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 یاو کمزورتیاو ېالسته راوړن قتطبی ملی پرمختیایی ستراتیژي د د

 

 تضرور SDGs د افغانستا د
 

 ( )د افغانستان د لومړنیو پنځه کلنو او یوه اوه کلن پالن د تحلیل په دوام
 

*** 
 ه مه برخ یدو

 
 
شاوخوا څخه   ۱۹۳وټاکل، د دغه سند د اجرا لپاره د  ( MDGs)م. کال کې بشریت د زریزی اهداف ۲۰۰۰په 

وروسته تر دې کال څخه په دغو اجرااتو باندې یوه    م. کال پورې وه،۲۰۱۵زیاتوهیوادونو کار وکړ چې موده یې تر
د بشریت مخې ته د ګډ هدف په   SDGs م. کال پورې۲۰۳۰پسې وروسته تر   نقادانه کره کتنه وشوه. دغې کتنې

نامناسبې پریکړې له مخې د داسې   ن دب  هغه مهال افغانستان په بد وضعیت کې و. نوې اداره د شو.توګه کیښودل 
د   او امتیاز غوښتنه او ،ووړافرادو په ترکیب جوړه شوه چې له نړیوالو مسایلو ډیر نه وخبر، په فساد کک 

لی شتمنۍ لوټ کړې وې. مې لسییزی په پیل ک یموخه وه، د دوی زیات شمیر ال مخکی د نویم غصب یېوجایدادون
م. کال کې ایله افغانستان  ۲۰۰۵تازه جریان او دزریزی اهدافو باندې نه پوهیدل، باالخره په  ددوی دنړۍ 

دملی پرمختیا ستراتیژي جوړه او په تطبیق یی  ځانته یې په رڼا کې وهغ دواهدافو څخه خبر، هغه یی ومنل ا دزریزې
دافو په تحقق کې ډیر لوی  هاددزریزی   خته یو شمیر هیوادونوودې  پیل وکړ، دا په داسې حال کې چې تر

   بریالیتوبنولرل.
زی  یرموږ هغه مهال هم چې نړیواله ټولنه راسره وه پنځه کاله له دی مهم سند بی خبره وو. دا چې دز   په هر صورت؛

، نو افغانان حق و دتعه ریت لپارهولې نړۍ ژمنه وه او دټول بشټ یت لپاره وو، او په حقیقیت کی دردټول بش  اهداف
برخمن وبولی. غواړو دافغانستان د دولت   هځان دبشرییت د لویې کورنۍ د یوه غړی په توګه له هغې څخ لری چی 

م. کال، یعنی همدا اوس وارزوی. ۲۰۲۰توجه دې ټکي ته راواړم چی لکه دنړیوالو په شان خپل د زریزی اهداف په  
کړه، پنځه کاله یی وروسته ارزوو و سته شروعورموږ پنځه کاله و ړاندې کړوچیموږ به نړیوالو ته دا عذر و

  !هم پنځه کاله ورسته شروع کوو، خیر دی لږ راسره ګوزاره وکړئ SDGs لخپوا
  :موږ به خپل دالیل ورته ووایو

  ،د امریکی سرمفتش او دسیګار راپورونه یې شاهد دی پر موږ فاسده اداره مسلطه وه،.۱
  ،یی شاهد دی تنی تلفااځ بیشمیره مالی او وو، هه ډیره بده ورانوونکی جګړه اختموږ پ.۲
   .یې شاهد دی تدوه سره حکوم موږ بی کفایته نظام درلود،.۳

لپاره د دوې پاملرنه   SDGs لد خپ زموږ دولت دې نړیوالو سره البیګری پیل کړی، دنیا وال به زموږ عذر ومنی،
له نیکه  شي. رهی ځکه چی افغانستان د نړۍ د کلی یو کوردی، او دغه کور نه ښایی چی  دا   اړولی شو،اریو ځل بیا  

تحلیل وکړو او په رڼا کی یی دولت ځانته   ANDS مرغه همدا اوس یو مناسب فرصت دی چی د خپلی
،  یخیر که ناوخته د مخې ته کیږدو تهسور ه پنځه کال SDGs  خپل دغه هجوړ کړی. موږ ب SDGs یافغان لخپ
  : غه دادیه
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*** 
م. کال کې پای ته ورسید، په هغو باندې یوه کتنه وشوه ۲۰۱۵کله چې د زریزی داهدافو وخت په

 ي: نور ځانګړي الندني اهداف د۱۶۹اصلی اود هغو لپاره    ۱۷دا   ېاصول په ګډه ومنل چ (SDGs )دالوویړن داځل ،
 

