډســیټ هــر پکســل لــه 30 متــرو ســره برابــر دی. 
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ســاحوي موندنې

پــردې ســربېره، د پــروژې تــر پــای تــه رســېدو وروســته د ګــڼ شــمېر چارواکــو ارزونــه دا وه، چــې یــوازې د کچالــو، ســړو خونــو او اوبــو لګولــو 
پــروژو پــه خــاش ولســوالۍ کــې تــل پاتــې میــراث لــه ځــان پــر ځــای پرېښــی دی. د پــروژې پــه ډیزایــن کــې لــه مرکــزي کنټــرول دا جوتیــږي، چــې 
پــر تطبیــق یــې جــدي څارنــه شــوې. دا چــې د څارنــې ټــول ارقــام چېرتــه دي او څــه ډول کارول شــوي، یــو څــه ګونګــه موضــوع ده. کلــه مــو چــې پــه 
ــې  سس ــډ مؤ ــان – اې ــو د افغ ــو، خ ــوالی ش ــدا ک ــې پی ــه ی ــې چېرت ــره وو، چ ــه دې ناخب ــړې دوی ل ــې وک ــره مرک ــو س ــه چارواک ــې ل ــل ک ــه کاب پالزمېن

چارواکــو پــه دې اړه یادونــه کــړې، چــې د پــروژې پــر پلــې کېــدو څومــره جــدي څارنــه کېدلــه: 

سســې بــه د پــروژو د پلــې کولــو لپــاره پــه پالزمېنــه کابــل کــې د کارډ - اېــف لــه مرکــزي دفتــر هــره میاشــت  د افغــان – اېــډ مؤ
ــې د  ــل ک ــه کاب ــه پالزمېن ــور پ ــو راپ ــتې د فعالیتون ــرې میاش ــته د ه ــدو وروس ــې کې ــر پل ــالن ت ــه د پ ــا ب ــه کاوه. بی ــالن ترالس پ
ناســتې پرمهــال مرکــزي دفتــر تــه ورکــول کېــده. کــه چېــرې بــه کــوم فعالیــت پاتــې و، نــو دالیــل یــې بایــد وړانــدې شــوي وای، 
ــرام  ــف پروګ ــې دکارډ – اې ــان ک ــه بدخش ــې پ ــت ک ــه وخ ــه ورت ــدل. پ ــالن کې ــې پ ــت ک ــه میاش ــه بل ــه پ ــې فعالیتون ــه پات ــا ب او بی
یــو  والیتــي دفتــر هــم و. د یــاد دفتــر کســان بــه ان هــره ورځ او هــره اونــۍ ســاحې تــه تلــل او چــارې یــې لــه نېــږدې څارلــې. کــه 
ــل  ــه کاب ــه پالزمېن ــې پ ــه ی ــور ب ــه او راپ ــې کول ــه ی ــتنه ب ــو سپارښ ــوره کول ــو د پ ــه، ن ــا پیداکول ــه نېمګړتی ــه دوی کوم ــرې ب چې

ــه ورکاوه.98  ــر ت ــزي دفت ــې مرک ک

ــاتنې  ــو د س ــو محصوالت ــې د کچال ــو ک ــه لومړی ــې پ ــړی، چ ــز ک ــو تمرک ــر موندن ــه اړه پ ــو پ ــړو خون ــو س ــو او هغ ــې د کچال ــث ک ــل بح ــه خپ ــوږ پ م
ــو  ــاره د درېی ــو لپ ــاحې د زیاتول ــزې س ــې د کرنی ــو ک ــه دې موندن ــه پ ــې دلت ــې ده، چ ــوې وې. د یادون ــول ش ــې نی ــام ک ــه پ ــاره پ ــو لپ ــه کول او زېرم
ســربندونو جوړولــو او د حیواناتــو لپــاره د روغتیایــي اســانتیاوو برابرولــو دواړو پــه اړه زیاتــرو ګډونوالــو ډېــرې پــه زړه پــورې خبــرې کــړي، 
د بېلګــې پــه توګــه د مالــدارۍ شــمېر پــه اړه ویــل شــوي، چــې زیــات شــوی؛ ترڅنــګ یــې د حیواناتــو لپــاره د روغتیایــي اســانتیاوو99 پــه 
رامنــځ تــه کېــدو ســره د مړینــې کچــه هــم راکمــه شــوې او پــه ورتــه وخــت کــې د مالــدارۍ قیمتونــه هــم لــوړ شــوي، خــو د حیواناتــو د روغتیایــي 
ــې  ــوادو د ګټ ــزورو م ــه کم ــې ل ــو ک ــه جوړول ــانتیاوو پ ــربندونو او اس ــه د س ــودې وې، ځک ــنې موج ــم اندېښ ــه اړه ال ه ــانتیاوو د کار د دوام پ اس
اخېســتنې پــه اړه شــکونه وو، چــې ایــا دوام بــه وکــړي کــه نــه؟ داســې ښــکاري، چــې د کارډ - اېــف پــروژې د یــادې ولســوالۍ د مالــدارۍ 

ــړې ده.  ــته ک ــال مرس ــدو پرمه ــې کې ــروژې پل ــږه د پ ــر ل ــږ ت ــې ل ــا ک ــه پیاوړتی ــاد پ اقتص

د	کارډ	-	اېف	پروګرام	او	د	خاش	ولسوالۍ	د	کچالو	اقتصاد

ــه پــه 2002ز  ــه کــې خــاش ولســوالۍ ت ــر وخــت راهیســې د بدیــل محصــول پــه توګــه کــرل کېــدل او پــه ټول ــه ډې ــو ل پــه خــاش ولســوالۍ کــې کچال
کال کــې د نــوي ســرک تــر جوړېــدو پلــور تــه نــه وو وړانــدې شــوي. د کوکنــارو کرکیلــه د کارډ - اېــف پروګــرام د پیــل پرمهــال خامخــا موجــوده 
وه، او د پــروژې لپــاره د خلکــو د انتخــاب پرمهــال دا ټولــو تــه روښــانه شــوې وه، چــې کروندګــر یــوازې پــه هغــه صــورت کــې د دې پــروژې لپــاره 
وړ ګڼــل کېــږي، څــو ژمنــه وکــړي چــې نــور بــه کوکنــار نــه کــري. لــه دې کبلــه د کچالــو اقتصــادي پرمختیــا پــروژې تــه پــه څرګنــده د کوکنــارو د 
بدیــل محصــول پــه ســترګه کتــل کېــدل. د یــو کروندګــر د ســترګو لیدلــي حــال، چــې پــه دې پــروژه کــې یــې ګــډون نــه و کــړی، ځکــه لــه بلــخ والیــت 

څخــه یــې د یــو قــرادادي د ناظــر پــه توګــه کار کاوه، دا خبــره تاییــد کــړې ده: 

نــه غوښــتل چــې هغــه وخــت د کارډ - اېــف پروګــرام پــه ناســتو کــې ګــډون وکــړم، ځکــه دوی د کوکنــارو کروندګــرو  مــا 
ــه وي.  ــه ن ــارو کرکیل ــې د کوکن ــاوخوا ی ــد ش ــږي بای ــرل کې ــو ک ــه کچال ــې پ ــه چ ــه ځمک ــې هغ ــار دا و، چ ــو معی ــول او ی ــه خوښ ن
ــو او  ــوم پولیس ــا ن ــه زم ــې دوی ب ــره دا وه چ ــا وې ــه زم ــړم. ځک ــډون وک ــې ګ ــتو ک ــه ناس ــو پ ــه کاوه، څ ــاس ن ــا احس ــا د ارامتی م
پــردې ســربېره، زه د کلــي او نادولتــي  پــه توګــه ورکــړي.  تــه د کوکنــارو کرونــدو د مســلکي کارکوونکــي  ملــي امنیتــت 

ســازمانونو پــه ناســتو کــې هــم ډېــر بوخــت وم.100

دا چــې نومــوړی د تریاکــو د عوایــدو پر مــټ د ځمکــې اخېســتو جوګــه و، نــو د ده ځمکــه وال د کارډ - اېــف پروګــرام پــه پــروژه کــې ګــډون 
وکــړ، پــه دې توګــه نومــوړي شــخص لــه یــادې پــروژې پــه نامســتقیم ډول ګټــه پورتــه کــړې ده. پــردې ســربېره، د نومــوړي ځمکــه د جــوړو شــویو 
ــه کــړه، چــې ارزښــت یــې ال نــور هــم ورتــه لــوړ کــړ.  ــه للمــي پــه اوبیــزه ځمکــه بدل ســربندونو پــه حــوزه کــې راغلــه او دې کار د نومــوړي ځمکــه ل
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ــه  ــه او پانګ ــزه ځمک ــې اوبی ــدل چ ــان انتخابې ــه کس ــاره هغ ــتنې لپ ــې اخېس ــو د ګټ ــړو خون ــروژې او س ــه پ ــو ل ــې د کچال ــر دا و چ ــراري نظ ــو تک ی
ــه  ــې پ ــرام ک ــه پروګ ــف پ ــوا د کارډ - اې ــې خ ــه بل ــوی و او ل ــول ش ــې نی ــام ک ــه پ ــې پ ــن ک ــه ډیزای ــروژې پ ــوا، دا کار د پ ــوې خ ــه ی ــرل. ل ــې ل دواړه ی
واضــح ټکــو دا خبــره راغلــې وه، چــې د دوی د پــروژې موخــه د کروندګــرو پیــاوړي کــول دي. خــو دا هــم ثابتــه خبــره ده چــې د ګډونوالــو د 
سســې لــه لــوري د کلــي ولســي پرمختیایــي شــورا تــه ورکــړل شــوی و او د زیاتــرو باخبــره  انتخــاب واک د کلــي پــه کچــه د افغــان – اېــډ مؤ
ــه او زورور  ــې لرل ــطه ی ــوي واس ــې ق ــي، چ ــاب ش ــاره انتخ ــروژه لپ ــک د دې پ ــه خل ــوازې هغ ــې ی ــو، چ ــل ش ــه دا کار د دې الم ــه قول ــخاصو ل اش
وو. یــو ځمکــه وال پــه دې اړه داســې ویلــي: “  تــر ټولــو بــده خبــره دا وه چــې بېوزلــو کروندګــرو تــه پــه دې پــروژه کــې ځــای ورنکــړل شــو، ځینــو 
ــن  ــري چل ــې دا توپی ــه ک ــه پروس ــاب پ ــه د انتخ ــه ګټ ــو پ ــوذه خلک ــتمنو او بانف ــود. “101 د ش ــې رول درل ــاب ک ــه انتخ ــرو پ ــو د کروندګ ــوذه خلک بانف

ــپړو.  ــروژه راس ــد پ ــو د تولی ــه د کچال ــو اوس دلت ــوو، خ ــرې ک ــي خب ــرې تفصیل ــته پ ــې وروس ــر و، چ ــې ډې ــه ک ــه برخ ــو پ ــو د جوړول ــړو خون د س

د کچالــو د تولیــد پــروژه پــه نړیوالــه کچــه د چارواکــو لــه لــوري د یــو جامــع ارزښــتیز ځنځیــر تــګالرې پــه توګــه بلــل شــوې، او یــو باخبــره 
شــخص پــه دې اړه داســې څرګندونــې کــړي: 

د کارډ - اېــف پروګــرام یــو مهــم ټکــی دا و، چــې دوی د پروګــرام ټــول اړخونــه پــه پــام کــې نیــول. دوی دې سیســتم تــه د 
ارزښــتیز ځنځیــر نــوم ورکــړی و، چــې د تخمونــو لــه پلورونکــو پیــل کېــده او بیــا تــر کروندګــرو، کمیــاوي ســرې پلورونکــو، 
کارګرانــو او رېبلــو پــورې، ورپســې د محصــول تــر پلــور او د محصوالتــو تــر لېږدوونکــو الریــو غځېــده. دا ټولــې د ارزښــتیز 

ــې وې.102 ــر برخ ځنځی

سســې لــه لــوري د کچالــو کرلــو نویــو مېتودونــو د روزنــې څرنګوالــی، د  هغــه کروندګــر چــې د دې پروګــرام ګډونــوال و د افغــان – اېــډ مؤ
کچالــو نویــو تخمونــو وېــش او د کچالــو کرونــدې د حاصالتــو زیاتوالــي پــه موخــه د کاري وســایلو کچــې او وخــت پــه اړه د معلوماتــو ورکــول 
ــې  ــي چ ــوه ش ــه دې پ ــو پ ــوی و څ ــر ش ــم براب ــفر ه ــز س ــو زده کړنی ــه ی ــت ت ــو والی ــاره بامیان ــربېره، د دوی لپ ــردې س ــړي دي. پ ــان ک ــو بی ــه جزئیات پ
هلتــه کروندګــر کچالــو څــه ډول کــري. د دې ترڅنــګ، لــه پــروژې مســتقیمو او نامســتقیمو ګټــه اخېســتونکو دواړو دا خبــره منلــې چــې دا 
کار د کچالــو حاصالتــو د درې برابــره ) پــه یــو جرېــب کــې لــه 1۵0 تــر 180 منــو څخــه 600 منــو تــه ( د زیاتوالــي المــل شــو. دا هغــه وخــت و چــې د 

ــد.  ــل وګرځې ــادي بدی ــرک اقتص ــو متح ــارو ی ــو د کوکن ــې کچال ــوړ و، چ ــر ل ــت ډې ــو قیم ــوړ وو او د کچال ــه ځ ــخ پ ــم م ــه ه ــارو قیمتون کوکن

ــانو زده  ــو کس ــه هغ ــرو ل ــورو کروندګ ــرو ن ــې زیات ــړې، بلک ــه ده ک ــه ن ــه ګټ ــو ت ــتقیمو ګډونوال ــوازې مس ــروژې ی ــې دې پ ــره ده، چ ــه خب ــم جوت دا ه
کــړه کــړې چــې پــه دې پروګــرام کــې روزل شــوي وو او وســایل ورکــړل شــوي وو. 

مــا د کارډ - اېــف پــه پــروژه کــې ګــډون نــه دی کــړی، ځکــه هغــه وخــت زه دلتــه نــه وم او پــالر مــې د کوکنــارو پــه کرکیلــه 
بوخــت و او هغــه وخــت مــې پــالر هــم لــه دې پــروژې ســره لېوالیتــا نــه لرلــه. خــو وروســته چــې زه دلتــه راغلــم او لــه خپــل خســر 
ــه مخــې وکــرل چــې د کارډ  ــو مــې وپېــرل، بیــا مــې د هغــه پروســیجر ل ــده مــې پیــل کــړه او کچال ــو کرون ــه، ن مــې ځمکــه ونیول
- اېــف پــه پروګــرام کــې نــورو کروندګــرو تــه ښــودل شــوی و. مــا پــه کلــي کــې لــه یــو باتجربــه کروندګــر پوښــتنه وکــړه او هغــه 
ــا  ــه وو او زم ــل 800 من ــو حاص ــا د کچال ــړ. زم ــه ک ــل ترالس ــه حاص ــر ښ ــې ډې ــو م ــه کچال ــره ل ــود، باالخ ــب راوښ ــو ترتی ــم د کرل ه

ونــډه 400 منــه وه.103

ورپســې د پورتــه شــخص پــالر هــم د کوکنــارو لــه کرکیلــې الس پــه ســر شــو او د کچالــو کرلــو تــه یــې مخــه کــړه. پــه دې کــې شــک نشــته 
ــوې  ــه ش ــرو ت ــې کروندګ ــه ک ــه برخ ــې پ ــه د کرن ــړې، ځک ــې ک ــاوې زیات ــم بوختی ــاره ه ــو لپ ــدو کارګران ــي د کرون ــو زیاتوال ــو حاصالت ــې د کچال چ
ــه الرښــوونو ســره ســم د  ــه څــو کارګــران پــر کار وګمــاري، چــې ل الرښــوونې پــه ســمه توګــه پلــې شــوې وې او کروندګــرو خپــل ځــان مکلــف ګاڼ
ــر  ــه 2۵0 ت ــوره ل ــۍ اج ــو ورځن ــې د کار کول ــدو ک ــه کرون ــو پ ــې د کچال ــې ده، چ ــړي. د یادون ــه ک ــه ډاډ ترالس ــت څخ ــت مدیری ــر وخ ــو پ محصوالت
ــوره  ــو اج ــر 800 افغانی ــه 600 ت ــې ل ــه ورځ ک ــدو پ ــه کرون ــارو ل ــول د کوکن ــوالی ش ــرو ک ــو کروندګ ــې دغ ــې چ ــال ک ــې ح ــه داس ــو وه، پ 300 افغانی
ترالســه کــړي. کلــه چــې دا پــروژه پــای تــه ورســېده نــو د کارګرانــو ګمــارل هــم راکــم شــول، خــو د ســړو خونــو او بندونــو پــه جوړولــو کــې د کاري 
بوختیــاوو رامنــځ تــه کېــدو لــه وجــې د کارډ – اېــف پروګــرام د بوختیــاوو پــر زیاتوالــي پراخــې اغېــزې درلــودې، چــې د کوکنــارو لــه کرونــدو 

ــوې.  ــل ش ــدو الم ــر کې ــه س ــو الس پ ــرو کارګران د زیات
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ــې  ــکاره ده، چ ــړي دي؟ ښ ــزې ک ــه اغې ــدو څ ــر عوای ــو پ ــي د کورنی ــو زیاتوال ــو د حاصالت ــې د کچال ــانه دي، دا دي چ ــم روښ ــر ک ــې ډې ــه چ ــه څ هغ
هغــه کورنــۍ چــې د خوراکــي توکــو لــه کمښــت کړېــدې، د کچالــو حاصالتــو یــوه مهمــه ګټــه د دوی لپــاره دا وه، چــې د دوی لګښــتونو پــه پــوره 
کولــو کــې یــې مرســته کــړې ده. لــه شــک پرتــه د ځینــو کوچنیــو کروندګــرو لپــاره دا ډېــره ګټــه وه. پــه دې اړه یــو کروندګــر خپلــې خبــرې لــه مــوږ 
ســره پــه النــدې ډول شــریکې کــړي. نومــوړي د دې ترڅنــګ د بــازار پــه تبادلــه او د تولیــد پــه لګښــتونو کــې د کچالــو رول تــه هــم اشــاره کــړې ده:

ــاوو  ــو اړتی ــو کورنی ــو د خپل ــه کچال ــر 70 من ــوږ ۵0 ت ــوړه ده. م ــړو ج ــورو غ ــه څل ــوازې ل ــې ی ــو، چ ــۍ ی ــۍ کورن ــوه کوچن ــوږ ی م
ــه  ــه موخ ــې پ ــره د تبادل ــو س ــورو توک ــه ن ــا ل ــې بی ــور ی ــي ن ــاره او نیمای ــي لپ ــې د پخل ــي ی ــې نیمای ــه دې ډل ــوو. ل ــه ک ــاره زېرم لپ
ــازار  ــې د ب ــو دا چ ــړ، خ ــه ک ــل ترالس ــه حاص ــږ کال 670 من ــا س ــي. م ــه راش ــي ت ــي کل ــده پلورونک ــې ګرځن ــت کاروو، چ ــه وخ هغ
خونــد نــه وو نــو یــو مــن مــې پــه 60 افغانــۍ وپلــوره. خپــل ځــان تــه مــې یــوازې 70 منــه وســاتل او 600 نــور مــې وپلــورل، چــې 
ــې د  ــې کال ک ــه راتلونک ــتونو او پ ــو لګښ ــوږ د ژمنی ــدازه زم ــړې. دا ان ــه ک ــه ترالس ــه دې درک ــۍ ل ــې 36،000 افغان ــال م ــول ټ ټ
ــۍ  ــوې بوج ــې د ی ــږئ، چ ــو پوهې ــه  تاس ــوي، ځک ــه ک ــت ن ــاره کفای ــو لپ ــرې د پېرل ــاوي س ــو او کمی ــویو تخمون ــالح ش ــو اص ځین

ــوو. 104 ــه اړ ش ــور ت ــږ کال پ ــوږ س ــې م ــه وه، چ ــدا وج ــۍ دی. هم ــاوخوا ۵000 افغان ــت ش ــرې قیم ــاوي س کمی

خــو پــروژه او باخبــره اشــخاص معمــواًل د کورنیــو پــه لګښــتونو او عوایــدو کــې د کچالــو د تولیــد لــه وجــې د بدلــون پــر دې اړخ خامــوش وو. د 
ــو پــه موخــه کارول  ــو لپــاره کارول کېــږي او د تخمــي کچالــو، چــې پــه راتلونکــې کال کــې د کرل ــو شــویو حاصالتــو، چــې د خوړل ــو راټول کچال
ــۍ د  ــه ناروغ ــا ل ــره بی ــه تې ــې پ ــوړې څوک ــوالۍ ل ــاش ولس ــري. د خ ــت ول ــوړ قیم ــایي ل ــې ښ ــته، چ ــام نش ــڅ راز ارق ــه اړه هې ــو پ ــږي، د بازارون کې

ــي. ــدالی ش ــیمې کې ــبې س ــرې مناس ــاره ډې ــد لپ ــو د تولی ــو تخمون ــو کچال پاک

 د پوهــاوي دا نشــتوالی تــر یــوه بریــده د ارزښــتیز ځنځیــر پــه اړه د کارډ – اېــف پروګــرام پــه ډیزایــن کــې د تولیــد توپیــر پــه ګوتــه کــوي. د 
ولســوالۍ چارواکــو لــه نظــره بازارونــه یــوازې لــه ســوداګرو ســره د کروندګــرو د تــړاو رامنــځ تــه کولــو لپــاره وو، چــې هلتــه ســوداګر راتلــالی 
شــول او لــه کروندګــرو یــې د هغــوی تــر اړتیــا زیــات شــوي کچالــو پېرودلــی شــول. داســې ښــکاري چــې د قیمتونــو پــه اړه کــوم رســمي معلومــات 
ــا  ــنادو ی ــه اس ــرام پ ــف پروګ ــه د کارډ - اې ــې څنګ ــې ی ــه مخ ــای ل ــت او ځ ــوي وو او د وخ ــول ش ــې نی ــام ک ــه پ ــه ډول پ ــې څ ــروژه ک ــه پ ــې پ ــته، چ نش
هــم د ارزونــې پــه راپورونــو کــې بدلــون مونــدالی دی. لــه یــو چارواکــي مــو چــې کلــه د ارزښــتیز ځنځیــر دې اړخ پــه اړه وپوښــتل، مــوږ تــه یــې 
ــازار او د  ــر ب ــې دوی پ ــږو چ ــه پوهې ــم ن ــه اړه ه ــې پ سس ــډ مؤ ــان – اې ــه راز د افغ ــرام دغ ــف پروګ ــوو او د کارډ - اې ــه ک ــوږ دا کار ن ــې: م ــل، چ ووی

ــه کــړې ده.10۵ کروندګــرو او ســوداګرو ترمنــځ پــر ســوداګرۍ څــه ډول څارن

2002ز کال وروســته تــر فیــض آبــاد پــورې د نــوي ســرک  دا خبــره د زیاتــرو باخبــره اشــخاصو لــه لــوري مــوږ تــه پــه تکــراري ډول شــوې چــې لــه 
ــه  ــازار پ ــړې ب ــې د ځانګ ــوالۍ ک ــه ولس ــوی دی. پ ــات ش ــي، زی ــه راځ ــوالۍ ت ــې دې ولس ــمېر چ ــوداګرو ش ــده س ــوته د ګرځن ــدو ورس ــر جوړې ت
ــادې  ــور ی ــراخ حض ــوداګرو دا پ ــوي. د س ــدل ش ــم اړخ ب ــه مه ــې پ ــو ک ــه کول ــه ممکن ــي پ ــه د السرس ــو ت ــوداګر بازارون ــې دا س ــت ک ــه موجودی ن
ولســوالۍ تــه د فزیکــي السرســي پرمختــګ او کوکنــارو اقتصــاد د پرمختیــا لــه کبلــه و، چــې د یــادې ولســوالۍ د مېشــتو وګــړو د پېــر 
2012ز کال وروســته د کچالــو پــه حاصالتــو کــې د پــام وړ زیاتوالــي لــه شــک پرتــه لــه فیــض  تــوان یــې زیــات کــړی دی. د دې ترڅنــګ لــه 
ــوا  ــه خ ــوداګرو ل ــي س ــترو ځای ــړی د س ــالت لوم ــړي دي. دا حاص ــات ک ــل زی ــوداګرو راتل ــه د س ــار څخ ــدز او تخ ــه کن ــیمو لک ــورو س ــاد او ن آب
ــو  ــه جزئیات ــې پ ــدې ی ــړې ده، او الن ــه ک ــه پورت ــو ګټ ــه جوړول ــو ل ــړو خون ــې د س ــې ی ــیمه ک ــاده س ــه ی ــې پ ــږي چ ــتل کې ــه اخېس ــه پیمان ــه پراخ پ

راســپړو. 

ــر بــل پــورې تلــل او کوچنیــو کروندګــرو  ــه یــو کلــي ت دا خبــره ډېــره مــوږ تــه ویــل شــوې، چــې معمــواًل ځایــي ســوداګر پــه یــاده ولســوالۍ کــې ل
بــه لــه خپلــې اړتیــا زیــات حاصــالت پــه لومړیــو کــې کوکنــار او بیــا وروســته د کچالــو حاصــالت د هغــو توکــو پــه تبادلــه کــې ورکــول چــې دوی 

ورتــه اړتیــا لرلــه. د یــو چارواکــي لــه قولــه دا کار لــه کــوم لګښــت پرتــه معاملــه وه: 

د بېلګــې پــه توګــه د 7 کیلــو وریــژو قیمــت 300 افغانــۍ دی او د 7 کیلوګرامــو کچالــو قیمــت 100 افغانــۍ دی. نــو دلتــه ځایــي 
ــې  ــژې چ ــه وری ــې 7 کیلوګرام ــې ی ــدل ک ــه ب ــوي او پ ــږي، ورک ــۍ کې ــې 300 افغان ــت ی ــې ارزښ ــو چ ــه کچال ــک 21 کیلوګرام خل

ارزښــت یــې همــدا 300 افغانــۍ دی ترالســه کــوي.106 
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د یــو بــل باخبــره شــخص ارزونــې چــې ځایــي ســوداګر و، یــو ډېــر متفــاوت او تــر ممکــن بریــده پــر واقعیتونــو والړ لیدلــوری وړانــدې کــړ، چــې 
د فیــض ابــاد او خــاش ترمنــځ یــې د نیوکــې پــه ډول د قیمتونــو توپیــر تــه اشــاره کــړې او د ســوداګرۍ نامعقــول شــرایط یــې بیــان کــړي، پــه کــوم 

حالــت کــې چــې ســوداګر لــه تبادلــې پــه دواړو اړخونــو کــې ګټــه پورتــه کــوي: 

ــه 80  ــو پ ــن کچال ــو م ــې ی ــوالۍ ک ــاش ولس ــه خ ــا پ ــوي. م ــو بدل ــه کچال ــژې پ ــوداګر( وری ــده س ــه دوی )ګرځن ــه توګ ــې پ د بېلګ
افغانــۍ واخېســتل، خــو دوی د وریــژو پــه بــدل کــې یــو مــن کچالــو پــه 60 افغانــۍ پېــري. د خــان ابــاد ســوداګر بیــا پــه کچالــو 
او وریــژو کــې دوې ګټــې کــوي. لومــړی، دوی د کچالــو قیمــت ډېــر کــم حســابوي او دویــم د وریــژو قیمــت بیــا ډېــر لــوړ 

ــوري.107 ــۍ پل ــه 140 افغان ــه پ ــو بېرت ــوي کچال ــرل ش ــا دا پې ــوداګر بی ــاد س ــابوي. ی حس

د کروندګــرو او ســوداګرو ترمنــځ د تبادلــې اوږدمهالــه ترتیبــات پــه کچالــو او کوکنــارو دواړو کــې تــر ســترګو شــوي او د بــې انصافــه تبادلــې 
شــواهد پــه دې راکــړه ورکــړه کــې نغښــتي دي، چــې د بدخشــان پــه دې لېــرې پرتــه ولســوالۍ کــې د توکــو د بــازار  څرنګوالــي پــه اړه د کرنیــزې 
ــه اړه د دوی د  ــګالرې پ ــر ت ــتیز ځنځی ــراخ ارزښ ــو او د پ ــه کول ــځ ت ــړاو رامن ــره د ت ــازار س ــه ب ــاوی او ل ــرام پوه ــا پروګ ــي پرمختی ودې او کلیوال

ادعــاوو محدودیتونــه تــر پوښــتنې النــدې راولــي. 

ــر  ــا پ ــې بی ــوی ی ــې هغ ــړي چ ــې ورک ــه ی ــوداګرو ت ــي س ــو ځای ــې د کچال ــل الره دا وه چ ــو بدی ــو پلورل ــو کچال ــا د زیات ــه اړتی ــاره ل ــرو لپ د کروندګ
نــورو ســوداګرو پــه جمعــي ډول یــا هــم مســتقیمًا پــه خپلــه د فیــض آبــاد پــه بــازار کــې پلــوري. دا ډلــه ســوداګر د لویــو ځمکــو مالکیــن دي چــې 
ــادو  ــم د ی ــره س ــو س ــه معیارون ــاب ل ــده د انتخ ــره بری ــر ډې ــن دي. دوی ت ــم برخم ــو ه ــړو خون ــویو س ــوړو ش ــه  ج ــوري ل ــه ل ــرام ل ــف پروګ د کارډ - اې
ســړو خونــو لپــاره غــوره شــوي وو، او هغــه وخــت شــاوخوا 200 امریکایــي ډالــرو نغــده ورکــړه اړتیــا وه )کــه څــه هــم د وخــت پــه تېرېــدو ســره دا 
معیــار بیــا بــدل شــو(، ترڅنــګ یــې د ځمکــې لــرل او پــه جوړولــو کــې مرســته کــول هــم شــرط وو. د دې ســوداګرو لــه ډلــې یــو تــن یــې دا خبــرې 
تاییــد کــړې دي: پــه دې کلــي کــې د 270 کورنیــو لــه ډلــې مــوږ دوې کورنــۍ لــه ســړو خونــو برخمنــې یــو... خــو 100 نــورې بېوزلــه کورنــۍ د کلــي 

پرمختیایــي شــورا لــه اســتازو دا پوښــتنه کــوي، چــې دوی تــه پــه دې پــروژه کــې ولــې برخــه یــا ونــډه نــه ده ورکــړل شــوې.108

یــاد ســوداګر د کمیــاوي ســرې او کرنــې لپــاره د کچالــو تخمونــو پــه څېــر د مهمــو وســایلو منبــع هــم ګڼــل کېــږي.109 کــه څــه هــم د هغــو شــرایطو 
کــره جزئیــات نــه دي معلــوم، د کومــو لــه مخــې چــې کروندګــر دا وســایل پــرې ترالســه کــوالی شــي، خــو د یــو بــل ســوداګر لــه قولــه کلــه چــې یــو 

کروندګــر پــور تــه اړتیــا ولــري، نــو د ګرځنــده ســوداګر پرځــای یــې لــه مــا ترالســه کــوي، نومــوړي ورپســې زیاتــه کــړه: 

ــي  ــې ځای ــا دا ده چ ــا بی ــګ معن ــوداګرو رات ــده س ــو ګرځن ــو د دغ ــو خ ــاله ی ــدو خوش ــه جوړې ــرک پ ــوي س ــفالټ ش ــوږ د دې س م
ــه  ــو ت ــري بیــا زمــوږ دوکانون ــه ل ــه همــدې ګرځنــده ســوداګرو اخلــي، مګــر کلــه چــې پیســې ون خلــک خپــل د اړتیــا وړ توکــي ل

ــه دی.110 ــه ن ــه ګټ ــو پ ــوالۍ د دوکانداران ــاش ولس ــګ د خ ــو رات ــده دوکانداران ــو ګرځن ــي. د دغ ــور اخل ــي او پ راځ

دا احتمــال هــم و، چــې دا پورونــه هغــه وخــت چــې قیمتونــه ټیــټ وو کروندګــرو تــه د دې تعهــد پــه مقابــل کــې ورکــړل شــوي وي چــې خپــل 
محصــوالت بــه پــر همــدې پــور ورکوونکــي پلــوري. د ســړو خونــو پــه لرلــو ســره ســوداګر د دې جوګــه وو څــو کچالــو تــر هغــه وخــت پــورې 

وســاتي چــې د قیمتونــو پــه ګــرم موســم کــې یــې نرخونــه لــوړ شــي. 

د محصوالتــو راټولولــو پــه موســم )اکټوبــر( کــې د یــو مــن کچالــو قیمــت لــه 80 تــر 90 افغانیــو وي، خــو یــوه یــا دوې میاشــتې 
1۵0 افغانیــو لوړیــږي. هغــه کســان چــې پیســو تــه بېړنــۍ اړتیــا  وروســته )پــه ډســمبر او جنــورۍ( کــې بیــا قیمتونــه تــر 120 او 
ــا  ــې بی ــت ی ــه وخ ــوي او هغ ــه ک ــې زېرم ــو ک ــړو خون ــه س ــو پ ــل کچال ــو خپ ــري، ن ــرچینه ل ــه س ــه بل ــدو کوم ــم د عوای ــا ه ــري ی ــه ل ن

پلــوري چــې قیمتونــه یــې لــوړ شــي.111

پــه خــاش ولســوالۍ کــې د کچالــو لپــاره د قیمتونــو ټــاکل یــوه ســتونزه ده، خــو دې ســتونزې تــه بایــد لــه پــراخ ځایــي )شــمالي افغانســتان(، ملــي او 
پولــې دواړو غــاړو تــه ســوداګرۍ لــه زاویــې وکتــل شــي او تراوســه هېــڅ راز څېړنــه پــه دې اړه نــه ده شــوې چــې دا بازارونــه څــه ډول فعالیــت کــوي. د 
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ســاحوي موندنې

افغانســتان د بــازار ارقــام112 د والیــت پــر اســاس د کچالــو قیمتونــو پېچلــي بدلــون تــه اشــاره کــوي، چــې المــل یــې پــه بېــال بېلــو والیتونــو کــې د کچالــو 
موســمي تولیــد دی. نــورو ســرچینو113 بیــا پــه بامیانــو والیــت کــې چــې د افغانســتان د کچالــو مرکــز ګڼــل کېــږي، لــه مهمــو تولیدوونکــو یادونــه کــړې 
چــې د کچالــو پــه ســوداګرۍ کــې مهــم رول لــري، نــو ښــایي کچالــو تــه نســبتًا د توکــي او بېــال بېلــو والیتونــو اقتصــاد پــه توګــه کــم ارزښــت ورکــړل شــي، 

د دې محصــول بــازار لــږ تــر لــږه پــه ځایــي کچــه ډېــر کــم د پــام وړ دی. دا خبــره مشــخصًا د خــاص ولســوالۍ د یــو ســوداګر نظــر و:114

ــول د  ــه ده. دا محص ــې ن ــی تولیدوونک ــم یوازېن ــې ه ــوالۍ ی ــاش ولس ــه دی او خ ــول ن ــم محص ــوم مه ــده ک ــره بری ــر ډې ــو ت کچال
ــوره  ــي پ ــه ش ــاوې ن ــار اړتی ــل ښ ــا ب ــاد ی ــض آب ــول فی ــو د ټ ــرچینه ده، خ ــه س ــوه ښ ــول ی ــوازې د محص ــاره ی ــوالۍ لپ ــاش ولس خ
ــوالت  ــوالۍ محص ــاش ولس ــوي. د خ ــت ک ــره رقاب ــاش س ــه خ ــم ل ــا ه ــبزیجاتو مافی ــې د س ــان ک ــه بدخش ــګ پ ــوالی. د دې ترڅن ک
پــه والیتــي او ملــي کچــه د لویــو ســوداګرو د ســوداګرۍ پــه سیســتم کــې کــوم بدلــون نــه راوړي. ښــایي پــه بامیانــو کــې یــا هــم 
ــه لــرو. د کچالــو پــه  پــه ملــي کچــه د کچالــو یــو شــمېر مافیــاوي کــړۍ وي، خــو پــه خــاش ولســوالۍ کــې مــوږ دا ډول مافیــا ن
ســوداګرۍ کــې کــوم انحصــاري سیســتم نشــته او دا محصــول پــه هــر بــازار کــې مونــدل کېــږي، ځکــه د افغانســتان خلکــو یــو 
ــر  ــه دې اړه ډې ــو پ ــه کت ــه پ ــول ډول ت ــو راوړي. د محص ــه کچال ــان ت ــم بدخش ــوداګر ه ــو س ــی دی. ان د بامیان ــي توک ــم خوراک مه

ــه دي. پــه اســانۍ قضــاوت کېــدالی شــي، چــې پــه بدخشــان کــې د دې محصــول انحصــاري کــول ممکــن ن

د مافیــا پــر اصطــالح پــه راتلونکــې برخــه کــې غږېــږو. خــو د کارډ - اېــف پــروژه پــه خــاش ولســوالۍ کــې پــه 2016ز کال کــې پــای تــه ورســېده. 
ډېــری باخبــره اشــخاصو د دې پــروژې پــه اړه مثبــت نظــر درلــود او کلــه چــې دا پــروژه پــای تــه ورســېده ډېــر خواشــیني وو.11۵ کــه څــه هــم د کچالــو 
د کرکیلــې پــه برخــه کــې خلکــو تــه ورپېژنــدل شــویو الرو چــارو دوام درلــود، خــو د پــروژې تــر ختمېــدو وروســته هغــو کروندګــرو چــې کچالــو 
یــې کــرل د کارګرانــو ګمــارل بــس کــړي وو او ټولــه تکیــه یــې یــوازې پــر کورنیــو ســرچینو وه. یــو باخبــره شــخص پــه ډلــه ییــز بحــث کــې پــه لنــډه 

توګــو هغــو بدلونونــو تــه اشــاره کــړې، چــې نومــوړي پــه خــاش ولســوالۍ کــې پــه خپلــو ســترګو لیدلــي: 

ــره  ــو س ــرو ۵ کلون ــه تې ــه ل ــو ک ــه دی، خ ــر ښ ــت ډې ــو اوس وخ ــړو، ن ــه ک ــت پرتل ــره وضعی ــو س ــا 1۵ کلون ــرو 10 ی ــه تې ــرې ل ــه چې ک
یــې پرتلــه کــړو نــو اوســني شــرایط ډېــر بــد دي. 10 یــا 1۵ کالــه پخــوا مــوږ هېــڅ ســرک نــه درلــود او نــه هــم دلتــه کومــه نادولتــي 
ــره  ــو س ــه فعالیتون ــو پ سس ــي مؤ ــدو او د نادولت ــفالټ کې ــه س ــرک پ ــړي. د س ــته وک ــره مرس ــو س ــه خلک ــې ل ــې چ ــه راغل سس مؤ
زیاتــره داســې پــروژې دلتــه راغلــې چــې لــه کروندګــرو ســره یــې د عوایــدو پــه غوړېــدا کــې مرســته وکــړه. مــوږ پــه ډېــرو 
روزنیــزو پروګرامونــو کــې ګــډون کــړی او د کچالــو د کرکیلــې پــه اړه زمــوږ معلومــات زیــات شــوي دي. پــه خــاش ولســوالۍ 
کــې د کارډ - اېــف پروګــرام د کارونــو تــر پــای تــه رســېدو وروســته پــه بدخشــان او ټــول هېــواد کــې ناامنــي زیاتــه شــوه، نــو 

ــړې.116 ــې ک ــه راکم ــم دلت ــروژې ه ــې پ ــو خپل سس ــي مؤ ــې نادولت ــه دې وج ل

لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې موخــو لــه مخــې د دې پــروژې د اغېــزو ارزول ډېــره پېچلتیــا لــري. تــر یــوه بریــده، خــاش ولســوالۍ تــه د 
کوکنــارو د کرکیلــې لــه بیــا راګرځېــدو)1 نقشــه وګــورئ( د دې پــروژې پــه اړه جــاج اخېســتل کېــدای شــي. یــو شــمېر چارواکــو117 د کچالــو 
ــه کــړ،  ــر ګټــور بدیــل رامنــځ ت ــي دي: “د کارډ - اېــف پروګــرام یــو ډې ــر کتل ــت نظ ــه مثب ــې پ ــو ک ــه وړل ــه منځ ــه ل ــې پ ــارو کرکیل ــه د کوکن ــروژې ت پ
چــې ورو ورو کروندګــرو پــه خپلــه د کوکنــارو کرکیلــه پرېښــوده او د کچالــو کښــت یــې زیــات کــړ.” ځینــو نــورو بیــا د پــروژې ګټــې پــه ښــه 
وخــت کــې لــه رارســېدو ســره تړلــي ګڼلــي، یعنــې هغــه وخــت چــې د کوکنــارو قیمتونــه مــخ پــه ځــوړ وو او دې پــروژې د کچالــو پــر کښــت تمرکــز 
درلــود، چــې د کوکنــارو بدیــل محصــول تشــه یــې پــه هغــه موســم کــې ډکــه کــړه. د دوی لــه قولــه د یــادو دوو توکــو ترمنــځ د بــازار پــه جوړښــتونو 
کــې کــوم توپیــر نــه دی راغلــی، ځکــه همــدې ســوداګرو د کوکنــارو کرونــدې لپــاره تخمونــه، وســایل او پورونــه ورکــول، چــې اوس یــې د 
کچالــو لپــاره ورکــوي.118 دوی پــه دې اړه ډاډمــن وو چــې کــه چېــرې د کوکنــارو قیمتونــه لــوړ شــي نــو خلــک بېرتــه د کوکنــارو کرکیلــې تــه مخــه 

کــوي. دا هغــه څــه وو چــې هلتــه پــه خــاش ولســوالۍ کــې پېــښ شــول. 
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ننګرهار

دواړه  او  وې  کــړې  انتخــاب  لپــاره  کولــو  عملــي  د  پــروژې  خپلــې  د  ولســوالۍ  بهســودو  او  کامــې  د  کــې  والیــت  ننګرهــار  پــه  اېــف   – کارډ 
ولســوالۍ پــه دې څېړنــه کــې هــم شــاملې دي. پــه کامــه کــې د کارډ - اېــف پروګــرام پــه لومــړي پــړاو کــې د چرګانــو روزنــې اقتصــادي پرمختیــا 
ــد و. د  ــبزیجاتو تولی ــالف س ــم خ ــه الرې د موس ــو ل ــوړول او د دې خون ــو ج ــنو خون ــوب د ش ــا لومړیت ــې بی ــې ی ــودو ک ــه بهس ــوه او پ ــې ش ــروژه پل پ
ــه  ــور ل ــازمان د راپ ــو س ــورتي خدمتون ــای مش ــو د الت ــته، خ ــره نش ــوږ س ــه م ــات ل ــتونو جزئی ــوي لګښ ــړاو بودج ــړي پ ــرام لوم ــف پروګ کارډ - اې
ــام  ــه پ ــې پ ــاره ټول ــړاو لپ ــم پ ــرام د دوی ــف پروګ ــر د کارډ - اې ــتیز ځنځی ــر ارزښ ــو پ ــنو خون ــې او ش ــو روزن ــې د چرګان ــو ک ــو والیتون ــه ټول ــې پ مخ

ــوي.119 ــول ش ــلنه لګ ــې 74 س ــوې بودج ــول ش ــې نی ک

پــه بدخشــان والیــت کــې د خــاش او پــه ننګرهــار والیــت کــې د نــورو ولســوالیو برعکــس کامــې او بهســودو دواړو ولســوالیو ډېــر پخــوا د 
ــه دې  ــاره پ ــودې لپ ــډې م ــوې لن ــال د ی ــډو پرمه ــو لوړې ــځ د قیمتون ــو ترمن 2006ز کلون ــوازې د 2002 او  ــتی دی. ی ــت الس اخېس ــه کښ ــارو ل کوکن
ــه  ــې پ ــو ک 2019ز کلون ــه 2010 او  ــې پ ــه مخ ــې120 ل ــال د ارزون ــت احتم ــارو د کښ ــربېره، د کوکن ــردې س ــوي. پ ــرل ش ــار ک ــې کوکن ــوالیو ک دوو ولس
ــن  ــه اچی ــار پ ــس، د ننګره ــورئ(. برعک ــک وګ ــل لی ــم م ــه، دوی ــه نقش ــه وه )درېیم ــه کم ــره زیات ــه ډې ــت کچ ــارو کښ ــې د کوکن ــوالیو ک دواړو ولس
او خوګیاڼو)درېیمــه نقشــه وګــورئ( کــې د کوکنــارو د کښــت ارزونــې احتمــال پــه ډاګــه کــوي، چــې پــه پورتــه دواړو وختونــو کــې د کوکنــارو 
ــزې  ــوالۍ د غرنی ــو دوې ولس ــن او خوګیاڼ ــوې وه. د اچی ــوړه ش ــې ل ــره پس ــو ال ډې ــې خ ــه 2019ز کال ک ــوړه وه، ان پ ــه ل ــورا زیات ــه خ ــت کچ د کښ
ځمکــې او تنګــو درو لــه لحاظــه د کامــې او بهســودو دوو هــوارو ځمکــو لرونکــو ولســوالیو پــه پرتلــه لــه خــاش ســره د کرنیــز چاپېریــال لــه 

ــږدې دي.   ــرې نې ــې ډې مخ

لــه دې کبلــه پــه ننګرهــار کــې د کارډ - اېــف پروګــرام لپــاره دواړه انتخــاب شــوې ولســوالۍ داســې ځایونــه و، چــې د پروګــرام تــر پیــل د مخــه 
ډېــرې پخــوا د کوکنــارو لــه کرکیلــې الس پــه ســر شــوې وې  او لــه دې مخــې لــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې مقصــد پــه برخــه کــې د کارډ - اېــف 
پروګــرام لپــاره اســان هــدف و، ترڅنــګ یــې امنیــت هــم ډېــر ډاډمــن و. د کروندګــرو لــه لــوري د کوکنــارو لــه کښــت د الس اخېســتو دلیــل دا و، 
چــې پــه دواړو ولســوالیو کــې چاپېریــال ښــې کرنــې تــه مســاعد و او نســبتًا ښــې خړوبېدونکــي ځمکــې هــم لــري، چــې کروندګــرو تــه د دوه ځلــې 
ان درې ځلــې محصــول ترالســه کولــو فرصــت پــه الس ورکــوي، ترڅنــګ یــې ښــاري بــازار تــه نېــږدې والــی هــم دوی تــه غــوره اقتصــادي بدیلونــه 
پــه واک کــې ورکــوي. کــه څــه هــم د شــنو خونــو اقتصــادي پرمختیــا پــروژې پــر ډېــرو کمــو فــردي کروندګــرو د کوکنــارو کرونــدې پــه وړانــدې د 
بدیــل عوایــدو پــر رامنــځ تــه کولــو تمرکــز درلــود، خــو دا خبــره بیــا د چرګانــو روزنــې پــه پــروژه کــې پــه اســانۍ د صــدق وړ نــه ګرځــي. د یادونــې 
ده، چــې د دې پــروژې د ځینــو برخــو تمرکــز پــه کوچنــی طبقــه فارمونــو کــې د ښــځو لپــاره د بوختیــا پــر رامنــځ تــه کولــو و، خــو پــه عمــل کــې د 
چرګانــو روزنــې پرمختیایــي پــروژې تمرکــز پــه ســوداګریزه کچــه پــر منځنــۍ طبقــې کروندګــرو و. یوازېنــی ظرفیــت چــې لــه دې الرې رامنــځ تــه 

کېــده، هغــه پــه فارمونــو کــې د اضافــي کاري بوختیــاوو رامنــځ تــه کــول و. 