: هر ډول بیوزلی)فقر( په هر ځای کې چې وي، باید پای  (افغانستان ولیکو ایضا   )موږ به یې ۍله بیوزلی تشه نړ.۱
  ؛ته ورسول شي

: لوږه باید ختمه او غذایی مصئونیت او سالمی تغذیی ته ورسیږو (افغانستان ولیکوایضا   موږ به یی) ۍبې لوږې نړ.۲
  ؛پرمخ بوځو  او ثبات لرونکی کرنه

باید سالم ژوند تضمین شي او د ټولو خلکو لپاره ، هر چا ته، په هر عمر  کې()افغانستان : په نړۍادپام وړ روغتی.۳
  ؛کې، روغتیا ورپه برخه شي

)ټولو ؛: دټولو لپاره باید د کیفیت لرونکې زده کړې مساوي فرصت برابرشيتد زده کړې کیفی.۴
  (ایضاًشته سره اصولو

  ؛ترالسه او جنسیتی برابری ته ورسیږو : باید ټولې نجونې او ښځې وړتیا او پیاوړتیايجنسیتی برابر.۵
  ؛ټولو ته، په هر ځای کې باید پاکې دڅښلو اوبه مهیا شي، ترڅو د ټولو روغتیا ډاډمنه شي  :هروغتیا او پاکې اوب.۶
  ؛: مصئونه،ارزانه، ډاډمنې، پاییدونکی انرژۍ باندې د ټولو السبریيارزانه او نوې کیدونکی انرژ.۷
  ؛: ثبات لرونکی او پایداره اقتصادی ودهدکار او ښه اقتصا.۸
  ؛: دیوې ټینګې بیخبنا جوړول، د پایښت لرونکی صنعت رامنځته کول او د نوښتونو لرلهغوره زیربنا او نوښتون.۹
  ؛: په هیوادونو کې او د هیوادونو ترمنځ د نابرابری له منځه وړللدنابرابری او بیعدالتیو له منځه وړ.۱۰
: دبشریت د اوسیدو ځایونه، ښارونه اومحالت باید امن او ثبات لرونکی هټینګ او پایښت لرونکی ښارونه اوټولن.۱۱
  ؛شي
  ؛لرونکی مصرف تضمین او د مصارفو طرح دپایښت :ګټه اخیستنه (هپُرامن)مصئونه له سرچینو څخه.۱۲
  ؛: د هوا دمنفی بدلون او له دې امله دناوړه عوارضو په وړاندې بیړنی اقداماتتد اقلیم په هکله اقداما.۱۳
څخه د دوام   واوب و: د ثبات لرونکی پرمختیا د ډاډمن کیدو په خاطر باید د سیندونو اهیندونس پایښت لرونکی.۱۴

  ؛اصولو سره سم ګټه واخیستل شي لرونکی پرمخیتا له
: دخاورې له ایکوسیستمونوڅخه باثباته استفاده او د هغو نور هم ښه   پایښت لرونکی استفاده  له ځمکې څخه.۱۵

  ؛کول، دځنګلونوپایدار استعمال، له سارایی کیدوسره مبارزه، دخاورو د ویجاړیدو محنیوی، دژوند دتنوع ساتنه
ټولو ته   پرمختیا عامول،  : په سوله ییزه فضا کې دټولنو دترقی لپاره هڅې، د پایښت لرونکېتسوله او عدال.۱۶

  ؛عدالت، په ټولو سطوحو کې د کارنده، باور وړ او ځواب ویونکو موسساتو رامنځته کول
: د پایښت لرونکې اودوام لرونکې پرمختیا لپاره نړیواله ېدپایښت لرونکی او باثباته پرمخیتا په برخه کې مرست.۱۷

  .همکاري
  ت امنی نور اهداف جمع ۱۶۹پورتنیو اوولسو اصلی اصولو سره 

 

  ؟کې څه کړی دي  و اهدافولپه خپ د زریزو دې ته چې موږ اوس به راشو
 

چی مناسبه او ښه ګټه ورڅخه اوچته نشوه، بلکی ډیری مرستی بی اغیزی او هدر وافغانستان لپاره یو فرصت  ددا 
شو، پولی اساسی قانون جوړ  په افغانستان کی ډیر مثبت تحوالت هم راغلی دی:   تیرو کلونو کی هالبت مصرف شوی.