بهســود او کامــه دواړه د ننګرهــار مرکــز جــالل آبــاد ښــار تــه نېــږدې پرتــې دي او لکــه څنګــه چــې لــه دویمــې نقشــې معلومیــږي، کرنیــزې 
ځمکــې او د کرنــې لپــاره مســاعدې زیاتــې هــوارې دښــتې لــري. بهســود دویمــه درجــه خــو کامــه بیــا لومــړی درجــه ولســوالي ده، چــې لــه شــک 
پرتــه د یــادو ولســوالیو سیاســي اغېــز پــه ګوتــه کــوي. پــردې ســربېره، د معلوماتــو لــه مخــې بهســود د کامــې پــه پرتلــه ډېــره کرونــدې تــه 
2019 کلونــو121 ترمنــځ د بهســودو کرنیــزې  مســاعده ده، لــه همــدې کبلــه د شــنو خونــو پــروژې لپــاره ټــاکل شــوې وه. د یادونــې ده، چــې د 2010 او 
ــته د  ــه مرس ــرام پ ــف پروګ ــې د کارډ - اې ــوي، چ ــول ش ــا غځ ــې ی ــې پراخ ــورې پس ــلنه ال ن ــا 20 س ــې بی ــې ځمک ــلنه  او د کام ــږدې 4۵ س ــې نې ځمک

ــوي.122 ــه ک ــه ګوت ــا پ ــم او پرمختی ــانتیاوو ترمی ــزو اس کرنی

.	د	التای	مشوريت	خدمتونو	رشکت،	”	د	کرنیزې	ودې	او	کلیوايل	پرمختیا	پروګرام	ارزونه،“	د	لومړی	نیامیي	راپور،	)د	التای	مشوريت	خدمتونو	رشکت،	 	119

	.)1	،2017

	.	السایز،	په	2021ز	کال	کې	د	کامې،	بهسودو،	خوګیاڼو	او	اچین	ولسوالیو	د	کوکنارو	کرکیلې	د	احتامل	ارزونه.	 	120

.	د	السایز	له	لوري	په	2021ز	کال	کې	د	ارزونې	له	مخې	په	بهسودو	کې	کرنیزه	ساحه	د	2010	او	2019ز	کلونو	ترمنځ	له	7308	هکټارو	څخه	10644	 	121

هکټارو	ته	)45	سلنه(	زیاته	شوې	ده،	په	کامه	کې	بیا	دا	ساحه	په	همدې	یاد	شوي	وخت	کې	20	سلنه	)	له	6975	هکټارو	څخه	8341	هکټارو(	ته	زیاته	

شوې	ده.	
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دویمــه نقشــه. د ننګرهــار پــه کامــه، بهســودو، خوګیاڼــو او اچین ولســوالیو کې د کرنیــزې ځمکــې موقیعتونه

ــر(  ــي مش ــم کل ــا ه ــک )ی ــرتوب د مل ــې مش ــري، چ ــران ل ــي مش ــه ټاکل ــري. کام ــتونه ل ــه او د واک جوړښ ــال تاریخون ــه ج ــر بل ــو ت ــود ی ــه او بهس کام
ــه  ــري او پ ــې ل ــې ځمک ــکان پراخ ــاد مل ــن دي. ی ــم برخم ــدرت ه ــات ق ــر زی ــه ډې ــران ل ــوی او دا مش ــې ش ــه پات ــراث ورت ــه می ــه الرې پ ــتم123 ل سیس
ــه  ــکان پ ــې: “ دا مل ــل، چ ــه ووی ــوږ ت ــوال م ــو ګډون ــه دې اړه ی ــري. پ ــې ل ــې اړیک ــره ښ ــړو س ــه غ ــوالۍ ل ــادې ولس ــې د ی ــورا ک ــي ش ــا مل ــان ی پارلم
ــه  ــس کام ــږي.”124 برعک ــړ کې ــوري مالت ــه ل ــو ل ــي چارواک ــوړو حکومت ــتوالو او لوړپ ــاظ د سیاس ــي لح ــه سیاس ــې پ ــا ی ــوي ی ــې کار ک ــت ک حکوم
ــه  ــو پ ــو خاوندان ــه د ځمک ــره ورت ــې س ــه کام ــوې او ل ــوړه ش ــدو ج ــت کې ــه مېش ــو ل ــو کډوال ــې د راغل ــتیو ک ــه دې وروس ــو پ ــورو والیتون ــه ن ــا ل بی
څېــر د قــدرت مخینــه نــه لــري، د بهســودو ولســوالۍ ملــکان د کامــې ملکانــو پــه پرتلــه لــه کــم قــدرت برخمــن دي. دا توپیــر د یــو بــل ګډونــوال 

لــه لــوري پــه النــدې ډول بیــان شــوی: 

څرنګــه چــې یادونــه مــې وکــړه پــه بهســودو ولســوالۍ کــې حکومــت ډېــر فعــال دی او ملــکان پــر ولســوال کــوم نفــوذ نــه شــي 
ــدې  ــانۍ د هم ــرې اس ــه ډې ــو پ ــړي، ن ــه ک ــه کار ون ــه خوښ ــو پ ــوال د ملکان ــرې ولس ــه چې ــس ک ــې برعک ــه ک ــه کام ــو پ ــوالی. خ ک

ــږي.12۵ ــوري بدلی ــه ل ــو ل ملکان

ــاره د  ــو لپ ــنو خون ــټ، د ش ــاره ایټالټین ــروژې لپ ــي پ ــې پرمختیای ــو روزن ــوې وې: د چرګان ــاب ش ــاره درې ادارې انتخ ــو لپ ــې کول ــروژو د پل د پ
کنــدز بیارغونــې اژانــس، چــې لــه حکومــت ســره د نادولتــي ســازمان یــا انجیــو پــه توګــه ثبــت و، او د زېربنــا لپــاره د داوود ســاختماني شــرکت. 
ــتل، او  ــاړه واخېس ــه غ ــو پ ــرام کارکوونک ــف پروګ ــول د کارډ - اې ــې ک ــروژو پل ــا پ ــادي پرمختی ــته د اقتص ــه 2014ز کال وروس ــربېره، ل ــردې س پ

ــو. ــتل ش ــوري واخېس ــه ل ــا وزارت ل ــې او پرمختی ــو بیارغون ــا د کلی ــوولیت بی ــو مس ــاوو جوړول د زېربن

	.	دا	سیستم	په	ننګرهار	کې	همداسې	مروج	دی.	 	123
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د	کارډ	-	اېف	پروګرام	د	شنو	خونو	پرمختیایي	پروژه

پــه خــاش ولســوالۍ کــې د کچالــو پرمختیایــي پــروژې برعکــس د شــنو خونــو  ارزښــتیز ځنځیــر پــه اړه د بدلــون نظریــې پــه برخــه کــې او هــم یــې 
د رقابتــي هارټیکلچــر ســکتور د رامنــځ تــه کولــو لپــاره د انګېــزو پــه اړه پــراخ جزئیــات موجــود دي.126 د بدلــون دې نظریــې انګېرنــه دا وه، 
ــزې  ــتان کرنی ــه الرې د افغانس ــتي ل ــای ناس ــو د ځ ــي او د واردات ــدو زیاتوال ــړو د عوای ــي وګ ــدو، کلیوال ــه کې ــځ ت ــدو رامن ــه د دن ــت ب ــې رقاب چ
ــز  ــوي، لنډی ــه ش ــه ګوت ــدې پ ــر الن ــر چت ــرام ت ــف پروګ ــاره د کارډ - اې ــړ لپ ــې د دې کار د مالت ــارې چ ــه الرې چ ــي. هغ ــل ش ــوازن الم ــوداګرۍ د ت س

یــې پــه النــدې دویــم جــدول کــې بیــان شــوی.

22 جــدول. د شــنو خونــو پرمختیایــي پــروژې پــه برخه کې د کارډ اېــف پروګــرام فعالیتونه جــدول. د شــنو خونــو پرمختیایــي پــروژې پــه برخه کې د کارډ اېــف پروګــرام فعالیتونه127127

پــروژې  پرمختیایــي  خونــو  شــنو  پــروژې د  پرمختیایــي  خونــو  شــنو  د 
نــه لیتو نــهفعا لیتو فعا

جزئیاتجزئیات

لومړنــی مالتړ
ــتنې  ــډې اخېس ــې د ون ــر ک ــه خط ــې پ ــنې خون ــاب، د ش ــو انتخ ــه کوونک ــو عرض ــنو خون ــاب، د ش ــو انتخ ــه وال د برخ

ــې. ــزې لیدن ــره زده کړنی ــرو س ــه کروندګ ــو ل ــنو خون ــورو ش ــوړه، د ن ــتندویه کڅ مرس

غځــول او روزنه
د شــنو خونــو او د هغــوی د مدیریــت پــه اړه روزنــه ورکــول، غځوونکــي خدمــات او د کرنــې، اوبــو لګولــو او 

نــور(.  او  ســاتل  یادښــتونو  د  )مثــاًل  خدمــات  پرمختیــا  ســوداګرۍ  د  روزل،  چارواکــو  ولســوالۍ  د  مالــدارۍ 

په بازار کې الســوهنې
د شــبکې رامنــځ تــه کولــو پــه مراســمو کــې اســانتیاوې رامنــځ تــه کــول څــو پېرودونکــو تــه پلورونکــي ورپېژنــدل 
شــي؛ د محصوالتــو راټولولــو مرکزونــو پــه څېــر د ارزښــتیز ځنځیــر رامنــځ تــه کولــو پــه برخــه کــې مشــورې؛ د لــوړ 

ارزښــتیز ځنځیــر لرونکــو ســره د مرســتو کــول. 

مالتړ اداري 
د ټولنــو لــه جوړولــو مالتــړ کول، د ســوداګرۍ پرمختیــا خدمتونه او نور. 

80 ســلنه  2017ز کال ارزونــې128 لــه مخــې پــه افغانســتان کــې  پــه شــنو خونــو کــې کــرل شــوي محصــوالت بانجــان او بادرنــګ دي. د التــای 
ــې  ــه هغ ــا ل ــوي ی ــادر ش ــه ص ــاړې ت ــې غ ــې هغ ــې د پول ــدازه ی ــه ان ــوه کم ــې ی ــوي وو، چ ــد ش ــه تولی ــور د نن ــه ک ــه پ ــه خپل ــان پ ــي بانج مصرفېدونک
غــاړې وارد شــوي دي. د دې ترڅنــګ د التــای د راپــور لــه مخــې د بانجانــو صــادرات پــر پولــه لــه خنــډ او ځنــډ ســره هــم مــخ شــوي، چــې د 
محصوالتــو پرلــه پســې خوســا کېــدو او ضایــع کېــدو المــل ګرځېدلــي. د بادرنګــو د تولیــد بڼــه هــم لــه بانجانــو ســره ډېــره ورتــه ده. لــه دې کبلــه 
ــی  ــازار نیول ــې ب ــت ک ــه دې وخ ــو پ ــي محصوالت ــرو واردات ــې زیات ــل و، چ ــرلي پی ــت د پس ــه فرص ــاره ښ ــا لپ ــد پراختی ــو د تولی د دواړو محصوالت

ــود.  ــازار درل ــرم ب ــر ګ ــې ډې ــت ک ــه دې وخ ــو پ ــو محصوالت ــه دغ ــه دې کبل و. ل

۵0 ســلنه( د  پــروژې شــاوخوا  240 شــنې خونــې )د هېــواد ټولــو شــنو پرمختیایــي  نېــږدې  پــورې  2017ز کال  تــر  لــه مخــې  التــای د راپــور  د 
کارډ - اېــف تــر چتــر النــدې پــه ننګرهــار کــې جــوړې شــوي وې.129 د یادونــې ده، چــې پــه ټــول افغانســتان کــې د بېــال بېلــو نــورو پروګرامــو لــه 
الرې نېــږدې 1،000 شــنې خونــې جــوړې شــوي دي. کــه څــه هــم د ولســوالیو پــه کچــه ټاکلــی تفکیــک نشــته، خــو د کارډ - اېــف پروګــرام تــر چتــر 
النــدې زیاتــره شــنې خونــې پــه بهســودو کــې جــوړې شــوي او یــو کــم شــمېر نــورې یــې پــه کامــه کــې جــوړې شــوي. د التــای د ارزونــې لــه مخــې پــه 
ننګرهــار کــې یــادو شــنو خونــو د یــاد والیــت 0.46 ســلنه بانجانــو د تولیــد او د موســم برعکــس تولیــد د ســوداګرۍ حجــم 27 ســلنه برخــه جــوړه 
کــړې.130 پــه همــدې ترتیــب پــه دې شــنو خونــو کــې د بادرنګــو کښــت د ځایــي تولیــد نېــږدې 3.7 ســلنه او د موســم برعکــس تولیــد د ســوداګرۍ 
حجــم شــاوخوا 11.8 ســلنه برخــه جــوړه کــړې ده. پــردې ســربېره، د التــای پــه خبــره د شــنو خونــو نســبتًا کــم شــمېر تــه پــه پــام د دنــدو پــه رامنــځ تــه 

.	د	التای	مشوريت	خدمتونو	رشکت،	دویمې	نیامیي	راپور.	 	126
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کولــو کــې د دې خونــو اغېــزې هــم محــدودې دي.131 التــای دا خبــره هــم کــړې چــې پــه قیمتونــو کــې د وســایلو د لګښــتونو او تولیــد د خرڅــالو 
لــه مخــې هــم ډېــر نوســان موجــود و، نــو کروندګــر د دې جوګــه نــه و څــو خپــل محصــوالت یــا تولیــدات پــه هغــه بیــه وپلــوري چــې د پــروژې پــه 

ډېزایــن کــې پــه پــام کــې نیــول شــوې وه.  

د التــای د راپــور لــه مخــې د 2018ز کال تــر پــای پــورې پــه ننګرهــار کــې زیاتــره شــنې خونــې لــه منځــه والړې او زیاتــرو خلکــو خپلــې خونــې پــر 
نــورو پلورلــې دي.132 د دې ترڅنــګ د وســایلو پــه قیمتونــو کــې د نوســان ســتونزه هــم وه، چــې پــر پولــه د اوږدو اداري پړاوونــو او د پولــې تــړل 
کېــدو دغــه راز د صنفــي ټولنــو د نــه موثریــت لــه وجــې وه. د التــای پــه وینــا، چــې: “داســې شــواهد نــه دي موجــود څــو د بــازار اړیکــو لــه پیــاوړي 

کولــو مالتــړ وکــړي یــا ان د دغــو اړیکــو پــه پیاوړتیــا کــې د پرمختــګ رامنــځ تــه کولــو ســره مرســته وکــړي.”133 

لــه ګــڼ شــمېر اړخونــو زمــوږ ســاحوي موندنــې دا پایلــې تاییــدوي. پــردې ســربېره مــو د قیمتونــو د نوســان، د صنفــي ټولنــو د منفعــل وضعیــت 
او باالخــره پــه پــای کــې د برخــه والــو د شــنو خونــو پــه برخــه کــې لــه پانګونــې د الس پــه ســر کېــدو عوامــل هــم راســپړلي دي. 

ــه نفــوذ خونــدي وه. د یــو ونــډه وال خبــرې، چــې  پــه بهســودو ولســوالۍ کــې د ګټــه اخېســتونکو د انتخــاب پروســه نســبتًا د شــخصي اړیکــو ل
اصــاًل د خوګیاڼــو دی خــو پــه 2008ز کال کــې پــه بهســودو ولســوالۍ کــې مېشــت شــوی او خپلــه نهــه جرېبــه ځمکــه یــې پــه شــراکت ورکــړې او 

6 جرېبــه نــوره ځمکــه یــې بیــا پــه اجــاره ورکــړې، دا موضــوع تاییــدوي: 

د شــنې خونــې لپــاره پروســیجر دا و، چــې کروندګــر بایــد یــو غوښــتنلیک لیکلــی وای، چــې غــواړي د  کارډ – اېــف لــه پروګــرام 
یــوه شــنه خونــه ترالســه کــړي او چمتــو دی، چــې هغــه ټــاکل شــوی انــدازه لګښــت هــم ورکــړي او کافــي ځمکــه هــم لــري. بیــا د کلــي 
ــیجر  ــدا پروس ــا هم ــري. م ــم ل ــه ه ــي ځمک ــیمې دی او کاف ــدې س ــر د هم ــاد کروندګ ــې ی ــړې وای، چ ــد ک ــد تایی ــر بای ــا مش ــک ی مل
پرمــخ یــوړ او بیــا مــې خپــل غوښــتنلیک د کارډ - اېــف پروګــرام دفتــر تــه وروړ، باالخــره دوی راغلــل او ســروې یــې وکــړه... زه 
د پــروژې لپــاره ومنــل شــوم او دوی راتــه شــنه خونــه جــوړه کــړه، د شــنې خونــې مجموعــي لګښــت 4،400 امریکایــي ډالــر و او د 
کروندګــر لــه لــوري ورکــول کېدونکــی لګښــت 1،320 امریکایــي ډالــر )30 ســلنه و(. مــا خپلــه 11،00 امریکایــي ډالــر ورکــړل، او 

د پاتــې نــورو پــه بــدل کــې چــې 220 امریکایــي ډالــر کېــدل پــه همــدې خونــه کــې مــې د کارګــر پــه توګــه کار وکــړ.134 

نومــوړی پــه دې انــد و، چــې د ده پــه څېــر زیاتــرو نــورو کروندګــرو هــم د شــنو خونــو غوښــتنې کــړي او د پروګــرام لــه خــوا انتخــاب شــوي دي. د نومــوړي 
د مشــاهدې لــه مخــې د کارډ - اېــف پروګــرام هېچــا تــه پــه انتخــاب کــې د نفــوذ اجــازه نــه ورکولــه او “ ان دا چــې د پروګــرام کارکوونکــو زمــوږ غرمنــۍ نــه 
خوړلــه او نــه یــې هــم یــو ګیــالس چــای څښــل. دوی بــه ویــل، چــې مــوږ پــه کافــي انــدازه معــاش لــرو او د ځــان لپــاره خــوراک او څښــاک پــرې اخېســتالی 
شــو. “135 نومــوړي د روزنیــزو ناســتو او ورکشــاپونو دایــرول او د وســایلو ورکــول لکــه د تولیــد د ښــه کولــو لپــاره د تخمونــو او کمیــاوي ســرې ورکــړې 
پــه اړه هــم پــه جزئیاتــو خبــرې کــړي. د کار لــه پیــل د مالتــړ او غځولــو دغــه راز د روزنــې د ګټــې پــه اړه د نومــوړې خبــرې د نــورو ګډونوالــو لــه خــوا هــم 
ــوم یــې  ــه یــوازې د پــروژې تــر چتــر النــدې وســایل ورکــول کېــدل بلکــې د بوســتان ســبز پــه ن تاییــد شــوې دي. د دې مالتــړ اساســي خبــره دا وه، چــې ن
یــو ډاډمــن پېرودونکــی هــم ورتــه برابــر کــړی و، چــې تولیــدات بــه یــې پــه مناســب قیمــت تــرې اخېســتل، خــو د پروګــرام د مالتــړ تــر پــای تــه رســېدو 

وروســته یــې قراردادونــه ختــم کــړل. د قــرارداد د لغــوه کولــو دالیــل نامعلــوم دي، خــو دې کار بــازار ډېــر ســوړ کــړ. 

دې ونــډه وال خپلــې خبرې په النــدې ډول راونغاړلې: 

ــره ژر  ــروژه ډې ــو پ ــرل، خ ــو ل ــد م ــه عوای ــر ښ ــوښ وو، او ډې ــر خ ــو ډې ــه نتایج ــرام ل ــف د پروګ ــوږ د کارډ - اې ــربېره، م ــردې س پ
پــای تــه ورســېده او قراردادیانــو هــم لــه مــوږ الس واخېســت، نــو مــوږ نــه شــول کــوالی چــې یــادو شــنو خونــو کــې خپــل کار تــه 
دوام ورکــړو. دا چــې خلــک د شــنو خونــو د بیــا نــوي کولــو لګښــت جوګــه نــه وو، نــو دوی ټولــو خپلــې شــنې خونــې وپلورلــې 

او اوس پــه بهســودو کــې هېــڅ شــنه خونــه نشــته.136
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ســاحوي موندنې

ــرکت  ــبز ش ــتان س ــر بوس ــې پ ــي چ ــخاصو ویل ــره اش ــرو باخب ــو زیات ــوي، خ ــورل ش ــا پل ــر چ ــې پ ــنې خون ــې دا ش ــه ده، چ ــم مبهم ــه ه ــره تراوس دا خب
ــه بهســودو ولســوالۍ شــاوخوا 100 شــنې خونــې د ټــول لګښــت 30 ســلنه پــه ورکولــو ســره پېرلــې او د کابــل  پلــورل شــوي. یــاد شــرکت ظاهــرًا ل
ښــار 17مــې ناحیــې تــه څېرمــه د شــکردرې ولســوالۍ کاریزمیــر ســیمې تــه یــې انتقــال کــړي دي. ځینــې شــنې خونــې د کابــل پــه شــمال لوېدیــځ 

ــي.  ــوم ش ــې معل ــي ی ــای او کاروونک ــق ځ ــو دقی ــنو خون ــو ش ــې د دغ ــه و، چ ــکان ن ــوي دي. د دې ام ــب ش ــې نص ــوالۍ ک ــان ولس پغم

ــې  ــه داس ــربېره، پ ــردې س ــه وو. پ ــل قیمتون ــي الم ــو اصل ــر ټول ــۍ ت ــو د ناکام ــنو خون ــږي، د ش ــم معلومی ــو ه ــه ارزون ــای ل ــې د الت ــه چ ــه څنګ لک
حــال کــې چــې التــای د قیمتونــو نوســان تاییــدوي، خــو پــه دې اړه یــې څېړنــه نــه ده کــړې چــې د قیمتونــو د نوســان اصلــي المــل څــه و، یــوازې 
ــو  ــخاص د دې موضوعات ــره اش ــړې. باخب ــه ک ــت یادون ــزوري فعالی ــو کم ــي ټولن ــو او د صنف ــو موضوعات ــه نامعلوم ــه ل ــاړو ت ــو دواړو غ ــې د پول ی
ــده  ــرول کې ــوري کنټ ــه ل ــو ل ــازار د زورواک ــړو ب ــډه ک ــره رالن ــه خب ــې وه. ک ــه تړل ــه چېرت ــًا دا غوټ ــي واقع ــې ووای ــو و، چ ــر چمت ــه اړه ډې ــو پ د بیانول
او دوی قیمتونــه هــم پــه خپلــه خوښــه ټــاکل او صنفــي ټولنــې یــې هــم پــه خپلــه ګټــه راڅرخولــې. یــو ګډونــوال چــې دوه کالــه یــې د کارډ - 
ــه  ــې ل ــوداګرو چ ــو س ــې لوی ــړې چ ــد ک ــې تایی ــره ی ــړې او دا خب ــه ک ــانونه یادون ــمېره نوس ــې ش ــه ب ــو ل ــړی و، د قیمتون ــاره کار ک ــرام لپ ــف پروګ اې
حکومــت ســره یــې هــم اړیکــه لرلــه قیمتونــه پــه خپلــه خوښــه ټــاکل. یــو بــل کوچنــی کروندګــر بیــا پــه دې اړه راســره غږېدلــی، چــې ولــې یــې خپــل 

ــورل:  ــې پل ــو ک ــورو کلی ــاوخوا ن ــي او ش ــل کل ــه خپ ــه پ ــي کچ ــه ځای ــبزیجات پ س

ــه  ــا ده. دوی هغ ــازار مافی ــول د ب ــې دوی ټ ــت ک ــه واقعی ــو پ ــوي، خ ــت ک ــوم فعالی ــه ن ــوداګرو پ ــې د س ــک دي... چ ــمېر خل ــو ش ی
اصلــي خلــک دي، چــې قیمتونــه پــه خپلــه خوښــه ټاکــي او یــوازې د خپلــو ګټــو پــه لټــه کــې دي. لــه بــده مرغــه، حکومــت یــې 
ــمه ده،  ــره ناس ــازار دی. دا خب ــې ازاد ب ــوي دا دی، چ ــدې ک ــې وړان ــې دوی ی ــل چ ــده دلی ــوي. عم ــه ک ــدام ن ــوم اق ــدې ک ــه وړان پ
ــري  ــازار رهب ــي او ب ــه ټاک ــه خوښ ــه خپل ــت پ ــبزیجاتو قیم ــتی او دوی د س ــې اخېس ــار ک ــل انحص ــه خپ ــازار پ ــول ب ــوداګرو ټ س

کــوي.137

د “ مافیــا”  اصطــالح پــه ننګرهــار کــې د زورواکــو ســوداګرو لپــاره ډېــره کارول شــوې. پــه پخــوا وختونــو کــې دا اصطــالح پــه اېټالیــا کــې 
هغــو  د  معمــواًل  او  پیداکــړی  اواز  او  معنــا  ځانګــړې  اصطــالح  دې  کــې  آســیا  ســویلي  پــه  شــوې.138  کارول  لپــاره  شــبکې  جرمــي  سیســلي  د 
ــه سیاســي مالتــړ برخمــن دي او پــر یــو ځانګــړې ســکتور او ســوداګرۍ تــر قانــون د لــوړو او زور کارونــې  ســوداګرو لپــاره کارول کېــږي چــې ل

ــې دي.139 ــه ک ــه لټ ــار پ ــه الرې د انحص ــارو ل الرو چ

دا خبــره پــه بــازار کــې د ســبزیجاتو او مېــوو ټولنــې د یــو غــړي ســره لــه خبــرو کولــو جوتــه شــوه،140 چــې شــاوخوا یــې ســاتونکي تــرې راتــاو وو 
ــه  ــرو ت ــې کروندګ ــړ، چ ــدې ک ــر وړان ــرم تصوی ــو ن ــو ی ــو امتیازات ــوړې د هغ ــود. نوم ــت درل ــره مطابق ــې ورس ــي کارون ــالح افغان ــا اصط او د مافی

یــې ورکــول:

ــه  ــول کېــږي، کل ــه ورک ــو لپــاره پورون ــو د پېرل ــرې او تخمون ــاوي س ــوري د کمی ــه ل ــوداګرو ل ــې د س ــازار ک ــه ب ــه پ ــرو ت کروندګ
چــې دوی خپــل محصــول ترالســه کــړي نــو زمــوږ پورونــه بېرتــه اداء کــوي. کروندګــر یــا مــوږ تــه د پورونــو پــه بــدل کــې خپــل 
محصــوالت راکــوي یــا هــم محصــوالت پــر نــورو پلــوري او مــوږ تــه یــې پیســې راکــوي. هغــه پورونــه چــې مــوږ یــې کروندګــرو 
ــې د  ــې دوی ی ــوو، چ ــور ورک ــه پ ــې بڼ ــه داس ــه پ ــرو ت ــو کروندګ ــوږ کوچنی ــګ م ــو. د دې ترڅن ــه اخل ــرې ن ــې ت ــود ی ــوو س ــه ورک ت
ــي او د 100  ــه راځ ــر مات ــو کروندګ ــه ی ــه توګ ــې پ ــي. د بېلګ ــړای ش ــه اداء ک ــوږ ت ــه م ــه ډول بېرت ــطونو پ ــدو د قس ــه تېرې ــت پ وخ
منــه کچالــو غوښــتنه کــوي، خــو یــوازې نیمایــي پیســې راکــوي، پاتــې نیمایــي برخــه پیســې بیــا هغــه وخــت راکــوي چــې کلــه 
ــا  ــۍ ی ــي او اون ــور اخل ــه پ ــوالت پ ــور محص ــدې ډول ن ــه هم ــې پ ــا ورپس ــړي. بی ــه ک ــې ترالس ــوري او پیس ــوالت وپل ــل محص خپ
ــه  ــه مــا پورون ــه 30 زیاتــو کوچنیــو کروندګــرو ل هــم میاشــت وروســته پیســې راکــوي. اوس مهــال پــه کابــل او ننګرهــار کــې ل
ــې دي.  ــرو زیات ــي ډال ــه 180،000 امریکای ــي دي، ل ــې تلل ــو ک ــه پورون ــا پ ــه م ــمهال ل ــې اوس ــې چ ــې پیس ــه ټول ــتي دي. هغ اخېس

خــو پــه تدریجــي ډول د پنځــو یــا شــپږو میاشــتو پــه تــرڅ کــې بېرتــه راکــول کېــږي.141  
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ــه پــه ســود نــه ورکــول کېــږي او کروندګــر ازاد الس هــم لــري، چــې خپــل محصــوالت پــر نــورو  کــه څــه هــم د دې شــخص ادعــاء دا وه چــې پورون
ــس وه.  ــا برعک ــره بی ــره دا خب ــه نظ ــو ل ــه کوونک ــو ترالس ــو د دې ډول پورون ــوري، خ وپل

کروندګــرو تــه د دا ډول نارســمي پــور ورکــول اصــاًل کروندګــر پــه دې مکلفــوي چــې خپــل محصــول د امتیــاز یــا پــور پــر ورکوونکــي وپلــوري، 
ــه  ــې پ ــرط د بېلګ ــرارداد ش ــو ق ــم ده. د ی ــه ه ــد ځانګړن ــې او تولی ــارو د کرکیل ــږي او د کوکن ــوم یادی ــه ن ــرارداد پ ــي ق ــې د تړل ــالح ک ــه اصط ــې پ چ
ــه  ــې ل ــای ک ــه دې ځ ــږي. پ ــاکل کې ــې ټ ــه مخک ــې ل ــه مخک ــول بی ــاًل د محص ــږي، مث ــرط بدلې ــه ش ــرارداد پ ــل ق ــه د ب ــه خپل ــول پ ــور ورک ــه د پ توګ
دواړو خــواوو ســوداګر ګټــه کــوي. دا پدیــده پــه هندوســتان142 کــې هــم ډېــره عامــه ده او پــه افغانســتان کــې هــم مروجــه ده. لــه دې کبلــه مســتقیم 
او غیرمســتقیم ګټــه اخېســتونکي د ورکــړې او راکــړې پــه بازارونــو کــې پــه محرومیــت کــې رایســاریږي. دا کار بازارونــو تــه د ناعادالنــه 
السرســي المــل کېــږي، پــه دې معنــا چــې ځینــې د دې جوګــه ګرځــوي څــو د نــورو پــه پرتلــه ډېــره ګټــه ترالســه کــړي. لــه دې کبلــه هغــه فرضیــه چــې 

د راکــړې او ورکــړې ترمنــځ د تــړاو اســاس جــوړوي، دلتــه خپــل رنــګ او معنــا لــه الســه ورکــوي. 

ــوړو  ــه ج ــد پ ــې و، بای ــه ک ــه لټ ــور پ ــو د پل ــه د محصوالت ــه خوښ ــه خپل ــا پ ــوي ی ــار ش ــه و راایس ــې ن ــو ک ــه دې ډول قرادادون ــې پ ــر چ ــه کروندګ هغ
شــویو ځایونــو کــې یــې خپــل محصــوالت پلورلــې وای. پــه کامــه کــې دا بازارونــه د یــوې ډلــې زورواکــو ملکانــو پــه الس کــې وو. کــه څــه هــم پــه 
نظــري لحــاظ قیمتونــه د بولــۍ سیســتم لــه مخــې ټــاکل کېــږي، خــو د باخبــره اشــخاصو لــه نظرونــو دا خبــره جوتــه شــوه چــې د بولــۍ پــه سیســتم 

کــې فرېــب او درغلــي کېــږي. د بــازار ســاحې تــه د ســبزیجاتو وړلــو پروســې پــه اړه یــو کروندګــر داســې ویلــي: 

ــه  ــدوو. ل ــې بن ــې ی ــو ک ــا پاکټون ــو ی ــتیکي خلت ــه پالس ــوو او پ ــې وزن معلوم ــا ی ــوو او بی ــوالت راټول ــل محص ــوږ خپ ــړی م لوم
دې وروســته تــر بــازار پــورې یــو زرنــج پــه کرایــه نیســو او خپــل محصــوالت پــه بــازار کــې پلــورو. ورپســې دالالن بولــي کــوي 
ــتنې  ــوداګرو د غوښ ــو س ــم د لوی ــه ه ــۍ قیمتون ــي دي او د بول ــره تړل ــوداګرو س ــو س ــه لوی ــي. دا دالالن ل ــت ټاک ــی قیم او لومړن
لــه مخــې ټاکــي. زه فکــر کــوم دالالن لــه لویــو ســوداګرو ســره خبــرې کــوي او د بولــۍ لپــاره د داســې لومړنیــو نرخونــو پــر 
ســر هوکــړه کــوي چــې د همــدې ســوداګرو پــه ګټــه وي. کلــه چــې دالالن د پلــور لپــاره نــارې وهــي او د بولــۍ لپــاره ټیــټ 
ــوړ  ــه ل ــوداګرو پ ــر س ــو پ ــورو والیتون ــم د ن ــا ه ــو ی ــورو خلک ــر ن ــوداګر پ ــې دا س ــا ی ــري او بی ــې پې ــوداګر ی ــو س ــي، ن ــت ټاک قیم
قیمــت پلــوري. کلــه چــې لــوی ســوداګر د بولــۍ لــه الرې توکــي اخلــي نــو دالالنــو تــه ډېــرې پیســې ورکــوي. دا ډول معاملــه د 
ــو پــه ټاکلــو  ــو یــا قیمتون ــه ده، خــو د لویــو ســوداګرو پــه ګټــه ده. مــوږ دا خبــره کــوالی شــو چــې د نرخون کروندګــرو پــه ګټــه ن

ــري.143 ــوداګر رول ل ــی دالل او س ــي کوونک ــې بول ک

دا چــې د ســړو خونــې اســانتیاوې نشــته، نــو د ژر خرابېدونکــو ســبزیجاتو پــه برخــه کــې کروندګــر پرتــه لــه دې چــې پــه ټــاکل شــوي قیمــت 
خپــل محصــوالت وپلــوري، بلــه الره نــه لــري. جــوړې شــوي ټولنــې هــم د کروندګــرو پــه ګټــه کار نــه کــوي. پرځــای یــې دوی د لویــو ســوداګرو لــه 
لــوري کنټرولیــږي، لکــه زمــوږ مخکنــي ګډونــوال چــې دا خبــره روښــانه کــړه. نومــوړي دا هــم پــه ګوتــه کــړه، چــې د ســبزیجاتو او مېــوو ټولنــې 
ــوي  ــه راک ــه رای ــوږ ت ــې م ــو ک ــره دوره انتخابات ــه ه ــړي پ ــې غ ــوداګر او د ټولن ــې س ــل چ ــوړي ووی ــوی، نوم ــې ش ــای پات ــل ځ ــه پرخپ ــرتابه څنګ مش

او دا وایــي چــې تاســو زمــوږ مشــران او مالتــړي یــئ، نــو دا بــه ښــه وي چــې تاســو پــه خپلــو ځایونــو پاتــې شــئ.144

پــه ټولــه کــې پــه ننګرهــار کــې د ســبزیجاتو بازارونــه د دوی پېچلــي موســمي اړخونــو، د پولــې دواړو غــاړو تــه د پاکســتان لــه لــوري د رقابــت 
او د زورواکــو ســوداګرو لــه لــوري د بــازار څرخولــو لــه املــه د ډېــرو کروندګــرو لپــاره لــه خطــر ســره مــل دي. دا خبــره هغــه مخکنــۍ پایلــې 
تاییــدوي، چــې د پیــازو والیتــي بــازار پــه اړه وړانــدې شــوي.14۵ پــه دې بازارونــو کــې پــه ســړو خونــو کــې د موســم خــالف تولیــد لــه الرې 
ــه الرې  ــو ل ــو د ټاکل ــم د قیمتون ــو او ه ــایلو برابرول ــم د وس ــړ ه ــپړ مالت ــازار بش ــې د ب ــي چ ــدالی ش ــه کې ــای ترالس ــې ځ ــت ک ــه وخ ــه هغ ــوازې پ ی
ــې  ــازار ک ــه ب ــوري پ ــه ل ــرو ل ــې. د کروندګ ــې وپلورل ــنې خون ــې ش ــرو خپل ــری کروندګ ــېده، ډې ــه ورس ــای ت ــړ پ ــې دا ډول مالت ــه چ ــود وي. کل موج
د ښــکېلېدو شــرایطو پــه اړه ډېــرې تجربــې او درســونه دي، چــې د مباحثــې پــه برخــه کــې بــه ورتــه راوګرځــو. اوســمهال مــوږ د کارډ – اېــف 
ــوي.  ــګالره بیان ــې ت ــوداګریزې کرن ــره د س ــو س ــدو مثالون ــرو څرګن ــه ډې ــې پ ــو، چ ــه ورځ ــې ت ــکتور کتن ــې س ــو روزن ــړ د چرګان ــه مالت ــرام پ پروګ
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د	کارډ	-	اېف	پروګرام	د	چرګانو	روزنې	پروژه

تــر چتــر النــدې د چرګانــو روزنــې پــروژې تمرکــز پــر هــرات  پــه ننګرهــار کــې پــر شــنو خونــو د پانګونــې پــروژې برعکــس، د کارډ - اېــف 
لــه  لــه دې املــه پــه ننګرهــار کــې د ځانګــړو مداخلــو او د دې پــروژې د اغېــزو پــه اړه د التــاۍ مشــورتي شــرکت  او کندهــار والیتونــو و، 
لــوري کــوم جزئیــات نــه دي وړانــدې شــوي. د چرګانــو روزنــې ارزښــتیز ځنځیــر ګــڼ شــمېر تړاوونــه لــري. پــه لومــړي قــدم کــې د هګیــو لــه 
ــې د  ــوړو )چ ــېدلو چرګ ــو رس ــې د نوی ــدم ک ــم ق ــه دوی ــري. پ ــړاو ل ــره ت ــو( س ــوړو فارمون ــد )چرګ ــې تولی ــې غوښ ــو( او چرګ ــي فارمون تولید)طبقات
چرګــوړو تولیــد ماشــینونو، پالونکــو فارمونــو لــه الرې تولیــد شــوي وي یــا هــم وارد شــوي وي(، دانــې، او د تولیــد لپــاره وترنــرۍ لــه اړینــو 
ــوري  ــه ل ــران ل ــتان او ای ــا د پاکس ــره بی ــه تې ــوداګرۍ پ ــه د س ــاړو ت ــې دواړو غ ــې د پول ــه ک ــه برخ ــت پ ــې او رقاب ــري. د عرض ــړاو ل ــره ت ــو س درمل
ــې د  ــه چ ــه چېرت ــو ت ــاري مرکزون ــو ښ ــخ والیتون ــرات او بل ــار، ه ــاد، کنده ــالل اب ــه د ج ــري. دا پول ــړاو ل ــم ت ــره ه ــه س ــو اړخون ــه پېچل ــو ل د واردات
ــو  ــا هــم یخچالون ــه پیداکــړي، موقعیــت لــري. ننګرهــار )ژوندیــو ی ــو روزنــې صنعــت د خپلــې عرضــې لپــاره ښــاري بازارون افغانســتان د چرګان
کــې( د چرګانــو د وارداتــو لــه مخــې لومــړی مقــام، هــرات دویــم، بلــخ درېیــم او کندهــار څلــورم مقــام لــري. د دې ترڅنــګ د ولســوالۍ او کلیــو 
بازارونــو لپــاره هــم پــراخ شــمېر کوچنــي تولیــدي فارمونــه دي، خــو دې فارمونــو تــه د کارډ - اېــف پروګــرام تــر چتــر النــدې د چرګانــو روزنــې 

ــوی.  ــړل ش ــه در ورک ــوب ن ــې لومړیت ــروژه ک ــه پ پ

د چرگانــو د روزنــې پــروژې انګېــزه دا وه چــې د چرګانــو لــه یــو داســې رقابتــي ســکتور رامنــځ تــه کولــو او پرمختیــا ســره مرســته وکــړي، چــې 
ــوازن  ــې د ت ــه ک ــه کچ ــوداګرۍ پ ــزې س ــتان کرنی ــي او د افغانس ــدو زیاتوال ــو، عوای ــه کول ــځ ت ــاوو رامن ــې د کاري بوختی ــیمو ک ــي س ــه کلیوال پ
رامنــځ تــه کولــو المــل شــي. د دې موخــو ترالســه کولــو لپــاره د کارډ - اېــف پروګــرام د مهمــو وســایلو برابرولــو، تولیــدي اســانتیاوو پرمختیــا 

او لــه تولیــد د مالتــړ پــه موخــه د تخنیکــي مرســتو برابرولــو لپــاره بــال عوضــه مرســتې وکــړې.)3 جــدول وګــورئ(

33 جــدول. د چرګانــو روزنــې پرمختیایــي پــروژې پــه برخه کې د کارډ - اېــف پروګــرام فعالیتونه جــدول. د چرګانــو روزنــې پرمختیایــي پــروژې پــه برخه کې د کارډ - اېــف پروګــرام فعالیتونه146146

پــروژې  پرمختیایــي  روزنــې  چرګانــو  پــروژې د  پرمختیایــي  روزنــې  چرګانــو  د 
نــه لیتو نــهفعا لیتو فعا

جزئیاتجزئیات

د ســوداګریزې طبقــې فارمونــه؛ د ســوداګریزې غوښــې فارمونــه، کوچني طبقــه فارمونه اعانــې )محصوالت(

ــته تخنیکي مرس
حیواناتــو  د  خدمتونــه،  پرمختیــا  ســوداګرۍ  د  خدمتونــه،  کولــو  طرحــه  د  اســانتیاوو  د  خدمــات،  پراختیــا  د 

پــه برخــه کــې مالتــړ.  روغتیــا مشــورتي خدمتونــه، د ټولنــو جوړولــو 

د دانــو کارخونــې؛ پالونکــي کروندګــر؛ تولیــدي کارخونې؛ د ځوانــو چرګانو بدلول. اعانې )وســایل(

د څېړنــې یــو ګډونــوال لــه قولــه چــې د کارډ - اېــف پروګــرام147 لپــاره یــې کار کــړی و، پــه کامــه کــې د چرګانــو روزنــې 700 فارمونــه جــوړ شــوي 
وو. لــه دې ډلــې پنځــوس یــې لــوی فارمونــه و، چــې ظرفیــت یــې پــه یــو تولیــدي دوران کــې ۵،000 چــرګان و او پاتــې نــور یــې یــا هــم د منځنــۍ 
کچــې فارمونــه )پــه یــو تولیــدي دوران کــې لــه 100 تــر ۵00 پــورې چــرګان( یــا هــم کوچنــي فارمونــه وو )چــې پــه یــو دوران کــې لــه 30 تــر 60 
ــه  ــداره ن ــو دوام ــود و، خ ــړ موج ــې مالت ــل ک ــه پی ــاره پ ــد لپ ــا د تولی ــه وین ــاهد پ ــال ش ــو ج ــربېره، د ی ــردې س ــود(. پ ــت درل ــد ظرفی ــو د تولی چرګان
و. کــه څــه هــم د چرګانــو روزنــې لــوی فارمونــه اوس هــم شــته، خــو د منځنــۍ کچــې او کوچنیــو فارمونــو لــه ډلــې یــې زیاتــره د وخــت پــه اوږدو 
ــه منځــه تللــي دي. د چرګانــو روزنــې یــو لــوی فــارم کارکوونکــي148 هــم دا خبــره تاییــد کــړې او ویلــې دي، چــې د کارډ - اېــف پروګــرام د  کــې ل

ــخ ده.  ــره م ــه ورس ــدي برخ ــو تولی ــې د چرګان ــرل، چ ــات ل ــم معلوم ــه اړه ک ــو پ ــو ننګون هغ

د چرګانــو روزنــې ارزښــتیز ځنځیــر پــه اړه د بدلــون نظریــه د قیمــت او رقابــت لــه مخــې د پانګوالــۍ یــا کاپیټالېســټ بازارونــو د پرمختیــا 
پــه برخــه کــې د یــوې ټولګــې فرضیــو پــر اســاس رامنــځ تــه شــوې ده، خــو د چرګانــو بازارونــو دا فرضیــې پــه تېــره بیــا پــه کامــې ولســوالۍ کــې 
ننګولــې دي. د څېړنــې ګډونوالــو لــه لــوري پــه تېــره بیــا پــه کامــه کــې دا خبــره ډېــره شــوې، چــې ملکانــو پــر دغــو بازارونــو ســخت سیاســي نفــوذ 

درلــود. یــو ملــک د دې خبــرو پــه تاییــد ویلــي، چــې: 

	 	146

.	ننګرهار	–	لومړی	پړاو	–	05.	 	147

.	ننګرهار	–	درېیم	پړاو	–	08.	 	148
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ســاحوي موندنې

د دغــو ملکانــو اقتصــادي وضعیــت د نــورو اوســېدونکو پــه پرتلــه ښــه دی. دا خلــک پــه کامــه کــې د پراخــو ځمکــو خاونــدان 
دي. دا ملــکان پــه حکومــت کــې کار کــوي یــا یــې د سیاســتوالو او لوړپــوړو حکومتــي چارواکــو دغــه راز پــه پارلمــان کــې د 
ننګرهــار غــړو لــه لــوري سیاســي مالتــړ کېــږي، د بېلګــې پــه توګــه فالنــی وکیــل د فالنــي ملــک وراره دی او د حاجــي فالنــي 

ملــک مالتــړ د فالنــي وکیــل لــه لــوري کېــږي.149

ــت  ــه لېس ــې پ ــه کاوه چ ــه دا ډاډ ترالس ــه خپل ــود او دوی پ ــتقیم الس درل ــم مس ــې ه ــو ک ــه ټاکل ــانو پ ــاره د کس ــروژې لپ ــو د پ ــګ ملکان د دې ترڅن
کــې شــامل دي ګنــي پــر معیارونــو د برابرېــدو الرې چــارې یــې پیداکولــې. د پروګــرام یــو کارکوونکــي پــه دې اړه راتــه ویلــي،” چــې څرنګــه د 
کلــي مشــرانو او نــورو ډلــو خپــل خلــک رامخکــې کــول او مــوږ خپــل نظــر درلــود چــې د دغــو خلکــو انتخابــول یــې یــو څــه ســتونزمن کــول. “150

یــو برخــه وال یــا ګټــه اخېســتونکي د انتخــاب پــر معیار د برابروالــي لپاره یــوه نامســتقیمه الره پیداکړې وه: 

د کارډ - اېــف پروګــرام هغــو خلکــو تــه د چرګانــو روزنــې فارمونــه ورکــول چــې لېوالتیــا یــې لرلــه، باتجربــه وو او کــوالی 
ــک  ــو د بان ــت، خ ــم واخېس ــور ه ــې پ ــګ م ــې ترڅن ــې لرل ــا پیس ــړي. م ــم ورک ــې ه ــدازه پیس ــوې ان ــاکل ش ــروژې ټ ــول د پ ــې ش ی
ســټیټمنټ مــې نــه درلــود. زه یــو ملګــري تــه ورغلــم چــې دالل دی، نومــوړي بانکــي حســاب راتــه جــوړ کــړ، زمــا حســاب تــه یــې 

ــوم.1۵1 ــه وال ش ــو برخ ــروژې ی ــټیټمنټ راوړ او د دې پ ــک س ــې د بان ــا م ــړې او بی ــال ک ــې انتق پیس

یــو دویــم ګډونــوال چــې د خپــل کاکا ترڅنــګ چــې ملــک و، ناســت و او ټاکل شــوی و خپله د ټاکل کېدو پروســه په داســې ډول بیان کړې ده: 

لومــړی د کلــي پرمختیایــي شــورا لــه لــوري یــو لېســت جــوړ شــو، پــه دې لېســت کــې ډېــر شــمېر خلــک وو، بیــا ورپســې د کلــي 
پرمختیایــي شــورا پچــه اچونــه یــا قرعــه کشــي وکــړه او مــوږ وګټلــه، پــه دې ډول د چرګانــو روزنــې فــارم د جوړولــو لپــاره د 
ــه وم، خــو دا چــې زه د ملــک وراره وم او کاکا  ــر ن ــو براب کارډ - اېــف پروګــرام یــو ګډونــوال شــوم. زه پــر شــرایطو او معیارون
ــه  ــه قرع ــم پ ــوم ه ــا ن ــې زم ــه چ ــره ومنل ــړو راس ــورو غ ــورا ن ــي ش ــي پرمختیای ــو د کل ــړی و، ن ــورا غ ــي ش ــي پرمختیای ــې د کل م

کشــي کــې ورزیــات کــړي. پــه دې کلــي کــې زه یوازېنــی کــس یــم چــې د چرګانــو روزنــې فــارم لــرم.1۵2

نومــوړې ورپســې د پیســو نــه لرلــو پــه اړه زیاتــه کــړه او ویــې ویــل، چــې پــور مــې واخېســت او ترڅنــګ مــې کاکا هــم پیســې راکــړې او راســره 
ــه وس  ــر ل ــط کروندګ ــو متوس ــوړوي او د ی ــلنه ج ــت 40 س ــول لګښ ــې د ټ ــدارې وه چ ــتانۍ کل ــه 100،000 پاکس ــه پانګون ــو. د دوی ټول ــریک ش ش
ډېــره پورتــه خبــره ده. دوی بیــا پــه خپلــو پیســو کوچنــي چرګــوړي اخېســتي. خــو دوی د دې جوګــه نــه وو چــې د چرګــې غوښــې تــه السرســی ولــري. 
پــردې ســربېره، د بــازار قیمتونــه د ارازنــه پاکســتاني چرګانــو لــه وجــې راټیــټ شــول، نــو دوی نــه شــول کــوالی چــې نــوي چرګــوړي خپــل فــارم 
تــه راوړي. باالخــره، پرېکــړه کــوي چــې خپــل فــارم د یــو کال لپــاره پــه 20،000 پاکســتانۍ کلــدارو میاشــتنۍ کرایــه ورکــړي. د یــو دویــم باخبــره 
ــې1۵4 د  سس ــي مؤ ــوې نادولت ــې ی ــړي وو. ورپس ــوړ ک ــې ج ــه ی ــو فارمون ــې د چرګان ــو چ ــره وش ــو س ــو ملکان ــرو هغ ــه ډې ــه1۵3 دا کار ل ــه قول ــخص ل ش
سســې بیــا دا  لومــړي کــس فــارم د یــو کال لپــاره پــه 40،000 میاشــتنۍ کرایــه ونیــو، څــو د چرګــوړو د تولیــد لپــاره تــرې کار واخلــي او یــادې مؤ
سســې د همــدې فــارم د پورتــه یــاد شــوي کــس کارکوونکــي هــم پــه کار  چرګــوړي پــه همــدې ولســوالۍ کــې پــر بېوزلــو کورنیــو وېشــل. یــادې مؤ
ګمارلــي وو، چــې د کال پــه پــای کــې نومــوړي تــر خپلــې پانګونــې هــم ډېــره ګټــه کــړې وه او فــارم یــې هــم بېرتــه ترالســه کــړ. د مرکــې پرمهــال، 
د نومــوړي لــه خبــرو دا معلومېــده چــې اوس پــه ګټــه کــې روان دی. د دې ترڅنــګ وســایلو لکــه چرګــوړو او دانــې تــه د السرســي پــه برخــه کــې د 

ســتونزو پــه اړه د نومــوړي لــه خبــرو د چرګانــو پــه بــازار او د دې بــازار د جوړښــتونو پــه اړه پراخــې ننګونــې راښــکاره شــوې.