شوی، دهغوی روحیه د هیواد دتخریب پرځای بیا رغاونی او    پخوانی جنګی ډلی بی وسلی،ریفورم ترسره شو
. لشو او زیاتره یی په سیاسی او اداری چارو کی د واک او لویو دریځونو لرونکی هواړول شواعمرانی چارو ته ر

خپل دریځ ترالسه کړی. ددولت دری قواوی    لنیپه ټولنیز ژوند کی دښځو ونډه نسبتا ښه شوی ده او مدنی ټو
د جمهوری ریاست، پارلمان او والیتی شوراګانولپاره په انتخاباتو کی غوره تجربه   ،دیموکراسی موعملی کړه؛ولر

کیلومترو څخه زیات سرکونه پاخه شول، د هوایی   ۹۰۰۰تر السه شوه. دزمینی ترانسپورت په برخه کی له 
د اریانا دهوایی شرکت له بیارغاونی پرته څو دخصوصی سکتور هوایی ـ ملکی چلند   اوس ترانسپورت په برخه کی
)دکابلبانک له رسوایی به  وبانکی سیستم مو نوی ش ې هم بیا سا واخیسته،ندباختر افغان الوت کی فعاله کمپنۍ شته،

نالوژی کی وارد او پوه ، ګڼ شمیر ځوانانو بهر کی لوړی زده کړی وکړی او په معلوماتی تک(سترګې پټې کړو
   ځوانان لرو.

یت ددوری اوه کلن پالن  رړنی جمهومونو پالنونو او د للک پنځه پنځوس کاله مخکېدغو ورځوکې موږ دافغانستان  دپه  
تحلیل   ډنل م، غوره ده چی دا هو نهم په حقیقت کی یوپال یم.کال پرمختایی ستراتیژ۲۰۰۵د ،یړکو ېبرخباندی 

یوه     لپاره   شوی ستراتیژی د افغانستان   دغه تدوین   په معاصرو شرایطو کی     به ورسیږو چی:  ، نودی پایلی ته  وکړ
د افغانستان دولت او ناودلتی موسساتو ډیر زیات تبلیغات   د هغی د تطبیق او پایلو په هکله  غوره تجربه وه. البته
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یو شمیر ارقام    تحلیل نه دی موجود. ګزارش او  په علمی شکل سره تایید شوی  کړی، مګر په واقعی توګه یی
او   د لومړنیو پنځه کلونو علمی پالنونو ارقام  ددی په مقایسه د افغانستان  ی.د او یو شمیر نور نا تایید شوی  اټکلی

  د کلنی    مهم ماخذ د افغانستان   د څیړونکو لپاره په دی برخه کی   او په علمی میتود استوار وو.   تحلیلونه ډیر ثقه یی
او تر    احصاییوی سالنامی ، د وزارتونو رسمی ګزراشونه   ولینو او چارواکو سره مرکی،ئسمعلومات، د اداراتو له م

 Afghanistan Research and Evaluation ِ  )یوه بریده هم د افغانستان د ریسرچ او ارزیابی 
Unitای (AREU)) زارشونه دیګ.  

ه راوروسته ګڼ شمیر ګزارشونه غیر انتفاعی ، غیر حکومتی ش. کال څخ ۱۳۸۱ددولتی اداراتو تر څنګ له 
نکشافی اهدافو د تحقق په برخه  اهر یوه کوشش کړی دی چی د   نشر کړی دی، البته دوی  (NGOs سازمانونو)

په   انکشافی ستراتیژی  افغانستان د ملی  د   مانا داده ، لکه هغسی چی  ددی خبری   ثابت کړی.  خپل موثریت کې
دولتی او    کی هم   ښکاریده، نو همداسی یی ټطبیق   سره په څرګند ډول   و مرسته له افغانستانناید بهرن   و کیجوړول

کار کړی دی. که چیری ددوی مرستی نه وای، یو شمیر مهمی انکشافی پروژی لکه    ادارو او موسساتو   غیر دولتی
( ، دپانګی اچونی مالتړ، د افغانستان NEEP ) ی پروګرامند، د بیړنی کار مون,( NSP)د ملی پیوستون پروګرام 

( او په خپله د   CN)د نشه یی توکو پر وړاندی د مبارزی پروګرام  (AREDP د کلیو د پروژو د پراختیا پروګرام)
افغانستان د مستقلو ادراتو) د وزارتونو، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون، د اداری 

ستراتیژی له   اد یو هم سم نه و تطبیق شوی.  او نورو پروګرامونه به  و او ملکی خدماتو خپلواک کمیسیوناصالحات
 :دریو برخو څخه جوړه وه