ــدل دوې  ــې مون ــوړو او دان ــاره د چرګ ــروژې لپ ــو پ ــو فارمون ــې د چرګان ــار ک ــه ننګره ــی و. پ ــه السرس ــایلو ت ــوع وس ــنې وړ موض ــړی د اندېښ لوم
ــه جوړولــو مالتــړ  ــو ل مهمــې موضوعګانــې دي. کــه څــه هــم د کارډ - اېــف پروګــرام هڅــه وکــړه چــې پــه ننګرهــار کــې د چرګــوړو تولیــد کارخون
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وکــړي، خــو د چرګانــو فــارم د یــو خاونــد1۵۵ لــه قولــه دا کار پــه ډېــر ســاده تــوب لــه پاکســتان د ارزان بیــه چرګــوړو پــه وارداتــو ســره پېکــه شــو 
او د دوی فارمونــو نــور رقابــت نــه شــو کــوالی. د کرنــې، اوبــو لګولــو او مالــدارۍ ریاســت یــو غــړي دا خبــره تاییــد کــړې ده: 

یــو ســتره ســتونزه دا ده چــې مــوږ  د چرګــوړو تولیدوونکــي او پالونکــي نــه لــرو، نــو بایــد د اړتیــا وړ چرګــوړي لــه پاکســتان 
لــه  یــو ورځنــي عمــر لرونکــي چرګــوړي  ټــول  نــورو والیتونــو کــې د چرګانــو روزنــې فارمونــه  پــه ننګرهــار او  وارد کــړو. 

راواردوي.1۵6 پاکســتان 

ــه ناکامــۍ ســره مــخ شــوې چــې د یــو ورځنــي عمــر لرونکــو چرګــوړو او لویــو چرګانــو  بیــا یــې پــه دې اړه راتــه وویــل، چــې څرنګــه هغــه هڅــې ل
د وارداتــو مخنیــوي پــه برخــه کــې کېــدې. د نومــوړي لــه قولــه پــه ننګرهــار کــې ســوداګرو لــه پاکســتاني ســوداګرو ســره قــوي اړیکــې لرلــې او 
ــا د  ــه وین ــوړي پ ــوې. د نوم ــخ ش ــره م ــۍ س ــه ناکام ــم ل ــې ه ــت هڅ ــو د محدودی ــې د واردات ــدې وج ــه هم ــول، ل ــاق ک ــرګان قاچ ــه چ ــر پول ــه پ دوی ب

ــازار ســوړ کــړ.  ارزان بیــه لویــو چرګانــو واردولــو ملــي ب

د کارډ -  اېــف پروګــرام تــر جوړېــدو د مخــه د چرګانــو ټولــه دانــه لــه پاکســتان واردېدلــه. خــو د کارډ - اېــف پروګــرام د چرګانــو روزنــې پــروژې 
پــه ننګرهــار کــې د چرګانــو دانــو د تولیــد کارخونــو پــه پرمختیــا کــې مرســته وکــړه، کــه څــه هــم زیاتــره خــام ترکیبــات لکــه ماټــر او جــوار 
تراوســه هــم بایــد لــه پاکســتان وارد شــي. د چرګانــو یــو لــوی تولیدوونکــي چــې پــه 2000ز کال کــې یــې خپــل کاروبــار پیــل کــړی و او ورو ورو 
ــړ  ــړي، د دې مالت ــوړه ک ــه ج ــه فابریک ــې خپل ــو دان ــې د چرګان ــه 2007ز کال ک ــه پ ــل د مخ ــر پی ــرام ت ــف پروګ ــو د کارډ - اې ــوی وو څ ــه ش د دې جوګ

ــړي:  ــې ک ــې څرګندون ــه اړه داس پ

2014ز کال کــې د کارډ - اېــف پروګــرام اعــالن وکــړ، چــې دوی د هغــو کمپنیــو مالــي مالتــړ کــوي چــې غــواړي د چرګانــو  پــه 
ــه وال  ــو پانګ ــپارم ) او د ی ــه وس ــتنلیک ورت ــې غوښ ــتل چ ــم غوښ ــا ه ــړي. م ــه وک ــې پانګون ــو ک ــه فارمون ــې پ ــې او روزن دان
لــه لــوري هــم وهڅــول شــوم( ماتــه یــې وویــل چــې کــه چېــرې نــورو پیســو تــه اړتیــا لــرې، نــو مــوږ پــور درکــوالی شــو. خــو د 
ــوه  ــبزیجاتو او مې ــې د س ــازار ک ــه ب ــې پ ــوازې ی ــې ی ــی  چ ــاغلی فالن ــې ښ ــه مخ ــړې ل ــت د پرېک ــې ریاس ــار کرن ــي او ننګره وال
جاتــو کار کاوه، رامخکــې شــو او ویــې ویــل چــې زه غــواړم پــه دې برخــه کــې پانګونــه وکــړم او نومــوړي دکارډ- اېــف 
7۵0،000 امریکایــي ډالــره  ۵00،000 امریکایــي ډالــر مالــي مالتــړ ترالســه کــړ. زمــا پــه انــد ټولــه پانګونــه  پروګــرام لــه الرې 
ــرام  ــف پروګ ــر د کارډ - اې ــي ډال ۵00،000 امریکای ــورې  ــې ن ــړل او پات ــر ورک ــي ډال 2۵0،000 امریکای ــوازې  ــوړي ی وه او نوم

 1۵7 لــه لــوري ورکــړل شــول.

ــرو  ــه زیات ــې پ ــار ک ــه ننګره ــو او پ ــه ش ــۍ راپورت ــه چتک ــه پ ــې څنګ ــړه، چ ــه ک ــه اړه زیات ــو پ ــو رېښ ــي نامعلوم ــاغلي حاج ــوړي د ښ ــې نوم ورپس
ــه  ــوړه کچ ــه ل ــه پ ــه پانګون ــو خپل ــړ څ ــه ک ــوداګر د دې جوګ ــاد س ــړ ی ــي مالت ــده سیاس ــه ان ــوړي ل ــو. د نوم ــدل ش ــوداګر ب ــم س ــو مه ــه ی ــې پ ــو ک برخ
خونــدي وســاتي. ورپســې یــې یــو شــمېر ځانګــړې ســوداګر یــاد کــړل چــې لــه مهمــو سیاســي چارواکــو ســره یــې اړیکــې لرلــې او د دې جوګــه وو 
ــو  ــوړي او د چرګان ــي چرګ ــتنې کوچن ــې اخېس ــه ګټ ــارو پ ــمي الرو چ ــه نارس ــم ل ــا ه ــړي ی ــته وک ــې تېښ ــي تعرف ــو او ګمرک ــه مالیات ــه ل ــر پول ــې پ چ
ــک  ــې چټ ــوا د پانګ ــه خ ــخص ل ــه ش ــوړي د پورت ــړي دي. نوم ــټ ک ــې راټی ــه ی ــو قیمتون ــي بازارون ــې د ځای ــړي، چ ــه وارد ک ــواد ت ــه دواړه هې دان

ــل:  ــه اړه ووی ــي پ ــي د څرنګوال زیاتوال

دلیــل یــې ګمرکونــه دي. نومــوړی هلتــه ښــې اړیکــې لــري... د نومــوړي ټــول خــام مــواد لــه هــر راز مالیاتــو یــا هــم پــه ډېــرو 
ــه وال  ــر پانګ ــه ه ــت ل ــرې حکوم ــه چې ــوي. ک ــات ورک ــپړ مالی ــک بش ــور خل ــرکت او ن ــا ش ــو زم ــي، خ ــره راځ ــو س ــو پیس کم
ســره جــال جــال چلــن کــوي، نــو پــه بــازار کــې بیــا رقابــت پېچلــی کېــږي. د بېلګــې پــه توګــه کــه زه چرګانــو دانــې یــوې 
 1،000 پــه  لپــاره  فالنــي  حاجــي  د  خــو  تمامیــږي،  افغانــۍ   1300 پــه  ماتــه  نــو  ورکــړم  لګښــتونه  ټــول  بوجــۍ  کیلویــي   ۵0
ــدې ډول  ــه هم ــه وال ل ــره پانګ ــې زیات ــه ک ــه برخ ــو پ ــوالی. د چرګان ــم ک ــه ش ــت ن ــره رقاب ــه س ــه هغ ــو زه ل ــږي. ن ــۍ تمامی افغان

1۵8 ــخ دي. ــره م ــت س حال
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ــه مــې  ــه داســې وضعیــت ســره مــخ شــوم چــې کــه چېــرې مــې رقابــت کــوالی او خپلــه کارخون بیــا یــې دا خبــره هــم تاییــد کــړه، چــې وروســته زه ل
فعالــه ســاتلی نــو مــا هــم بایــد خــام مــواد پــه قاچــاق راوړي وای. نومــوړی د حکومــت ســخت منتقــد وو او مهمــو چارواکــو چــې بــډې یــې 
ــم  ــتاینه ه ــه س ــوړي د هغ ــره نوم ــره س ــو س ــه دې نیوک ــي ل ــي فالن ــر حاج ــې. پ ــه کول ــځ ت ــتونزې رامن ــاره س ــو لپ ــر پانګوونک ــه څې ــتې د ده پ اخېس

ــړې: ک

لــه ټولــو ښــو او بــدو کاروبارونــو ســره چــې حاجــي فالنــی یــې پــه هېــواد کــې لــري، کــه چېــرې د هېــواد لــه نــورو پانګوونکــو 
ســره پرتلــه شــي نــو زمــا ډېــر خوښــیږي ځکــه پــه ټولــو پیســو یــې پــه هېــواد کــې پانګونــه کــړې.1۵9

د التــای لــه لــوري د چرګانــو ارزښــتیز ځنځیــر د ارزونــې پــه تــرڅ کــې پــه کندهــار او هــرات کــې د لویــو تولیدوونکــو لــه لــوري د ارزښــتیز 
ځنځیــر د مهمــو ســتراتیژیکو نقطــو د تنظیــم پــه اړه شــواهد مونــدل شــوي. التــای پــه دې اړه پــه خپــل راپــور کــې ویلــي: 

ــر  ــتیز ځنځی ــې د ارزښ ــخ دي چ ــره م ــان س ــه زی ــوا ل ــه خ ــو ل ــي تولیدوونک ــو مل ــو لوی ــي... د هغ ــو تولیدوونک ــو او هګی د چرګان
ــو  ــې د فعاالن ــامل دي چ ــم ش ــه ه ــش چینلون ــې د وې ــرول ک ــه دې کنټ ــري، پ ــې ل ــرول ک ــل کنټ ــه خپ ــې پ ــتراتیژیکې نقط ــې س مهم

ــدود دي.160 ــر مح ــې ډې ــه مخ ــو ل او ظرفیتون

ــه دې اړه  ــدوي او پ ــرې تایی ــه خب ــم پورت ــې ه ــې ادارې موندن ــې او ارزون ــتان د څېړن ــر د افغانس ــتیز ځنځی ــه ارزښ ــو ل ــې د چرګان ــار ک ــه ننګره پ
ــزې  ــې “ د کرنی ــه دا ده، چ ــي فرضی ــې اساس ــه ک ــه نظری ــون پ ــر د بدل ــتیز ځنځی ــې ارزښ ــو روزن ــږي. د چرګان ــره کې ــه دا کار ترس ــې څنګ ــي، چ وای
ودې او کلیوالــي پرمختیــا لــه پــروژې برخمــن کســان کــوالی شــي وســایلو تــه السرســی ولــري” او ترڅنــګ یــې پــه عرضــه کــې نظــم موجــود دی، 
قیمــت / کیفیــت د وارداتــو پــه مقابــل کــې رقابــت کــوالی شــي او پــه کافــي مقــدار توکــي موجــود دي.161 د السرســي مفهــوم چــې لــه ورکــړې تــر 
راکــړې فرضیــو او لــه راکــړې بیــا د نتایجــو پــه فرضیــو )بــازار تــه السرســي( دواړو کــې راڅرګندیــږي، ســپړلو تــه اړتیــا لــري. دا مفهــوم بــازار 
یــا هــم بــازاري ســیمې تــه د فزیکــي السرســي یــا الرو چــارو د ترالســه کولــو فرصــت یــا اقداماتــو لپــاره کارول کېــږي. خــو پــه دې فرضیــو کــې دا 

نــه ده پــه ډاګــه شــوې، چــې یــادې الرې چــارې څــه ډول او تــر کومــو شــرایطو او حاالتــو النــدې کســب کېــدالی شــي. 

ــه  ــا ورت ــي ی ــت پرېباس ــي محدودی ــر السرس ــي پ ــوالی ش ــې ک ــزې اړیک ــمېر ټولنی ــڼ ش ــې ګ ــري، بلک ــه ل ــا ن ــت معن ــا فرص ــق ی ــًا د ح ــی حتم السرس
ــو کچــو کــې  ــل هــر ځــای کــې پــه دې اړه غنــي شــواهد موجــود دي، چــې پــر اړیکــو والړې شــبکې پــه ټول الر هــواره کــړي.162 پــه افغانســتان او ب

ــوي.163 ــی تنظیم ــه السرس ــد ت ــادي ژون اقتص

ــو  ــرول دي څ ــاز براب ــمي پور/امتی ــوي دي د رس ــر ش ــې هې ــه ک ــه منځپانګ ــروژو پ ــورو پ ــې او ن ــو روزن ــې د چرګان ــه چ ــه څ ــې هغ ــې ده، چ د یادون
وســایلو تــه د السرســي الرې چــارې ممکنــې کــړي. د بــازار خطرونــو پــه وړانــدې د کوچنیــو مشــتبثینو د خوندیتــوب لپــاره د دولــت لــه لــوري د 
مالــي مالتــړ برابرولــو اړتیــا پــه اړه پراخــو شــواهدو تــه پــه کتــو دا ډېــره د حیرانتیــا خبــره ده.164 کــه څــه هــم پــه نظــري لحــاظ پــور بایــد د بانــک 
ــه مخــې دا کار ناممکــن و. پرځــای یــې هغــه خلــک چــې د کارډ - اېــف پــه پروګــرام کــې  ــو ل ــه لــوري ورکــړل شــي، خــو پــه عمــل کــې د راپورون ل
ښــکېل وو، هغــوی بایــد پــه نارســمي بڼــه پــور ترالســه کــړای وی او پــه تېــره بیــا پــه ننګرهــار والیــت کــې دا پورونــه لــه هغــو ســوداګرو ترالســه 

کېــدل چــې محصــوالت پــرې پلــورل کېــدل.16۵

ــم  ــو مه ــې د ی ــو ک ــه بازارون ــبزیجاتو پ ــې د س ــې مخک ــې چ ــت ک ــه مطابق ــره پ ــرو س ــو خب ــه هغ ــي، ل ــو کارکوونک ــاروالۍ ی ــې د ښ ــار ک ــه ننګره پ
ــږي:  ــه کې ــې دا کار څنګ ــي چ ــوې، ویل ــان ش ــوري بی ــه ل ــوداګر ل س
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ســاحوي موندنې

کــه رښــتیا ووایــم، دا لــوی ســوداګر چــې د ســبزیجاتو او مېــوه جاتــو بازارونــو دغــه راز د چرګانــو بازارونــو غــړي دي، د 
ــې  ــه ک ــه کیس ــړ پ ــرو د مالت ــوداګرو او کروندګ ــو س ــوري. دوی د کوچنی ــه ګ ــې ت ــې ګټ ــوازې خپل ــا ده. دوی ی ــکتور مافی دې س
نــه دي. ځینــې ځینــې چــې کوچنیــو ســوداګرو تــه پــور ورکــوي یــا هــم د فارمونــو د مالکینــو مالتــړ کــوي، دا شــرط پــرې ږدي 
چــې چــرګان بــه یــوازې پــر دوی پلــوري، لــه دې کبلــه کوچنــي ســوداګر یــوازې پــر هغــه دالل یــا ســوداګر خپــل چــرګان پلــورالی 

شــي چــې پــور یــې ورکــړی وي.166

د کرنــې لــه ســکتور د بانــدې یــو بل شــاهد هم د تړلــو قرادادونو په اړه دا خبــرې تایید کړي دي: 

پــه بــازار کــې د چرګانــو قیمــت زیاتــره د ســوداګرو او چرګانــو دانــو لرونکــو لــه خــوا ټــاکل کېــږي. دوی زیاتــره یــوازې د 
خپلــو ګټــو پــه فکــر کــې دي. دوی پــه بــازار کــې د چرګانــو قیمــت ټاکــي، بیــا یــې لــه فارمونــو پــه همــدې قیمــت اخلــي او 
ــر  ــو پ ــورو والیتون ــوداګرو او د ن ــوداګرو)کوچینو س ــورو س ــر ن ــتو او پ ــو د اخېس ــه فارمون ــوري. ل ــې پل ــوداګرو ی ــورو س ــر ن پ
ــه بیــه د چرګانــو اخېســتل دا معنــا لــري چــې زیاتــره  ــه فارمونــو پــه ارزان ســوداګرو( د خرڅــالو ترمنــځ ډېــر لــوی توپیــر وي. ل
ــوداګرو د  ــه س ــې دوی ل ــو ک ــو حاالت ــه ځین ــي. پ ــخ یوس ــار پرم ــل کاروب ــې خپ ــوالی چ ــي ک ــه ش ــوي او ن ــه ک ــه ن ــه ګټ ــه ښ فارمون
چرګانــو دانــه پــه پــور اخلــي او پــه بــدل کــې یــې بایــد خپــل محصــول پــر هماغــه شــخص وپلــوري. لــه بلــې خــوا، کوچنــي 
ــې د  ــوري، چ ــه وپل ــه بی ــه هغ ــوداګر پ ــدې س ــر هم ــې پ ــه ی ــد بېرت ــي بای ــور اخل ــه پ ــوداګرو پ ــه س ــوړي ل ــې چرګ ــي چ تولیدوونک
ــړي او  ــه ک ــه ون ــڅ ګټ ــن هې ــو مالکی ــې د فارمون ــږي چ ــل کې ــې دا کار د دې الم ــو ک ــو حاالت ــه ځین ــږي. پ ــاکل کې ــوا ټ ــه خ ــوی ل هغ

ــړي.167 ــه ورک ــه الس ــم ل ــه ه ــه پانګون ــایي دوی خپل ان ښ

ــر  ــه ډې ــار ل ــه ده. ننګره ــې مداخل ــعارو ک ــه اس ــه پ ــي هغ ــرې کار واخل ــه ت ــه ګټ ــه خپل ــو پ ــي څ ــوداګر توانېدل ــوی س ــې ل ــم ده، چ ــه الره ه ــوه دویم ی
ــدارو  ــه کل ــږي. پ ــاره کارول کې ــړې لپ ــړې ورک ــې د راک ــازار ک ــه ب ــې پ ــادې پیس ــدې دی او ی ــوذ الن ــر نف ــدارو ت ــتانۍ کل ــې د پاکس ــت راهیس وخ
ــې  ــې ی ــت ک ــاد والی ــه ی ــې پ ــته چ ــدو وروس ــر وژل کې ــورا ت ــر ناکام ــي ډاکټ ــې د جاپان ــورۍ ک ــه جن ــده د 2019ز کال پ ــوه بری ــر ی ــړه ت ــړه ورک دا راک
ــتانۍ  ــه پاکس ــره ل ــتان الس و، باالخ ــا د پاکس ــر ش ــې ت ــې د دې وژن ــر کاوه چ ــرو دا فک ــوه. زیات ــده ش ــوا کار کاوه، بن ــه دېخ ــه 1984ز کال را پ ل
کلــدارو ســره د پرېکــون پــراخ کمپایــن وشــو. پــردې ســربېره، د ګــڼ شــمېر ګډونوالــو لــه قولــه168 د پولــې دواړو غــاړو تــه لــوی ســوداګر پــر 
افغانیــو د پاکســتانۍ کلــدارو بدلــول پــه خپلــه ګټــه کاروي، او د راکــړې ورکــړې پرمهــال د هغــه وخــت لــه نــرخ ګټــه اخلــي کلــه چــې 1 افغانــۍ 

د دوو پاکســتانۍ کلــدارو معــادل وه. دې کار پــه خپــل وار ســره د وســایلو پــر قیمتونــو اغېــز کــړی. 

ــانو  ــکېلو کس ــې د ښ ــازار ک ــه ب ــه پ ــې ب ــې دا ټولن ــه دا وه چ ــوه موخ ــرام ی ــا پروګ ــي پرمختی ــزې ودې او کیوال ــیس د کرنی س ــه تأ ــو ل ــي ټولن د صنف
ډلــه ییــزو ګټــو لپــاره کار کــوي. خــو د زیاتــرو باخبــره اشــخاصو )کوچنیــو ســوداګرو، تولیدوونکــو او حکومتــي چارواکــو( لــه قولــه پــه دغــو 
ــره  ــې دا خب ــو ی ــې ی ــه ډل ــوداګرو ل ــدې س ــوي. د هم ــه راڅرخ ــه ګټ ــه خپل ــه پ ــې هرڅ ــې دي، چ ــه الس ک ــوداګرو پ ــو س ــه د لوی ــم ځایون ــې مه ــو ک ټولن
تاییــد کــړې، چــې د ټولنــې غړیتــوب بېــال بېــل قیمتونــه لــرل، او کــوم ســوداګر چــې بــه تــر ټولــو زیاتــې پیســې ورکــړې تــه مــال تړلــه، کــوالی یــې 

شــول چــې د ریاســت تــر چوکــۍ ځــان ورســوي. 

نومــوړي دا وضعیــت په النــدې ډول بیان کړی: 

زمــا لــه نظــره، لــوی ســوداګر او د چرګانــو دانــو د کارخونــو مالکیــن هېــڅ تــاوان نــه کــوي، ځکــه دوی پــه داســې مقــام کــې دي 
ــې  ــن دي چ ــو مالکی ــو فارمون ــس، دا د کوچنی ــوي. برعک ــه ک ــي ترالس ــه حتم ــه ګټ ــي او خپل ــه ټاک ــه قیمتون ــه خوښ ــه خپل ــې پ چ

پــه هېــڅ راز پرېکــړو کــې دخیــل نــه دي او تــاوان همــدوی کــوي.169

توګــه  پــه  برخــه  یــوې  څېړنــې  د  ادارې  ارزونــې  او  څېړنــې  د  افغانســتان  د  دی.  وړ  پــام  د  موجودیــت  نــه  روڼتیــا  د  کــې  برخــه  پــه  د قیمتونــو 
ــر  ــوري. مګ ــت وګ ــازار فعالی ــاکل او د ب ــو ټ ــترګو د قیمتون ــو س ــه خپل ــو پ ــړ، څ ــر ک ــې تې ــو ک ــه بازارون ــو پ ــت د چرګان ــه وخ ــو څ ــې ی ــزې ډل څېړنی
دوی تــه ژر دا معلومــه شــوه چــې دا ناممکنــه ده څــو معلومــه شــي چــې دا ســوداګري څنګــه پرمــخ وړل کېــږي او قیمتونــه یــې څــه ډول ټــاکل 
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کېــږي. هېــڅ کــس د قیمتونــو او د پېــر او پلــور پــه اړه خبــرې نــه کولــې. یــو ګډونــوال170 چــا چــې د خبــرو کولــو عالقــه لرلــه لــه دې ســره موافــق نــه 
ــه کــړې چــې پیــروي تــرې کېــږي.)1 باکــس  و چــې پــه بــازار کــې روڼتیــا نــه شــته او د خپلــو خبــرو ثابتولــو لپــاره یــې د هغــو پروســیجرونو یادون
وګــورئ(. ورپســې یــې د هغــو نــورو کړنــو یادونــه پــه جزئیاتــو کــړې، چــې ســوداګرو تــه ګټــه رســوي. د دوی لــه قولــه ســوداګر د وزن لــه مخــې 
چــرګان پېــري خــو پلــور یــې بیــا د شــمېر پــر اســاس کــوي، نــو هغــه چــرګان چــې وزن یــې تــر یــو کیلوګــرام کــم هــم وي، د 1 کیلوګــرام چرګانــو پــه 

ــږي.  ــورل کې ــه پل بی

پــه دې کــې شــک نشــته چــې د چرګانــو لویــو تولیــدي فارمونــو او چرګانــو دانــو کارخونــو یــو شــمېر کاري بوختیــاوې هــم رامنــځ تــه کــړي دي. 
د چرګانــو فــارم یــو مالــک د هغــه شــمېر کارګرانــو پــه اړه چــې نومــوړي پــر کار ګمارلــي، مــوږ تــه وویــل: 

ــوي، 10  ــې کار ک ــه ک ــه کارخان ــې پ ــو دان ــا د چرګان ــور زم ــوي، او 40 ن ــران کار ک ــاوخوا ۵0 کارګ ــې ش ــارم ک ــه ف ــا پ ــوازې زم ی
نــور بیــا د چرګانــو پــه دې کلنیــک کــې کار کــوي. پــه کلنیــک کــې دوه ډاکټــران دي او یــو مدیــر دی، چــې د مدیریــت ترڅنــګ 
ــو او پلــور کارکوونکــي دي.  ــه لیکــي، 2 ډریــواران دي او ۵ د پېرودونکــو خدمتون پلــورل شــوې دواګانــې او د دوی قیمتون
ــه فــارم څخــه چــرګان وړو نــو مــوږ شــاوخوا 20 کارګــران او  د دایمــي کارګرانــو ټــول شــمېر 100 کســانو تــه رســیږي. کلــه چــې ل
ډریــواران ګمــارو او کلــه چــې د دانــو لــه کارخونــو خــام مــواد وړو، نــو لــږ تــر لــږه 30 کســان د دوو یــا درېیــو ورځــو لپــاره پــر 

کار ګمــارو. دا کار پــه اونــۍ یــا دوو اونیــو کــې یــو ځــل کــوو.171

ــه د ده پــه پرتلــه زیــات کارګــران پــر کار ګمــاري، خــو دا خبــره یــې تاییــد کــړې ده چــې پــه ننګرهــار  ــه یــې دا وه چــې نــور لــوی فارمون بلــه یادون
ــه کــوي. ــو کمښــت پــه ګوت ــه پــه ورځ کــې راکــم شــوی، چــې د کاري فرصتون ــرخ شــاوخوا 2۵0 افغانیــو ت کــې د اجــورې معمــول ن
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11 باکــس: د چرګانــو پــه بازار کــې د قیمتونــو ټاکلو رازونه باکــس: د چرګانــو پــه بازار کــې د قیمتونــو ټاکلو رازونه

د چرګانــو  پــه بــازار کــې قیمتونــه د صنفــي ټولنــې او دانــې ســوداګرو172 یــا هــم دالالنــو لــه لــوري ټــاکل کېــږي. خــو زه بــه یــوه خبــره درتــه وکــړم، 
چــې کــه یــوه میاشــت هــم هلتــه تــګ راتــګ وکــړې، هېــڅ کــس دا نــه درتــه ښــایي چــې دوی دا ســوداګري څنګــه پرمــخ وړي. د چرګانــو پــه بــازار 
کــې هرڅــه یــو راز دی. کلــه چــې دالل غــواړي د فــارم لــه مالــک څخــه چــرګان وپېــري، نــو خپــل الســونه او د مالــک الســونه تــر دســتمال النــدې 
پټــوي او قیمــت پــه ګوتــو ســره وایــي. کــه چېــرې ســوداګر غــواړي چــې ۵00 چــرګان پــه 1۵0 افغانــۍ وپېــري، نــو خپلــې دوې ګوتــې تــر دســتمال 
ــرم.  ــره وپې ــت س ــه دې قیم ــې پ ــې چرګ ــتا ټول ــواړم س ــې غ ــي، چ ــوي او وای ــې ورک ــه الس ک ــک پ ــې ۵0 ده د مال ــه ی ــې 100 او بل ــوه ی ــې ی ــدې چ الن

یــوازې پېرودونکــی او پلورونکــی پــر ټــاکل شــوي قیمــت پوهېــږي. تــر هوکــړې ورووســته معاملــه پــای تــه رســیږي. 

ــځ د  ــد د دوی ترمن ــر احم ــوري پ ــه ل ــد ل ــې د احم ــې ۵00 چرګ ــي چ ــې لیک ــوول دی، داس ــو مس ــې د لیکل ــه ک ــه کتابچ ــې پ ــس چ ــه ک ــته هغ وروس
ــوې.  ــورل ش ــې وپل ــه مخ ــت ل ــوي قیم ــړه ش هوک

دا ډېــره ســتونزمنه ده، چــې معلومــه یــا تعقیــب کــړې، چــې دوی څــه کار کــوي. دالل بیــا لــه همــدې پروســیجر پــه ګټــې اخېســتنې یــاد چــرګان 
پــر کوچنیــو ســوداګرو یــا هــم د نــورو والیتونــو پــر ســوداګرو پلــوري. لــه ســوداګر د پیســو ترالســه کولــو وروســته، نومــوړی د چرګانــو 
ــو  ــه ورکــوي. کــه چېــرې د چرګان ــه زنــګ کــوي او ټولــې پیســې حســابوي. بیــا د دانــې پیســې تــرې ګرځــوي او پاتــې پیســې مالــک ت مالــک ت
ــدازه د  ــۍ وي. دا ان ــره 40،000 افغان ــو ډې ــر ټول ــا ت ــۍ ی ــم 30،000 افغان ــا ه ــۍ ی ــایي 20،000 افغان ــه وي، ښ ــره ن ــو ډې ــي ن ــاب ش ــه حس ــک ګټ مال

ــوي.   ــه ک ــنه ن ــاره بس ــاوو لپ ــۍ اړتی ــوړي د کورن نوم

ــږدې  ــو نې ــر ټول ــه ت ــوداګرۍ ت ــزې س ــروژه کرنی ــې پ ــو روزن ــې د چرګان ــه ډل ــروژو ل ــي پ ــادي پرمختیای ــویو اقتص ــو ارزول ش ــې د درېی ــه ک ــه ټول پ
پــروژه ده. دې پــروژې لــه شــک پرتــه پــه ننګرهــار او بــل هــر ځــای کــې د چرګانــو ســکتور پــه پرمختیــا او پیاوړتیــا کــې مرســته کــړې. هغــه څــه 
ــو رقابتــي ســکتور  ــازار ګــڼ شــمېر ټولنیــزو تنظیمــي بڼــو تــه پــه کتــو دې پــروژې د چرګان چــې ال تراوســه هــم ډېــر مبهــم دي، دا دي چــې ایــا د ب

ــړې ده.  ــته ک ــې مرس ــا ک ــه پرمختی پ
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پورخو	لوړ	قیمت	د	فارمونو	پر	مالکانو	پلوري.	که	چېرې	نوموړی	یوه	بوجۍ	دانه	په	1700	افغانۍ	په	پور	واخيل،	د	فارم	پر	مالک	یې	په	1900	افغانۍ	په	پور	

پلوري.	
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مباحثه

د کرنیــزې ودې او کلیوالــي پرمختیــا یــا کارډ - اېــف پروګــرام ، چــې پــه افغانســتان کــې د نــورو بدیــل پرمختیایــي پــروژو د معیارونــو لــه 
ــه پــروژه ده، د دې لپــاره راســپړل شــوې څــو د یــادې پــروژې د منطــق او اغېــزو پــه اړه پوهــاوی رامنــځ تــه شــي. د امریــکا  مخــې یــوه اوږدمهال
ــه لــوري پــه  ــه لــوري د تمویــل کېدونکــو ټولــو بدیــل پرمختیایــي پــروژو برعکــس، دا پــروژه کــه څــه هــم د تمویــل کوونکــي ل متحــده ایاالتــو ل
حکومــت کــې د رامنــځ تــه شــوي مــوازي اداري او بودجــوي جوړښــت لــه الرې عملــي شــوې، خــو د حکومتــي جوړښــتونو پرمــټ پلــې شــوې. لــږ 
تــر لــږه پــه لومړنیــو پړاوونــو کــې د کارډ – اېــف پــروّژ د بدیــل پرمختیایــي پــروژې پــه نــوم نومــول شــوې وه چــې پــه افغانســتان کــې د کوکنــارو 

د کرکیلــې لــه منځــه وړلــو پــه موخــه طرحــه شــوې وه. 

هغــه منابــع چــې دلتــه تــرې ګټــه اخېســتل شــوې، د کارډ - اېــف پروګــرام یــوازې یــوه کوچنــی برخــه جزئیــات وړانــدې کــوالی شــي او لکــه 
ــپړل  ــرو راوس ــه خب ــو ل ــنادو او د خلک ــمي اس ــه رس ــد ل ــې بای ــود دي، چ ــات موج ــمېر نظری ــڼ ش ــه اړه ګ ــروژې پ ــتل د دې پ ــو لوس ــې وم ــه چ څرنګ
شــي. دې پــروژې د وزارت لــه چارواکــو بیــا تــر کروندګــرو او د افغانســتان د توکــو پــه بازارونــو کــې تــر ســوداګرو پــورې زیاتــرو هغــو کســانو 
تــه ګټــه رســولې چــې پــه دې پــروژه کــې ښــکېل وو. د دې ګټــو لــه ډلــې ځینــې یــې یــوازې د پیســو  جریــان د اغېــزو لــه کبلــه وې، چــې مــوده یــې لــه 
لنــډ مهــال څخــه تــر اوږدمهــال پــورې توپیــر کــوي. نــورې ګټــې یــې بیــا تــر ډېــره کمــه بریــده مــادي وې او د دنــدو لــه ترالســه کولــو نیولــي بیــا د 
لیدلــورو او ظرفیتونــو بدلــون پــورې ګټــې پــه ځــان کــې رانغــاړي. پورتــه راســپړل شــوي بېــال بېــل نظریــات د پــروژې او هغــو الرو چــارو پــه اړه 
چــې پــه تــرڅ کــې یــې بېــال بېلــې ادارې پــه دې پــروژه کــې ښــکېلې وې او زده کــړه یــې تــرې کــړې او دا چــې پایلــې یــې څنګــه ارزولــې دي، څــه 
ــه اغېــزو یــې کومــې  پــه ګوتــه کــوي؟ او د غیرقصــدي پایلــو پــه ګــډون چــې د پــروژې پــه روایتونــو کــې  یــې ډېــر محــدود پوښــښ مونــدالی، ل

ــور دی.  ــي مح ــپړلو اصل ــو د راس ــکیلوونکو فرضی ــروژې تش ــتنه د پ ــه پوښ ــي؟ دا دویم ــدالی ش ــړې کې زده ک

ــپړېدو  ــروژې بش ــوي. د پ ــل ش ــترګه کت ــه س ــوب پ ــه د بریالیت ــروژې ت ــوري دې پ ــه ل ــي ادارې ل ــې پرمختیای ــا نړیوال ــې د برېتانی ــت ک ــه وخ ــه هغ پ
تــه کتنــې د یــادې پــروژې الســته راوړنــې پــه النــدې ډول بیــان کــړي دي: 

د کارډ - اېــف پروګــرام پــه خپــل دویــم پــړاو کــې پــه 14 والیتونــو کــې 19 اقتصــادي پرمختیایــي پــروژې او 1۵ عامــه کلیوالــي 
زېربنایــي پــروژې پــه بریالیتــوب ســره بشــپړې کــړې دي. دغــو پــروژو پــه افغانســتان کــې د اتــو ارزښــتیز ځنځیرونــو لــه 
بشــپړې پرمختیــا ســره مرســته کــړې ده.173 لــه 218،000 زیــات کســان د کارډ - اېــف پروګــرام لــه دویــم پــړاو مســتقیمًا برخمــن 
شــوي. د کارډ - اېــف پروګــرام او دې تــه ورتــه پروګرامونــو بریالیتــوب د پراخــو کرنیــزو او ســوداګریزې کرنــې پالیســیو 
لپــاره یــو بنیــادي اســاس رامنــځ تــه کــړی، لکــه د کرنیــزې ســوداګرۍ منشــور چــې پــه دې وروســتیو کــې د نړیــوال بانــک لــه 

لــوري طرحــه او ترتیــب شــوی دی.174

ورپســې پــه دې کتنــه کــې یــو لــړ پایلــې پــه ګوتــه شــوې، چــې د هغــو لــه ډلــې یــې د کلیوالــي ســیمو د خالصــو عوایــدو زیاتوالــي، د خصوصــي 
ســکتور د پانګونــې زیاتېــدو، دنــدو رامنــځ تــه کېــدو یــا هــم خوندیتــوب او پنځــول شــویو تشــبثاتو تــه یــې اشــاره کــړې. حتمــي ده، چــې 
پــروژې د الســته راوړنــو پــه اړه دا واقعیتونــه راپورتــه کــوي، خــو دا ډېــره ســتونزمنه ده چــې یــو د بــل لــه الرې تاییــد شــي، پــه تېــره بیــا د دنــدو 

ــی کار دی.17۵ ــې ننګونک ــه مخ ــدود ل ــدو ارزول د څېړن ــه کې ــځ ت رامن

خــو د برېتانیــا نړیوالــې پرمختیایــي ادارې لپــاره د پروګــرام تــر بشــپړېدو وروســته کتنــه کــې مهمــې تجربــې کارډ – اېــف پروګــرام د مــوډل یــا 
هــم د ارزښــتیز ځنځیــر تــګالرې، یــا د اساســي فرضیــو پــه اړه نــه وې، بلکــې د دوی تمرکــز پــر دوو مهمــو موضوعاتــو وو. لومــړی، پــه 2018ز 
کال کــې د مرغانــو لــه زکام ســره تړلــې ســاري ناروغــي چــې د پولــې دواړو غــاړو تــه کنټــرول او د دې ډول ناروغــۍ پــه مدیریــت کــې یــې د اداري 

ظرفیتونــو کمــزورۍ راښــکاره کــړې. او دویمــه موضــوع، د پروګــرام پــه مدیریــت کــې د ځــواب ورکولــو خبــره ده: 

.	مالداري:	چرګانو	روزنه،	لبنیات	او	د	مچیو	روزنه.	بڼوايل:	شنې	خونې،	زعفران،	انګور،	انار	او	پنبه.	 	173

.	د	برېتانیا	نړیواله	پرمختیایي	اداره،	د	کرنیزې	ودې	او	کلیوايل	پرمختیا	پروګرام	پروژې	بشپړېدو	ته	کتنه،	جنوري	2018،	2.	 	174

)In	evaluating	development	projects,	pressing	for	better	tools	in	measuring	job	creation	)worldbank.org .	 	175
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حثه مبا

ــره  ــه ډې ــمي کرښ ــو رس ــواب ویل ــړې او ځ ــور ورک ــوی و. د راپ ــی ش ــر پېچل ــه ډې ــا پرت ــې اړتی ــه کوم ــت ل ــرام اداري جوړښ د پروګ
مبهمــه وه او د کارډ - اېــف پروګــرام او تمویلوونکــي یــې لــه بالقــوه خطرونــو ســره مــخ کــړي وو. د صنــدوق مدیــر چــې هغــه هــم 
د اداري واحــد لــه کارکوونکــو ســره قرادادونــه کــړې وو، پــه کافــي انــدازه تــر خپــل الس النــدې قرادادیانــو )د اداري واحــد 
ــوم  ــه ک ــر و، ن ــروژې دفت ــد د پ ــرام اداري واح ــف پروګ ــوا د کارډ - اې ــې خ ــه بل ــه وو. ل ــی ن ــواب ویونک ــه اړه ځ ــو( پ کارکوونک
ــه یــاد واحــد ســره کــوم رســمي  ــه شــول کــوالی چــې ل ــه دې کبلــه د برېتانیــا نړیوالــې پرمختیایــي ادارې ن حقوقــي شــخصت؛ ل
هوکــړه لیــک الســلیک کــړي، چــې مســتقیمًا د برېتانیــا نړیوالــې پرمختیایــي ادارې پــه وړانــدې ځــواب ویونکــی شــي. د 

شــوې قــراداد لــه مخــې یــاد اداري واحــد د وزارتونــو پــه وړانــدې هــم ځــواب ویونکــی نــه و.176

دې نظــر هغــه اداري ترتیبــات د کومــو پــه رڼــا کــې چــې کارډ - اېــف پروګــرام فعالیــت کــړی، ډېــر جالــب خــو پــه محــدود ډول منعکــس کــړي. کــه 
ــزې  ــګالرې اغې ــاره د دې ت ــې لپ ــه ادارو جوړون ــو د عام ــور وي، خ ــر ګټ ــاره ډې ــراء177 لپ ــې اج ــروژې چټک ــات د پ ــوي ترتیب ــاد ش ــایي ی ــم ښ ــه ه څ
پــه پــام کــې نــه دي نیــول شــوې. ښــکاره ده، چــې د یــوې تــګالرې پــه توګــه د محتطانــه چلــن پــه لــه منځــه وړلــو کــې پــه بشــپړ ډول بریالــی نــه و، 
ــه اداري  بلکــې پــردې ســربېره ښــایي د تخریبــي کړنــو او رقابتــي چلــن د رامنــځ تــه کېــدو لپــاره یــې هــم الره هــواره کــړې وي. د میــک پــه نــوم ل
ــو پــه  فســاد ســره د افغانســتان د څارنــې او ارزونــې ګــډې کمېټــې د کارډ - اېــف پــه اداري واحــد کــې د مالــي مرســتو پــه ورکــړه او د قردادون
ــرام  ــف پروګ ــې د کارډ - اې ــالکار چ ــوال س ــو نړی ــک ی ــوال بان ــړی دی. د نړی ــر ورک ــواهدو خب ــه ش ــو ل ــوۍ پالل ــۍ او خپل ــې نظم ــې د ب ــو ک تدارکات
ــې  ــه نړیوال ــا ل ــې ډول د برېتانی ــه پس ــه پرل ــې پ ــه مخ ــال ل ــي ح ــترګي لیدل ــل س ــوه، د خپ ــې کار ک ــه وزارت ک ــې پ ــې د کرن ــال ی ــړاو پرمه ــم پ د دوی
ــه  ــه قول ــو پــه اړه خپلــې اندېښــنې شــریکې کــړې دي. د څارنــې او ارزونــې کمېټــې یــا میــک ل ادارې178 ســره د کارډ - اېــف پروګــرام د فعالیتون

ــه پــه ډېــرو محــدودو برخــو کــې ځــواب ویــل شــوی. ــو ت ــه خــوا د دوی موندن د برېتانیــا نړیوالــې پرمختیایــي ادارې ل

ــا د  ــې د برېتانی ــه ک ــه برخ ــو پ ــته راړون ــو الس ــې د مهم ــه ک ــه ټول ــو پ ــکېل و، خ ــې ښ ــروژه ک ــه پ ــتقیمًا پ ــم مس ــه ه ــه څ ــر، ک ــو نظ ــان چارواک د افغ
نړیوالــې پرمختیایــي ادارې لــه نظــر ســره ســمون درلــود. د دوی لــه نظــره د ارزښــتیز ځنځیــر مــوډل ډېــر ښــه کار ورکــړی، یــو چارواکــي پــه 

ســتایونکي بڼــه پــه دې اړه ویلــي، چــې: 

ــازار وینــو چــې د  ــو او ســبزیجاتو او ځینــو مېــوه جاتــو ب ــه پټیــږي، مــوږ د چرګان کــه رښــتیا وویــل شــي، لمــر پــه دوو ګوتــو ن
ــه دې معلومیــږي چــې د کارډ – اېــف پروګــرام ډېــر ښــه کار کــړی.179 کال پــه بېــال بېلــو موســمونو کــې ورتــه السرســی کېــږي، ل

ــوم  ــر مفه ــتیز ځنځی ــع وه او د ارزښ ــره جام ــې ډې ــړې، چ ــتاینه ک ــو س ــل کار کول ــې د خپ ــروژه ک ــې پ ــه داس ــوال پ ــاد ګډون ــې ی ــره ده، چ ــکاره خب ښ
ــړی دی:  ــد ک ــت تایی ــه صراح ــې پ ی

ټولــې اقتصــادي پرمختیایــي پــروژې د ارزښــتیز ځنځیــر تــګالره وه... د چرګانــو دانــې لپــاره، مــوږ لــه ودانیــزو چــارو او 
ــې  ــک د خپل ــې مال ــې د کارخون ــه ی ــې ب ــدل ک ــه ب ــدل، پ ــورل کې ــدل او پل ــس کې س ــې پرؤ ــا ورپس ــې بی ــړ، چ ــل وک ــواد پی ــو م خام
ــه  ــوې کارخون ــوړه ش ــې ج ــه ک ــه برخ ــو پ ــاره کار کاوه. د چرګان ــو لپ ــو دورانون ــروژې ټول ــوږ د پ ــول. م ــه ک ــواد ترالس ــا وړ م اړتی

ــروي.180 ــۍ براب ــوړي او هګ ــه چرګ ــمال ت ــواد ش ــل او د هې ــه کاب ــت څخ ــار والی ــه ننګره ل

ــره  ــګالره  ډې ــرام ت ــف پروګ ــې د کارډ - اې ــه وې، چ ــه  دې برخ ــده پ ــره بری ــر ډې ــې ت ــې. دا نیوک ــې لرل ــروژه نیوک ــردې پ ــا پ ــورو بی ــمېر ن ــو ش ــو ی خ
یــو  د  یــي توکــو ســره د مبــارزې وزارت  لــه نشــه  نیوکــه  نــه ده. د یادونــې ده، چــې دا  برابــره  لــه شــرایطو ســره  عمومــي ده او د افغانســتان 
ــه نشــه یــي توکــو ســره د مبــارزې وزارت یــو بــل مخکنــي ګډونــوال برعکــس، چــې د دې پــروژې ســتاینه یــې  ــه لــورې شــوې، چــې ل چارواکــي ل

کولــه181، دې شــخص د کوکنــارو د کرکیلــې راکمولــو لــه مخــې د دې پــروژې جــاج اخېســتی:
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حثه مبا

د کارډ - اېــف موخــې او مقاصــد د اجــراء او ترســره کولــو پروســې پروخــت پــه بشــپړه توګــه نامحســوس شــول. یــوازې پــه 
راپورونــو او ټولنیــزو رســنیو کــې ورتــه هــوا ورکــول کېــده، خــو پــه عمــل کــې د پــروژې موخــو او مقاصــدو پــه برخــه کــې هېــڅ 
کار نــه دی شــوی، ځکــه زیاتــره پالیســۍ  او پروګرامونــه لــه نــورو هېوادونــو رانقــل شــوي وو. زمــا تمــه دا وه چــې کارډ - 
اېــف پروګــرام بــه څېړنــه وکــړي او د ټــاکل شــوې ســیمې د اړتیــاوو ارزونــې تــه پــه کتــو بــه خپلــې پــروژې ډیزایــن کــړي.... خــو 
دوی دا کار ونــه کــړ، او یــوازې یــې ځینــې پــروژې لــه ټایلنــډ رانقــل کــړې او ځینــې نــور پروګرامونــه یــې لــه نــورو هېوادونــو 
رانقــل کــړل او دلتــه یــې پلــې کېــدل پیــل کــړل، پایلــه دا شــوه چــې د کوکنــارو پــه کرکیلــه کــې هېــڅ کمښــت نــه دی راغلــی.182

یــو اړخ چــې د برېتانیــا نړیوالــې پرمختیایــي ادارې پــه خپلــه ارزونــه کــې ورتــه اشــاره نــه ده کــړې، هغــه د پــروژې توزیعــي اغېــزې دي، یعنــې 
دا چــې د دې پــروژې لــه عوایــدو  او بوختیــاوو چــا ګټــه پورتــه کــړې ده. تــر یــوه بریــده دا خبــره د پــروژې لــه طرحــې څرګنــده ده:” د کارډ – اېــف 
ــت او  ــز مثمری ــو د دوی کرنی ــوي څ ــره کار ک ــبثینو س ــرو او متش ــه کروندګ ــې ل ــای ی ــې پرځ ــه دي، بلک ــک ن ــه خل ــتقیمًا بېوزل ــه مس ــرام موخ پروګ
وده پیــاوړي کــړې، چــې پــه خپــل وار ســره د بېوزلــه کلیوالــي وګــړو لپــاره د بوختیــاوو او عوایــدو د زیاتېــدو المــل ګرځــي.”183 پــه لګښــتونو 
کــې د مالــي مرســتې پــه ګــډون پــر شــرایطو د برابروالــي معیارونــو د هغــو کروندګــرو ګــډون لــه محدودیــت ســره مــخ کــړی، چــې ښــې منابــع یــې 

پــه واک کــې لرلــې، خــو پاســني ټــول شــرایط یــې نــه و پــوره کــړي: 