  
  تامنی •
 

  یحکومتول •
 

  ااقتصادی او ټولنیزه پرمختی •
 

یی   تامنی ، خو دغههپه دی دریو برخو کی هغه چی موږ ورسره ډیره عالقه لرله، هغه د اقتصادی پرمختیا برخه و
هم وسله    . په دوو لومړیو برخو کی باید وویل شی، چی : د امنیت وضع ښه نه وه،ددټولو افغانان زړه وچاو

تر وسله والو مخالفینو    سره مخامخ کړی و.   ه ګواښامینت او عادی ژوند ل    والومخالفینو او هم جنایتکارنو، دواړو،
اقتصادی فعالیتونو، پانګی اچونی او   فعالیت کاو  ونو په بڼه ییډنډلی او د مافیا د با  لویی  چی وحرفوی جنایتکاران

ادی  ددوی د نا امنی له امله تجارو ، ملی سوداګرو او اقتص  د هیواد شتمنی ته زیات ګواښ او خطر متوجه کړی و،
شمیر سوداګر اختطاف شول،   وی  و او نه احساسی.  ت موجودینیعنی نه فزیکی ام  فعالیتونو ته خنډ واقع شوی و، 

ګڼ شمیر شتمنی لوټ او غال شوی.د حکومت کولو او د قانون ټینګښت تطبیق نه شول، یو پراخ تنظیم شوی فساد 
څو څو ځله متکرر جنایتکاران   ی له ورایه څرګندو.، مالی او آن اخالقی برخوو ک اداری  حاکم و. دغه فساد په

)حکومت کولو او د ه خ بر همدوه  ستراتیژی  ا ثابته کړه چی د ملیدونیول شول، بیرته خوشی شول، دی واقعیت 
قانون د ټینګښت برخه( ډیره بریالۍ نه وه. ددغه پراخ فساد له امله ددولت رول ضعیف شو او د اقتصادی پرمختګ 

پیسی د نا   پوری ) لس کاله( د مرستو زیاتی ۱۳۹۱تر   څخه  ۱۳۸۱له   خنډ واقع شو.  هم لویپه الره کی 
او     ملی دریځ   ادارتو   له خوا په مصرف رسیدی، په مرموز ډول د نادولتی موسساتو اغیز ددولتی   موسساتو   دولتی

دولت     او د ملی   اغیز الندی راغلی وو  موسساتو تر   د نادولتی   ادرات   دولتی   ضعیف او آن داچی   په چارو حاکمیت
د   دفترونو څخه  حکومتی  له  کارکوونکی  پرستیژ ته زښت ډیر تاوان ورسید. ګڼ شمیر تجربه لرونکی او ماهر

نه درلود، بلکی په خپله    شورا او والیتی شورا ګانو الزم موثریت  دفترونو ته والړل. ملی  نادولتی موسساتو
یوی نا مطمینی فضا په ترڅ کی بهرنیو مرستو   و د فساد پیاوړی کوونکی شول. دداسیا  قانون نقض  همدوی
موجودی وی، د  اله السه ووتل. ګڼ شمیر هغه پروژی چی پخو  ډیر ښه فرصتونه ، نه شوه  الزمه ګټه اوچته  څخه
زیر بنا تاال او په لوی  ونه شوه یا یی هم ټوله فزیکی شتمنی او هورت ه، پاملرنېصی کولو په نوم له منځه الړوخص
له بده مرغه د افغانستان د ډیر مهم جیوپولیتیک موقعیت   نوی څه جوړ نشول.  تخریب شوه، خو پرځای یی  الس

مفکوره پرخپل ځای پاتی ده. په   څخه د مثبتی استفادی پرځای د ستراتیژیکو نامناسبه اهدافو په خاطر د استفادی
مه لری، افراطیت د یوی وسیلی په توګه استعمالیږی، طبیعی زیرمو او اوبو ته مو روزنه اداولډ ولوسلوا د سیمه کی

)نوې لویې یدملی شتمنی په توګه د السرسۍ فرصت را څخه سلب شوی، سیاسی ماهرینو سره ال هم د لویی لوب
کی موږ ته  دا ډول عالیم امنیت او ثبات له منځه وړی. دلته سیاسی مسایل زموږ بحث  د ادامی شک شته. (لوبې

ددلچسپی وړ ندی، خو له دی امله چی د پرمختیایی ملی ستراتیژی یو رکن و، نو پټی سترګی ورڅخه نشوتیریدای،دا 
. په دی توګه د پرمختیایی ملی ستراتیژی د !یا اقتصاد سره تړلی دیبځکه چی امنیت سیاست سره تړلی او دا دواړه 
ه خپله دافغانستان دولت کی فساد او دخلکو نارضایتی وه، بل علت یی  امنیت رکن ډیر بریالی نه و، یو علت یی که پ
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دغه ترخه تجربه تیر تاریخ کی څوځله دافغانستان پتمنو، خوبیچاره    په سیمه کی سیاسی غرضونه اوبهرنی السونه وو.
  . خلکو په جبری ډول وازمایله