د کارډ - اېــف پروګــرام داســې فرصــت رامنــځ تــه کــوي چــې د نشــه یــي توکــو لــه اقتصــاد یــا هــم لــه بلواګــرۍ د ناقانونــه 
عوایــدو ترالســه کولــو پــه لټــه کــې خلکــو لپــاره غــوره کاري بوختیــاوې برابــروي. پــردې ســربېره، د دې خبــرې تاییــدي 
ــي او  ــې د ودې زیاتوال ــونو ک ــه ولس ــه بېوزل ــړي او پ ــه ک ــځ ت ــاوې رامن ــوره کاري بوختی ــر غ ــرام ډې ــې دا پروګ ــه ده چ ــم مهم ه

ګرځېــدالی.184 المــل  راکمولــو  بېوزلــۍ 

 د ارزونــې پــه راپورونــو کــې هېــڅ داســې شــواهد نشــته چــې د هغــو خلکــو لپــاره د مطلوبــو کاري بوختیــاوو رامنــځ تــه کــول تاییــد کــړي، چــې 
د نشــه یــي توکــو اقتصــاد لــه ســرچینو د عوایــدو ترالســه کولــو پــه لټــه کــې وو. پــه ځانګــړې توګــه د دې خبــرې تاییــدي د ننګرهــار پــه کامــه او 
ــه کرکیلــې الس پــه ســر شــوې وې. خــو هغــه  بهســودو ولســوالیو کــې ډېــره ننګونکــې ده، ځکــه یــادې ولســوالۍ ډېــر وخــت پخــوا د کوکنــارو ل
ــو  ــو کاري فرصتون ــم د مطلوب ــا ه ــه اړه ی ــو پ ــق الزحم ــي ح ــې د واقع ــو ک ــه راپورون ــې پ ــې او ارزون ــې د څارن ــب دي، دا دي چ ــر جال ــې ډې ــه چ څ
ــاحوي  ــې ادارې س ــې او ارزون ــتان د څېړن ــوې. د افغانس ــاده ش ــه ده ی ــره ن ــڅ خب ــه اړه هې ــا پ ــداره بوختی ــو او دوام ــو امتیازات ــو ښ ــه کول ــځ ت رامن
موندنــې پــه ډاګــه کــوي، چــې پــه ننګرهــار کــې د حــق الزحمــې کچــې هېــڅ بدلــون نــه دی کــړی، کــه بدلــون یــې کــړی هغــه منفــي دی، چــې د وخــت 
ــه  ــو پ ــل کوونک ــدو او د تموی ــې کمې ــو پاملرن ــایي د نړیوال ــده دا کار ښ ــوه بری ــر ی ــوې ده. ت ــه ش ــه راکم ــق الزحم ــو ح ــره د کارګران ــدو س ــه تېرې پ

ــې وي.  ــه وج ــا ل ــادي ځوړتی ــي اقتص ــه د عموم ــه کبل ــو ل ــه ورکول ــه الس ــدو ل ــې د دن ــه وج ــو ل ــتندویه پروګرامون ــي او مرس ــته د نظام مرس

ــې د  ــیي چ ــې ښ ــې ادارې موندن ــې او ارزون ــتان د څېړن ــدو د افغانس ــې کې ــه پل ــروژې ل ــو پ ــې د کچال ــوالۍ ک ــاش ولس ــه خ ــان پ ــوا د بدخش ــل خ ب
یــادې پــروژې د پلــې کېــدو پرمهــال د هغــو خلکــو لپــاره کاري بوختیــاوې رامنــځ تــه شــوې، چــې د کوکنــارو پــه کرونــدو کــې یــې کار کولــو تــه 
ــت او وده او د دې ودې  ــر مثمری ــې پ ــګ د کرن ــه الړې. د دې ترڅن ــه منځ ــره ل ــېدو س ــه رس ــای ت ــه پ ــروژې ل ــم د پ ــاوې ه ــو دا بوختی ــه. خ ــه کول مخ
ــث  ــر بح ــت ت ــر ماهی ــازار پ ــه د ب ــوع ت ــې دي. دې موض ــه پات ــې ځواب ــتنې ب ــرې پوښ ــم ډې ــه اړه ه ــزو پ ــروژې د اغې ــو د پ ــي نتایج ــه توزیع ــر ممکن پ

ــو.  ــدې راګرځ ــته الن وروس

لــه ځینــو اړخونــو پــه خــاش ولســوالۍ کــې د کچالــو پــروژې تــه د کارډ - اېــف پروګــرام یــو داســې جــز پــه ســترګه کتــل کېــدای شــي، چــې د بدیــل 
پرمختیــا لــه لیدلــوري ســره ډېــره نېــږدې وه. یــاده پــروژه پــه داســې ولســوالۍ کــې پلــې شــوه، چــې د کوکنــارو کرکیلــه تــر دې دمــه هــم کېدلــه، 
چــې نســبتًا پــه حاشــیه کــې پرتــه ولســوالۍ ده او لــه بازارونــو هــم ډېــره لېــرې ده. د دې ترڅنــګ یــادې پــروژې د بدیــل محصــول پــه برخــه کــې هــم 
ډېــر څــه کــړې دي، چــې تــر ډېــره بریــده د کوکنــارو پــه پرتلــه د کچالــو قیمتونــو د لوړېــدو لــه برکتــه و، ترڅنــګ یــې د تولیــد پــه برخــه کــې هــم د 
کروندګــرو ډېــر الســنیوی شــوی. پــردې ســربېره، د بــازار پــه تبادلــه کــې ډېــر ســتر توپیــر پــر خپــل ځــای پاتــې دی. کچالــو د یــو خوراکــي توکــي 
ــه  ــروژه پ ــو پ ــه د کچال ــه دې کبل ــړې ده. ل ــته ک ــره مرس ــې ډې ــې ی ــو ک ــوره کول ــه پ ــاوو پ ــو اړتی ــه د کورنی ــودې، ځک ــې درل ــې ګټ ــم خپل ــه ه ــه توګ پ
ننګرهــار کــې د دوو پرمختیایــي پــروژو پــه پرتلــه تــر ډېــره د بېوزلــو وګــړو او د کوکنــارو کروندګــرو پــه ګټــه وه او داســې شــواهد هــم مونــدل 

شــوې چــې لــه دې پــروژې غیــر برخمــن کســان یــې هــم لــه ګټــو برخمــن شــوي دي. 

.	چارواکی	6.	 	182
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حثه مبا

ــې  ــې ښ ــوي وو، چ ــاکل ش ــک ټ ــمېر خل ــه ش ــاره هغ ــروژو لپ ــې د پ ــار ک ــه ننګره ــې پ ــه مخ ــواهدو ل ــویو ش ــه ش ــې ترالس ــه پس ــاحې د پرل ــه س ــو ل خ
اړیکــې یــې لرلــې او زورواکــي وو، چــې معمــواًل دا ډلــه خلــک لــوی کروندګــر وو. یــو ګډونــوال د چرګانــو روزنــې فارمونــو پــه اړه خپلــې 

څرګندونــې پــه النــدې ډول لــه مــوږ ســره شــریکې کــړي دي:  

د کارډ – اېــف  پروګــرام د هغــو خلکــو لپــاره فارمونــه جــوړ کــړل چــې د حکومــت لــه لوړپــوړو چارواکــو ســره یــې اړیکــې 
ــه  ــرام د بېوزل ــړل. دې پروګ ــوړ ک ــه ج ــې فارمون ــاره ی ــو لپ ــور زامن ــو او خ ــانو د ورېرون ــتونو رئیس ــې د ریاس ــې دا چ ــې، یعن لرل
خلکــو یــا هــم هغــو خلکــو پــه ګټــه کار نــه دی کــړی، چــې لــه لوړپــوړو چارواکــو ســره یــې اړیکــې نــه لرلــې. دکارډ - اېــف 

پروګــرام اصــاًل د لویــو ســوداګرو لپــاره چــې مافیــا ده، کار وکــړ.18۵

د کارډ - اېــف پروګــرام پــر عملیاتــي اړخ د دغــو مالحظاتــو ســربېره د افغانســتان د څېړنــې او ارزونــې ادارې ســاحوي موندنــې دوو داســې 
برخــو تــه اشــاره کــوي، چــې د کارډ – اېــف د ارزښــتیز ځنځیــر پــه مــوډل کــې پــرې ســترګې پټــې شــوي دي. پــه پرمختیایــي کڅــوړو کــې د رســمي 
ــړي  ــه لوم ــي او دې کار پ ــه واخل ــمي پورون ــي نارس ــوالی ش ــوازې ک ــر ی ــې کروندګ ــا دی، چ ــه دې معن ــت پ ــه موجودی ــو ن ــو د مېکانېزمون پورون
ګام کــې دوی تړلــو قراردادونــو تــه مجبــور کــړي، چــې پــر مهمــو ســوداګرو د پــور پــه برخــه کــې تکیــه وکــړي. دا کار د دوی پــه تــاوان و، ځکــه 

بازارونــو تــه یــې ازادانــه السرســی نــه شــو کــوالی. 

دویمــه برخــه چــې پــه یــاد مــوډل کــې ســترګې پــرې پټــې شــوي هغــه دا وه، چــې د افغانســتان د توکــو بازارونــه لــه دې وجــې ازاد دي، چــې 
ــه  ــو پ ــو چارواک ــه وه او د ټول ــي فرضی ــوه ضمن ــې ی ــازۍ ک ــه مستندس ــروژې پ ــې پ ــږي. دا د ټول ــاکل کې ــې ټ ــه مخ ــې ل ــا او عرض ــه د تقاض قیمتون
منــځ کــې عــام بــاور هــم دا و، چــې دا کار همداســې دی. د چرګانــو پــه بــازار کــې د قیمتونــو د ټاکلــو پــه اړه یــو ګډونــوال مــوږ تــه داســې ویلــي 

دي: 

ــو  ــرو، خ ــم ل ــد ک ــوږ تولی ــې م ــه وي، چ ــې وختون ــي دي. داس ــره تړل ــې س ــه کچ ــا ل ــد او تقاض ــواًل د تولی ــه معم ــو قیمتون د چرګان
تقاضــا زیاتــه وي. پــه دې وخــت کــې قیمتونــه لوړیــږي. خــو برعکــس، داســې وختونــه هــم وي، چــې زمــوږ تولیــد زیــات وي، 
خــو تقاضــا کمــه وي، چــې پــه دې وخــت کــې قیمتونــه هــم راټیټیــږي. ازاد بــازار دی. هــر څــوک کــوالی شــي خپلــو اړتیــاوو او 

غوښــتنو تــه پــه پــام پېــر او پلــور وکــړي.186

خــو د دې واقعیــت پــه اړه پراخــو راپورونــو تــه پــه کتــو ، چــې پــه بــازار کــې قیمتونــه د زورواکــو ســوداګرو لــه لــوري د دوی لــه ګټــې ســره ســم 
ټــاکل کېــږي او د دوی د چلــن لپــاره د مافیــا اصطــالح کارول کېــږي، انګېرنــه دا ده چــې پــه بــازار کــې قیمتونــه پــر رقابــت نــه دي والړ. پــر پولــه 
ــې  ــه وج ــو ل ــمېر دالیل ــڼ ش ــډون د ګ ــه ګ ــو پ ــو قرادادون ــو او تړل ــویو قیمتون ــاکل ش ــرول، ټ ــو کنټ ــي بازارون ــتې، فزیک ــو د تېښ ــي مالیات ــه ګمرک ل
ســوداګر لــه دې ډاډمــن وي، چــې دوی کــوالی شــي پــه ارازنــه توکــي وپېــري او پــه لــوړ قیمــت یــې وپلــوري. دوی د قیمــت نــه، بلکــې د زور لــه 
ــې  ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــکاري، چ ــې ښ ــه ده.187 داس ــې موندن ــه پس ــه اړه پرل ــت پ ــو د جوړښ ــې د بازارون ــتان ک ــه افغانس ــوي. دا پ ــت ک ــې رقاب مخ
ســوداګري تــر ډېــره بریــده د بــازار اقتصــاد پــر ځــای چېرتــه چــې ســوداګر د ګټــې لــه مخــې د ســوداګرۍ پرمــخ وړلــو لپــاره لــه پیــاوړې انګېــزې 
برخمــن وي، یــوازې بــازاري بڼــه لــري. دا کار د بازارونــو پــه پاشــلتیا کــې مرســته کــوي، چــې د رامنــځ تــه کېــدو عمــده المــل یــې پولــې، جګــړه 
او ټولنیــزه جغرافیــه ده. د قیمتونــو دې ډول کنټــرول پایلــه دا ده، چــې پــر تولیدوونکــو د مثمریــت او قیمــت لــه مخــې د رقابــت لپــاره هېــڅ 
راز فشــار نــه وي، پــه داســې حــال کــې چــې دکارډ – اېــف پروګــرام پــه مــوډل کــې رقابــت او مثمریــت د اقتصــادي ودې لپــاره اساســي فرضیــه 

ګڼــل شــوي. 
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درسونه	او	وړاندیزونه

بدیــل  د  چــې  و،  دا  دلیــل  یــو  بدلــون  د  پروګــرام  اېــف    – کارډ  د  لــور  پــر  تــګالرې  د  کرنــې  ســوداګریزې  د  لیدلــوري  پرمختیایــي  بدیــل  لــه 
پرمختیــا نښــان د پــروژې لپــاره امنیتــي ســتونزې راپورتــه کولــې. دا خبــره تــر ډېــره بریــده لــه نښــان ســره تړلــې ده، خــو پــه ننګرهــار کــې د 
ــه  ــروژه هلت ــن وې او پ ــوالۍ ام ــادې ولس ــې ی ــې و چ ــه دې وج ــره ل ــر ډې ــا ت ــاکل بی ــوالیو ټ ــې ولس ــودو او کام ــاره د بهس ــو لپ ــې کول ــروژې د پل پ
ــه و  ــم ن ــر ه ــه دې اړه فک ــاًل پ ــې اص ــروژه ک ــه پ ــې پ ــړه، چ ــواره ک ــه الره ه ــاد ت ــې تض ــه دې کار داس ــه دې کبل ــوه. ل ــدای ش ــې کې ــدي ډول پل ــه خون پ
ــوه  ــای ی ــرې پرځ ــي خب ــې د ذات ــو ک ــه بازارون ــو پ ــې دا کار د توک ــا چ ــو ګوی ــتل، خ ــول غوښ ــه ک ــځ ت ــاد رامن ــروژې د دا ډول تض ــه دې پ ــوی او ن ش
ــه  ــروژې پ ــول د پ ــه ک ــام ن ــه پ ــل ت ــر راز تحلی ــاد ه ــه اړه د تض ــو د دوران پ ــډون د بازارون ــه ګ ــي دواړو پ ــي او غیرقانون ــره وه. د قانون ــۍ خب باندن

مستندســازۍ کــې د پــام وړ دی.

ــوی  ــو مخنی ــي ننګون ــه اساس ــوا ل ــوې خ ــه ی ــه ل ــګالرې ک ــوړې ت ــې وې. نوم ــرې زیات ــزې ډې ــګالرې اغې ــف ت ــره، د کارډ – اې ــره س ــو س ــه دې ټول ل
کــړی خــو لــه بلــې خــوا یــې پــه یــو ډول پیــاوړې کــړي هــم دي. د کارډ – اېــف مــوډل او د نړیــوال بانــک )لومړنــي پیلوونکــي( مــوډل لپــاره، چــې د 
یــاد بانــک پــه کرنیــزه ســتراتیژۍ کــې تــرې یادونــه شــوې،188 دا واقعیــت چــې جګــړې پــه بشــپړه توګــه د نشــه یــي توکــو د تولیــد جغرافیــه بدلــه 
کــړې، او د بېلګــې پــه توګــه د خــاش، اچیــن او خوګیاڼــو پــه څېــر حاشــیوي ســیمو تــه یــې ټېــل وهلــي، هغــه عمــل نــه دی، چــې بایــد پــه پــام کــې 
نیــول شــوی وای. د دوی دریــځ ډېــر روښــانه دی: دا هغــه ســیمې نــه دي چېرتــه چــې کلیوالــي خلــک راتلونکــې لــري او هغــه خلــک چــې پــه یــادو 

ســیمو کــې اوســیږي، بایــد پــه ســاده تــوب ســره کډوالــۍ تــه مخــه کــړي. 

ــیمو د  ــو س ــرې پرت ــو لې ــوډل د دغ ــره دا م ــه دې کار س ــوي. پ ــه ک ــیې ت ــرې حاش ــیمې ال ډې ــې س ــته پات ــوډل دا وروس ــا دا ډول م ــزې پرمختی د کرنی
ــه  ــدې راپورت ــه وړان ــې پ ــې پروس ــت جوړون ــر راز دول ــې د ه ــیمې ی ــې دا س ــوي چ ــونه زیات ــه ګواښ ــوي او هغ ــته ک ــره مرس ــا س ــه پېچلتی ــۍ ل ناامن
کــوي. دا کار پــه خپــل ذات کــې لــه ځــان ســره د بلواګــرۍ او نشــه یــي توکــو ضــد غبرګونونــه لــري، چــې پورتــه یــاد شــوی حاشــیه تــوب پیــاوړی 
کــوي او اوږدمهالــه پرمختیایــي پروګرامونــه ال ډېــر ســتونزمن کــوي. د کارډ - اېــف پــه پروګــرام یــا هــم د نړیــوال بانــک پــه کتنــه کــې پــه 
دې اړه ډېــر کــم اســتدالل شــوی چــې دوی یــاد ځایونــه ولــې پــه نښــه کــړي دي، پــه داســې حــال کــې چــې پــه نــورو ســیمو کــې چېرتــه چــې اړتیــا 
ــه  ــږي،189 پ ــواهدو څرګندی ــو ش ــه ټول ــا ل ــاعدې پرمختی ــې د نامس ــه چ ــي. څرنګ ــوالی ش ــه ک ــوب ترالس ــانۍ بریالیت ــه اس ــروژې پ ــادې پ ــره ده ی ډې
ــه  ــو( ل ــه کت ــه پ ــو ت ــتي توپیرون ــاظ ژورو جوړښ ــي لح ــه تاریخ ــځ پ ــې ترمن ــن او کام ــه د اچی ــه توګ ــې پ ــوج )د بېلګ ــخ ب ــې د تاری ــیمو ک ــړو س ځانګ
ټولنیــز – سیاســي لحاظــه پــر بــې ثباتــۍ، بېوزلــۍ او محرومیــت اوږدمهالــه اغېــزې پــر ځــای پرېــږدي. ممکــن د کارډ - اېــف تــګالرې او د 
نړیــوال بانــک لــه لــوري کرنیــز ســکتور تــه کتنــې د نامســاعدې پرمختیــا لــه دغــو بېلګــو ســره پــر سیاســي ثبــات د اوږدمهالــه اغېــزو پــه برخــه 

ــړې وي.  ــته ک ــې مرس ک

خــو ایــا پــه افغانســتان کــې د قانونــي او ناقانونــه توکــو بازارونــه واقعــًا یــو تــر بلــه دومــره توپیــر لــري او ایــا هغــه لــوړ ظرفیــت لرونکــي ســیمې 
ــان  ــې د الم ــري، چ ــر ل ــره توپی ــه دوم ــر بل ــو ت ــې ی ــرایط ی ــًا ش ــوي دي، واقع ــه ش ــه ګوت ــوري پ ــه ل ــک ل ــوال بان ــرام او نړی ــف پروګ ــې دکارډ - اې چ
ــه لــوري پــه هغــو ســیمو کــې پــه ګوتــه شــوي، چېرتــه چــې کوکنــار کــرل کېــږي؟ د لومــړی موضــوع پــه اړه، کــه  نړیوالــې پرمختیایــي ادارې190 ل
ــرې  ــد ګام پ ــې بای ــه وي، چ ــه څ ــواهد هغ ــه اړه ش ــو پ ــو ټاکل ــې د قیمتون ــر ک ــتیز ځنځی ــه ارزښ ــو او پ ــو قرادادون ــرول، تړل ــوداګرو کنټ ــرې د س چې
واخېســتل شــي، نــو دا ډېــره ســتونزمنه ده چــې پــه افغاســتان کــې د قانونــي او ناقانونــه توکــو د بازارونــو ترمنــځ جوړښــتي توپیرونــه پــرې 
ــه  ــل ت ــو ب ــځ ی ــو ترمن ــو بازاراون ــي د دواړو توک ــوالی ش ــانۍ ک ــه اس ــوداګر پ ــي او س ــې تولیدوونک ــل وي، چ ــو الم ــدا ی ــایي هم ــي. ښ ــوم ش معل
ــو  ــه ګټ ــې دا کار ل ــي، بلک ــک وای ــوال بان ــې نړی ــه ډول چ ــه څ ــه دي، لک ــزې ن ــې انګې ــد د تحریفوونک ــارو د تولی ــوع د کوکن ــي موض واوړي. اصل
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درســونه او وړاندیزونه

ســره تړلــې موضــوع ده، چــې د کوکنــارو پــه  اقتصــاد کــې د ســوداګرو او کروندګــرو ترمنــځ د توکــو ناقانونــه ماهیــت ورســره مرســته کــړې ده.191 
ــول  ــی محص ــر لرونک ــم خط ــې ک ــال ک ــي چاپېری ــر لرونک ــوړ خط ــه ل ــار پ ــې کوکن ــوي، چ ــګار ک ــه دې ټین ــې پ ــکاران ی ــې وارډ او هم ــه چ ــه څرنګ لک
دی، چــې کروندګــرو لپــاره د خپلــې خوښــې بــازار تــه السرســی ممکنــوي.192 پــه خــاش ولســوالۍ کــې د کچالــو لــه پرمختیایــي پــروژې ترالســه 
شــوې تجربــه ډېــره څرګنــده ده: کلــه چــې پــه بــازار کــې لــه قانونــي توکــو پــه لــوړه کچــه مالتــړ کېــده، نــو کروندګــرو ورتــه مخــه کــړه، خــو کلــه چــې 
یــاد مالتــړ د پــروژې لــه پــای تــه رســېدو ســره لــه منځــه الړ، نــو کروندګــرو د کچالــو لــه کرکیلــې مــخ وګرځــوه. د کارډ - اېــف پــروژو د ارزښــتیز 

ــازار تــه السرســی محــدود کــړی دی.  ــو لپــاره د اغېزنــاک دوامــداره مالتــړ نشــتوالي ب ــو راکمول ځنځیــر پــه مــوډل کــې د خطرون

پــردې ســربېره،  د بهســودو یــا کامــې پــه پرتلــه د اچیــن یــا خــاش ولســوالۍ شــرایط یــو لــه بــل ســره دقیقــًا یــو ډول نــه دي، ځکــه د پــروژې د پلــې 
کېــدو لپــاره د ځــای پــه غــوره کولــو کــې د کارډ - اېــف پروګــرام د لومړیتــوب لــه ورکــړې معلومیــږي. بهســود او کامــه د زېربنــاوو، عامــه ادارو 
او طبعــي زېرمــو لــه مخــې ډېــرې غنــي او پــه فزیکــي لحــاظ ډېــرې خونــدي دي، ان کــه څــه هــم د سیاســي زورواکــو تــر نفــوذ النــدې دي. د دوی 
چاپېریــال د اچیــن پــه پرتلــه ډېــر خونــدي او منظــم دی، همــدا المــل دی، چــې دوی پــه اســانۍ کــوالی شــي د کوکنــارو کرکیلــې تــه مخــه کــړي یــا 
هــم تــرې الس پــه ســر شــي. د اچیــن لپــاره لــه خطــر ډک چاپېریــال نــه یــوازې دا چــې ګــڼ شــمېر اړخونــه لــري، بلکــې لــه هغــې هــم څــو درجــې لــوړ 

دی. تــر هغــو چــې دې وضعیــت تــه السرســی ونــه شــي، د کوکنــارو کرکیلــه بــه همداســې د یــوې انتخابــي کرکیلــې پــه توګــه پــر ځــای پاتــې وي. 

د ټولنیــز نظــم حاکمــو بڼــو تــه لــه پــام پرتــه د موجــوده تبادلــې د منطــق او عمــل لــه مخــې د ســوداګریزې کرنــې یــو عمومــي مــوډل د تطبیــق هڅــه 
ــازار  ــې د ب ــوازې ی ــړي دي ی ــره ک ــرام ترس ــف پروګ ــې د کارډ - اې ــه چ ــوم کارون ــري. ک ــا ل ــو معن ــازار نیول ــوا د ب ــه خ ــاړو ل ــوده لوبغ ــوازې د موج ی
مافیــا لــه ودې او یووالــي ســره مرســته کــړې ده. څرنګــه چــې لــه شــواهدو معلومیــږي دې کار اقتصــادي او ټولنیــز محرومیتونــه یــې رامنــځ تــه 
کــړي او ګټــې یــې پــه ناعادالنــه ډول وېشــلي دي. پــه افغانســتان کــې دوامــداره کرنیــزه وده ډېــره ســتونزمنه ده، لکــه څــه ډول چــې د افغانســتان 
کرنیــز ســکتور کتنــه هــم دا خبــره تاییــدوي،193 د دې ترڅنــګ نامســاعدو اقلیمــي شــرایطو پــه دې برخــه کــې نــورې ننګونــې راپورتــه کــړې دي. 
د بــازار زوراکــو انحصــاري چلــن تــه پــه پــام پــه بازارونــو کــې لــه رقابــت د مالتــړ پــه موخــه د سیاســي شــرایطو پــه اړه ډېــر شــواهد نشــته.194 دا 

د کلیوالــي وګــړو د عوایــدو او کاري بوختیــاوو هغــه انــدازه رامحــدودوي، تــر کومــې چــې زیاتوالــی مونــدالی شــي. 

د ســوداګریزې کرنــې مــوډل چــې د کارډ - اېــف اســاس جــوړوي د بــازار جوړښــتونو تــه د پــام پــر ځــای یــې پــه تولیــد کــې د توپیــري چلــن لــه مخــې 
ــو  ــازار د ودې المــل شــي. د کارډ - اېــف پروګــرام د ارزونــې پــه نهایــي راپــور کــې د بازارون فرضیــه دا وه، چــې قیمــت او رقابــت کــوالی شــي د ب
راڅرګندېــدو پــه برخــه کــې د ټولنیــزو قواعــدو ســتاینې تــه اشــاره شــوې ده. د وړاندیزونــو لــه ډلــې پــه یــو وړاندیــز کــې النــدې خبــره یــاده شــوې ده: 

پــه پرمختیایــي  پــه څېــر د ســوداګریز ارزښــتیز ځنځیــر  پــر روزنــه د بوختیــا  پــه کچــه د چرګانــو  اېــف پروګــرام   - د کارډ 
ــه  ــه ځایون ــي او هغ ــکل ش ــه ډول اټ ــه محتطان ــیرونه پ ــې د ودې مس ــه ده، چ ــره مهم ــدې دا ډې ــا وړان ــر بوختی ــې ت ــو ک فعالیتون

ــي.19۵ ــدالی ش ــه کې ــه راپورت ــې خنډون ــه چ ــي چېرت ــه ش ــه نښ پ

د دې وړاندیــز پــه مقابــل کــې د برېتانیــا نړیوالــې پرمختیایــي ادارې غبرګــون هغــه څــه پــه ګوتــه کــوي، چــې د کارډ - اېــف پروګــرام پــه طرحــه 
ــه  ــې د طرح ــو ک ــو پروګرامون ــه راتلونک ــه پ ــاحه ب ــر س ــتیز ځنځی ــازار او ارزښ ــه او د ب ــخیصي څېړن ــو تش ــوي: “ی ــول ش ــه وو نی ــې ن ــام ک ــه پ ــې پ ک

کولــو پرمهــال د پروګــرام تــر پلــې کېــدو وړانــدې پــه پــام کــې ونیــول شــي.”

یــاده تشــخیصوونکې څېړنــه نــه یــوازې بایــد د بــازار مثمریــت تــه پــام وکــړي، بلکــې دې تــه هــم بایــد پــام وکــړي چــې د سیســتم پروســې د 
ــه  ــه الرې څ ــو ل ــي کړن ــه الرې( او تنظیم ــو ل ــو جریانون ــو او پیس ــو )د توک ــو اړیک ــه الرې(، د خپل ــو ل ــه فارمون ــه توګ ــې پ ــرو ) د بېلګ ــو عناص خپل
ډول پرمــخ وړل کېــږي. دا کار د سیاســي اقتصــاد لــه زاویــې ډېــرې څېړنــې تــه اړتیــا لــري او یــوازې د مطلوبــو یــا ارمانــي موډلونــو د لنډیــز لــه 
الرې نــه شــي کېــدالی. پــه ورتــه مهــال کــې د پروګــرام پلــې کــول یــو داســې نظارتــي چــوکاټ تــه اړتیــا لــري، چــې د ټولــو فرضیــو پــه اړه ګروېږنــه 

وکــړي، نــه دا چــې یــوازې تــر ډیزایــن د مخــه انتخابونــو د تاییــد لپــاره پــه پــام کــې نیــول شــوي وي. 
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پــردې ســربېره، د اوږمهالــې جګــړې پــه چاپېریــال کــې چېرتــه چــې دولــت ډېــر محــدود مشــروعیت لــري، د بدیــل پرمختیــا یــا هــم کرنیــزې 
ــه  ــان ل ــل ځ ــوالی خپ ــي ک ــه ش ــې ن ــي هڅ ــر تمویلېدونک ــه به ــتنې دي. دا ډول ل ــرې پوښ ــې ډې ــه ک ــه ټول ــه اړه پ ــکان پ ــو د ام ــروژو د هڅ ــا پ پرمختی
ــې د  ــت ک ــه واقعی ــړه، دا کار پ ــه وک ــو هڅ ــې د کول ــرام ی ــف پروګ ــې د کارډ - اې ــه ډول چ ــه څ ــړي، لک ــراء ک ــدازې مب ــې ان ــر هغ ــو ت ــي تورون سیاس
ټولنیــزو او سیاســي شــخړو د دوام المــل کېــدالی شــي. ان کېــدالی شــي پــه دې اړه هــم لــه ابهــام ســره مــخ شــو، چــې ایــا پــه داســې ډول چاپېریــال 
ــه دې  ــه؟ پ ــه ن ــته او ک ــای ش ــاره ځ ــدو لپ ــې کې ــروژو د پل ــي پ ــل پرمختیای ــاعد دي، د بدی ــه نامس ــي کچ ــه مل ــرایط پ ــي ش ــې اساس ــه چ ــې چېرت ک
ــو  ــي. خ ــدای ش ــترګو کې ــر س ــې ت ــوا هڅ ــو ورهاخ ــر موضوعات ــو ت ــي توک ــه ی ــا  او نش ــې پرمختی ــې د بدیل ــرام ک ــه پروګ ــف پ ــې د کارډ – اې ــه ک برخ

ــتی.  ــرک راوس ــه تح ــې پ ــاد ی ــو اقتص ــي توک ــه ی ــې د نش ــرایطو وي، چ ــو ش ــر هغ ــز پ ــن تمرک ــې ممک ــړي ګام ک ــه لوم ــې پ ــو ی ــه کت ــه پ ــواهدو ت ش

خــو د کرنــې مــخ پــرودې بازارونــه – پــه اصــل کــې تولیدپالــه تــګالره –  احتمــااًل د کوکنــارو لــه کرنــې د الس پــه ســر کېــدو پــه هڅونــه کــې 
ــمالي  ــه ش ــړۍ پ ــې د ن ــګالره ده، چ ــې ت ــوه داس ــي. دا ی ــی ش ــای خپلول ــه ځ ــه توګ ــوډل پ ــي م ــتي پرمختیای ــای ناس ــي او د ځ ــدالی ش ــوره تمامې ګټ
ــې  ــتان ک ــه افغانس ــا پ ــره بی ــه تې ــیا پ ــه آس ــې پ ــت ک ــه اوس وخ ــوډل پ ــا دا م ــو ای ــو والړه ده. خ ــو تجرب ــر پخوانی ــو پ ــزو انقالبون ــې د کرنی ــب ک قط
ــه  ــت ل ــې اهمی ــې د کرن ــت ک ــه معیش ــو پ ــې د کورنی ــیمو ک ــو س ــرې پرت ــه لې ــر پ ــي کروندګ ــې کوچن ــیا ک ــه آس ــویل ختیځ ــه س ــه پ ــده دی؟  ځک کارن
راکمېــدو ســره بیــا هــم پــه خپلــو ســیمو کــې پاتــې دي،196 لــه دې کبلــه د کرنیــز انقــالب دا مــوډل تــر پوښــتنې النــدې راولــي. پــه کلیوالــي ســیمو 
کــې د یــادو کروندګــرو د پاتــې کېــدو ګــڼ شــمېر دالیــل دي، خــو د هغــو لــه ډلــې د وزګارتیــا زیاتوالــي، تــړل شــوې کرنیــز انقــالب او محتطانــه 
بوختیــاوو تــه اشــاره کــوالی شــو. دا کامــاًل ممکنــه ده چــې د کوکنــارو کښــت بــه پــه لېــرې پرتــو او لــه منابعــو محرومــو ســیمو کــې همداســې پــر 
ځمکــو پاتــې شــي. ځکــه کــه چېــرې دا کرنــه لــه منځــه الړه شــي، کروندګــر څــه وکــړي؟ ښــایي اړتیــا وي چــې پــه دې موضــوع لــه ســره غــور وشــي. 
ــي  ــه ش ــل ن ــه پ ــر پل ــد پ ــو د تولی ــې د محصوالت ــې دا چ ــږي یعن ــخ کې ــره م ــچ س ــه کړکې ــر ل ــارو کروندګ ــې د کوکن ــیمو ک ــیوي س ــا حاش ــزوي ی ــه من پ
کېښــودای. کــه چېــرې لــه کیلوالــي اقتصــاد د بانــدې د عزتمنــو کاري بوختیــاوو فرصتونــه محــدود شــي، لکــه څــه ډول چــې د زیاتــرو کلیوالــي 
ــا  ــه اړتی ــو ت ــو اقدامات ــرو پراخ ــاره ډې ــن لپ می ــه د تأ ــړو د ژوندان ــیمو وګ ــو س ــرې پرت ــو د لې ــدود دي، ن ــاره مح ــرو لپ ــارو ګروندګ ــیمو د کوکن س

ــه مــخ اړوي.197 رامنــځ تــه کــوي. یعنــې دا چــې د توزیعــي اقتصــاد پــر موجــودو نارســمي جوړښــتونو پــل کېښــودو ت
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د پــروژې پرمهــال یې مقامد پــروژې پرمهــال یې مقامځایځایچارواکيچارواکي

1 بلچارواکی  د کارډ - اېــف پروګــرام کارکوونکــی کا

2 بلچارواکی  لــه نشــه یي توکو ســره د مبارزې وزارت چارواکیکا

3 بلچارواکــی  د پلــې کوونکــي انجیــو کارکوونکیکا

4 بلچارواکی  د کارډ - اېــف پروګــرام کارکوونکــی کا

۵ بلچارواکی  د کارډ - اېــف پروګــرام کارکوونکــی کا

بلچارواکــی 6  لــه نشــه یي توکو ســره د مبارزې وزارت چارواکیکا

7 بلچارواکی  لــه نشــه یي توکو ســره د مبارزې وزارت چارواکیکا

جزئیاتجزئیاتبدخشانبدخشان

د کرنیــزې ودې او کلیوالــي پرمختیــا پروګــرام برخه والد کرنیــزې ودې او کلیوالــي پرمختیــا پروګــرام برخه وال

02 ټاکل شــوې ډلهخاشبدخشان

03 ســس کارخونو مالکخاشبدخشان د ســړې خونــې، چرګانــو دانــې او غوړیو پرؤ

04 کروندګرخاشبدخشان

0۵ کروندګرخاشبدخشان

06 د وترنــرۍ کارکوونکیخاشبدخشان

07 سوداګرخاشبدخشان

08 کروندګرخاشبدخشان

09 کروندګرخاشبدخشان دوه 

10 کروندګرخاشبدخشان

غیــر مســتقیم ګټه اخېســتونکيغیــر مســتقیم ګټه اخېســتونکي

11 کارګرخاشدخشان 

12 کروندګــر او کارګرخاشبدخشان 

13 کروندګــر او کارګرخاشبدخشان 

14 سوداګرخاشبدخشان 

1۵ کروندګر او ښــوونکیخاشبدخشان 

چارواکيچارواکي

16 د ولســوالۍ دوه چارواکيخاشبدخشان 
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17 د پروژې پلــې کوونکیخاشبدخشان 

18 د انجیــو د پــروژې مدیــر خاشبدخشان 

19 د ولســوالۍ چارواکيخاشبدخشان 

20 د ولســوالۍ چارواکیخاشبدخشان 

ر ها رننګر ها ننګر

لومــړی پړاو مرکېلومــړی پړاو مرکې

چارواکید کرنې ریاســتننګرهــار – لومــړی پړاو – 01

چارواکید کرنې ریاســتننګرهــار – لومــړی پړاو – 02

دننګرهــار – لومــړی پړاو – 03 کروندګــر، د چرګانــو فارمبهسو

مهننګرهــار – لومــړی پړاو – 04 کروندګــر، د چرګانــو فارمکا

مهننګرهــار – لومــړی پړاو – 0۵ متکا حکو

رننګرهــار – لومــړی پړاو – 06 ها بازارونهننګر

دننګرهــار – لومــړی پړاو – 07 حکومتــي کارکوونکــی او کروندګربهسو

ابادننګرهــار – لومــړی پړاو – 08 کرنې ریاســتجالل 

دویــم پړاو مرکېدویــم پړاو مرکې

ابادننګرهــار – دویــم پړاو – 01 مشاورجالل 

ابادننګرهــار – دویــم پړاو – 02 مشاورجالل 

چارواکیجــالل ابــاد ننګرهــار – دویــم پړاو – 03

ابادننګرهــار – دویــم پړاو – 04 چارواکیجالل 

دننګرهــار – دویــم پړاو – 0۵ کروندګــر، د چرګانــو فارمبهسو

ابادننګرهــار – دویــم پړاو – 06 چارواکیجالل 

دننګرهــار – دویــم پړاو – 07 چارواکیبهسو

دننګرهــار – دویــم پړاو – 08 کروندګر، شــنه خونهبهسو

مهننګرهــار – دویــم پړاو – 09 کروندګــر، د چرګانــو فارمکا

درېیــم پړاو مرکېدرېیــم پړاو مرکې

دننګرهــار – درېیــم پړاو – 01 کروندګــر، شــنه خونــه بهسو

دننګرهــار – درېیــم پړاو – 02 کروندګــر، د چرګانــو فارمبهسو

دننګرهــار – درېیــم پړاو – 03 کروندګر، شــنه خونهبهسو

مهننګرهــار – درېیــم پړاو – 04 ملککا

ابادننګرهــار – درېیــم پړاو – 0۵ چارواکیجالل 

دننګرهــار – درېیــم پړاو – 06 چارواکیبهسو
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دننګرهــار – درېیــم پړاو – 07 چارواکیبهسو

کاروبــاري، د چرګانو فارمجــالل ابــاد ننګرهــار – درېیــم پړاو – 08

دننګرهــار – درېیــم پړاو – 09 د کرنې ریاســتبهسو

رننګرهــار – درېیــم پړاو – 10 ها کاروبــاري، د چرګانو فارمننګر

د چرګانــو ټولنهجــالل ابــاد ننګرهــار – درېیــم پړاو – 11

چارواکیجــالل ابــاد ننګرهــار – درېیــم پړاو – 12

د ســبزیجاتو سوداګرجــالل ابــاد ننګرهــار – درېیــم پړاو – 13

ســوداګر، ټولنهجــالل ابــاد ننګرهــار – درېیــم پړاو – 14

چارواکیجــالل ابــاد ننګرهــار – درېیــم پړاو – 1۵

ښارواليجــالل ابــاد ننګرهــار – درېیــم پړاو – 16

دننګرهــار – درېیــم پړاو – 17 د وریژو ســوداګريبهسو
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د غبرګون او نظرونو غوښتنهد غبرګون او نظرونو غوښتنه

AREU اداره ډېــره لېوالــه ده چــې د دغــې څېړنــې د کاروونکــو نظرونــه واوري. کــه تاســو زمــوږ د خپرونــو یــو دوامــداره لوســتونکي یاســت،  د 
ــوي  ــد ش ــره بل ــه ادارې س ــه دغ ــې ل ــتیو ک ــه دې وروس ــوازې پ ــا ی ــې کاروئ، ی ــون ی ــړی، کتابت ــډون ک ــو ګ ــې م ــاپ ک ــا ورکش ــر ی AREU لیکچ د 
ــه ډول  ــه ال ښ ــې پ ــې موخ ــې خپل ــي چ ــی ش ــته کول ــره مرس ــوږ س ــه م ــه نظرون ــري. دغ ــت ل ــاره ارزښ ــوږ لپ ــون زم ــه او غبرګ ــو نظرون ــت، ستاس یاس
الســته راوړو او د څېړنــې پــه اړه خپلــې تــګالرې او د پایلــو د شــریکولو طریقــې و ارزوو. د نظرونــو شــریکولو تــر ټولــو اســانه الر مــوږ تــه 

areu@areu.org.af :ایمیــل کــول دي

یــا کولــی شــئ مــوږ تــه زنــګ ووهــئ: 0093799608۵48. تاســو چــې هــر څــه غــواړئ مــوږ تــه یــې ویلــی شــئ، خــو پــه ممکنــه ډول یــو څــه ګټــور 
ــات دا دي: مالوم

تاسو له AREU سره څنګه اړیکه نیسئ )یعنې د خپرونو، غونډو یا نورو الرو(؟ 	

تاسو د AREU له څېړنو څخه د څه لپاره کار اخلئ؟ 	

تاسو د AREU خپرونې 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 AREU هغه 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 افغانستان د څیړنی او ارزونی اداری نوی خپرونید افغانستان د څیړنی او ارزونی اداری نوی خپرونی

ټولــې خپرونــې د ډونلــود لپاره)ښــکته کولــو لپــاره( پــه www.areu.org.af کــې د السرســۍ وړ دي، او ډیــرې ئــې د هــارد کاپې)چاپــی بڼــه( 
AREU لــه دفتــر څخــه الس تــه راوړالی شــي. پــه ډول پــه وړیــا توګــه پــه کابــل کــې د 

په دری ژبهپه دری ژبهلیکونکــی ) مولف(لیکونکــی ) مولف(د خپرونــې نومد خپرونــې نومنیټهنیټه
پښــتو  پښــتو پــه  پــه 

بــه بــهژ ژ
د خپرونــې ډولد خپرونــې ډولد څیړنــې موضوعد څیړنــې موضوع

2022 آګست 

پولــې تــه د څېرمه پرتو ســیمو غږونه 
2022 پــه افغانســتان، کولمبیــا او 

میانمــار کــې پولې تــه څېرمه د جګړه 
ځپلــو او لــه نشــه یی توکــو د اغېزمنو 

ســیمو د ژوند کیســې

√√
حکومتولــی او 

سیاســی اقتصاد
توضیحــی پاڼه

2022 اپریل 

لــه بدیلي پرمختیا ســرخ د ســوداګریرې 
کرنــې تــړاو: د افغانســتان د قانوني 

او غیــر قانونــې توکــو کلپاهر د 
بازارموندې ازمویل شــوې نســخې

آدم پیــن، محمد 
حســن وفایي، ګلثوم 

میــرزاده، خالد 
بهــزاد، مجیب احمد 

عزیزي

√√
معیشــت او ټولنیــز 

خوندیتوب
شــننیزه مقاله

2022 آپریل 

پولــې تــه د څیرمه پرتو ســیمو 
غږونــه2022 پــه افغانســتان، کلمبیا او 

میانمــار کــې د جګــړه ځپلو او له نشــه یې 
توکــو د اغیزمنو ســیمو د ژوند کیســې

√√
حکومتولــي او 

سیاســي اقتصاد
شــننیزه مقاله

2022 مارچ 
پــه افغانســتان کــې د کویډ19 بی وزلۍ 

وضیعــت ارزونه
√√

معیشــت او ټولنیــز 
خوندیتوب

2021 نوامبر 
یــو مالیاتــي روایت: د عوایدو ناســمه 

محاســبه او پــه افغانســتان کې د جګړې 
درک ناسم 

ــفیلډ √√ډیویډ منس
حکومتولــۍ او 

سیاســي اقتصاد
پالیســي پاڼه

2021 نوامبر 
د ښــځو پر وړانــدي د تاوتریخوالي 

قانــون 11 کالــه: د 2009-2020( قانون پلي 
کیــدو ته یــوه کتنه

مطالعــي مقاالتجنسیت√√ملیســا کورنټ

2021 اکټوبر 
یــو مالیاتــي روایت: د عوایدو ناســمه 

محاســبه او پــه افغانســتان کې د جګړي 
درک ناسم 

ــفیلډ √√ډیویډ منس
حکومتولــي او 

سیاســي اقتصاد
ــي مقاله تحلیل

2021 اکتوبر 
ســوله او ناقانونه نشــه یــې توکي په 

حاشــیه کــې: د افغانســتان د دوامداره 
پراختیــا شپاړســمي موخــې ته یــوه کتنه

√√ډاکټر اورځــال نعمت
حکومتولــي او 

سیاســي اقتصاد
لنــډه مقاله

2021 جوالی 
د نارینــه وو او نارینــه تــوب پیژندنه: په 
افغانــي ټولنه کې د جنســیتي مســاوات 

رامنــځ تــه کولو پر لور
مــوردي مطالعهجنسیت√√منــزه ابتکار

2021 جون 
پــه افعانســتان کې نشــه یې توکې او 

پراختیــا یــې: د ملي پالیســۍ شــننه او 
لین فعا

آدم پیــن، کاوه 
کرامــي، ډاکټر 

اورځــال نعمت
√√

حکومتولــي او 
سیاســي اقتصاد

مقالــه د پراختیا 
پــه حال کې
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2021 √√ډاکټر اورځــال نعمتپــه جنګ کــې حلوا نه تقســیمیږيمارچ 

2021 فبروري 
پــه افغانســتان کې قضایــي خپلواکي: 

قانونــي چــوکاټ او عملــي ننګونې
شــننیزه مقالهاساســي قانون√√شــعیب تیموري

2021 فبروری 
او  توکــي  یــي  نشــه  کــې  افغانســتان  پــه 
پرمختیــا: د ملــي پالیســۍ او فعاالالنــو 

شــننه

کاوره  پیــن،  آدم 
داکتــر  کرامــی، 

نعمــت اورځــال 
حکومتولــی√√

2021 جنوری 
پــه  زړورتیــا:  او  پیاوړتیــا  پیوســتون، 
ــډون ــی ګ ــځو سیاس ــې د ښ ــتان ک افغانس

نــواه  الرســن،  انــا 
ن ر بــو کو

توضیحــی پاڼهجنسیت√√

2020 گلدسامبر  √√جان 

ســپتامبر 2020
ښــځو  د  کــې  پروســه  ســولې  افغــان  پــه 

څېړنــه موضوعــي  ګــډون: 
آزادمنــش،  شــکریه 
غفــوری اهلل  احســان 

جندر )جنســیت(√√
عــې  ضو مو

نــه څېړ

ســپتامبر 2020

ټانکرونــه:  او  آپ  پیــک  منجنیــق، 
او  تولیــد  تــه  غــاړو  دواړو  پولــو  د 
ســوداګري او د نیمــرزو پولــې تــه څېرمــه 
پــه  اقتصــاد  سیاســي  د  ســیمو  پرتــو 

رول یــې  کــې  بدلــون 

ــفیلد ــی څیړنهحکومتولــیدیوید منس تحلیل

2020 جوالی 
افغانســتان کــی لــه کاویــد 19 نــه دجنــدر 

پــه هکلــه خبــرداری

 19 کاویــد  د   :  XII
اغیــزه پرهغــو ښــخو 
لــه  کوکنــارو  د  چــی 
تــړاو  ســره  کرهنــی 

لــری

جندر  

2020 جوالی 

تــګ  وســایطو  نقلیــه  او  قاطرانــو  د 
او  تولیــد  هاخــوا  دپولــی  راتــګ: 
سیاســی  د  دننګرهــا  او  ســوداګری 

جوړیښــت اقتصــاد 

ــفیلد ــی څیړنهحکومتولــیدیوید منس تحلیل

2020 جون 

د  چــې  کلــه  وچیــږی:  اوبــه  چــې  کلــه 
دښــته  لوېدیځــه  ســویل  پــه  افغانســتان 
میلیونــه   1.۵ د  او  وچیــږی  اوبــه  کــې 
مــخ کېــږی،  لــه خطــر ســره  وګــړو ژونــد 

وشــی؟ بایــد  څــه 

ــفیلد √√دیوید منس
ســرچینی  طبیعــی  د 

یــت یر مد
توضیحــی پانه



تلیفــون: 799608۵47 (0( 93+
areu@areu.org.af  :بریښــنالیک

www.areu.org.af  :ویــب پاڼه

اداری	 ارزونــې	 او	 څیړنــې	 د	 افغانســتان	 د	

کورپاڼــی																																											 لــه	 اداری	 ددغــی	 خپرونــی	 ټولــی	

)www.areu.org.af(	څخــه	تــر	الســه	کوالی	شــی.

ــاپ	 ــې	چ ــرت	ک ــه	دف ــه	ادارې	پ ــې	د	دغ ــل	ک ــه	کاب پ

ــودی	دی. ــم	مج ــې	ه ــوی	کاپیان ش