  :و ویشل شوی وه په الندی توکه بدلونونه لریبرخه چی په نورو شپږو ارکان  دریمه  ستراتیژی  د ملی پرمختیایی
ذخایر او    زیرمو او منابعو له پلوه کافی اندازه  : افغانستان د خپلو طبیعی یاو طبیعی سر چین  زیر بنا •

لپاره زیر بنا لکه سړکونه، ریل پټلۍ، بریښنا، صنعتی پارکونه،   د رغاونی او پرمختیا  د اقتصاد  لری.  شتمنی
او د هغی د تطبیق    د ملی پرمختیایی ستراتیژی د جوړیدو څخه وروسته   ی.رلمهم ارزښت     تاسیسات  ترانسپورت او

برخه کی کار وشو ،د یو شمیر معادنو د استخراج چاری یو   تر پای پوری په هیواد کی د سړکونو د جوړولو په
، چی تمه کیږی د دغو  یندی پیل شو ، خو عمالً یې چارېیشمیر بهرنیو کمپنیو سره د قرار داد په بڼه السلیک شو

داسی اټکل کیږی چی د افغانستان   یو پلورونکی.  کانونو په ګټه کی به افغانستان شریک و ګڼل شی، نه صرف
د افغانستان د روانو اوبو )   دپیژندل شویو او پلټل شویو کانونو ارزښت تر دری زره میلیارده ډالرو اوچت دی .

او    انحرافی دوو نور نه-اټکل شوی دی، خو پرته له یو رد مکعب مترهامیلی ۷۵-۷۰داره د کلنی جریان ان (وسیندون
له ګاونډیو هیوادو څخه په ډیر لوړ    وارداتی بریښنا  ذخیروی بندونه جوړ شول . په عوض کی یی نه هم 
عی سر چینی )روانو په بیه څو لوی بندونه جوړیدای شول، د هیواد ددغی مهمی طبی   تدارک شوه، چی د هغی   لګښت

دټولو سیندونو یا روانو اوبو   . په دی توګه د افغانستانینه تر سترګو کیږ  اجراات  کافی  اوبو( د مهارولو لپاره
او نوره یا ضایع یا له ملکه بهر وځی. په همدومره اندازه    صرف په سلو کی دیرشو څخه د هیواد دننه استفاده کیږی

او ضایع کیدل هم لرو. افغانستان شاید دخپلی خاوری په نه ساتنه کی لومړی هیواد    موږ هر کال د خاوری تخریب
  !وی!

ځنګلونه د هیواد یوه بله مهمه اقتصادی طبیعی منبع ده چی لوټ، تاالن او قاچاق یی لکه د تیرو کلونو په شان   •
فوق العاده ارزښت لری، له    بلکی ایکولوجیکی  دغه مهمه منبع چی نه یواځی اقتصادی  دوام لری، په دی توګه

زیا تره   تباهی سره مخامخ وه او دافغانستان د طبیعی ځنګلونو په اندازه کی په سلو کی شپیته کمښت راغلی دی. 
شدیدا     په قاچاقی او غیر فنی شکل ایستل کیږی، چی د موادو کیفیت   کانونه په نا قانونه توګه د سیمه ییزی مافیا په الس

له لوی    د ډیری لږ ګټی په مقابل کی  ډیر ژور دی. دغه مافیا د کان اصلی شتمنی  اثرات یی  او تخریبی  زیانمن
  .زیان سره مخامخوی

د ښوونځیو په شمیر کی د کمیت له پلوه پوره زیاتوالی لیدل    : له نیکه مرغه ګښوونه، روزنه او فرهن •
جوړ   د تګ اجازه ومونده، ګڼ شمیر ښوونځی نوی  وروسته د طالبانو له پرځیدو څخه نجونو ښوونځی ته  کیږی.

او په   په نصاب تجدید نظر وشو  ورغاول شوی، د معارف د وزارت  ودانی  شول او د ټولو ښوونځیو نړیدلی
ولسوالیو وویشل شول. د ښوونکو    او تر ډیرو لری   چاپ   کتابونه په لوړ تیراژ او عالی کیفیت   میلیونونو ټوکه درسی

زیاتوالی راغلی دی، او د ښوونکو او د معارف د منسیوینو مادی او معنوی امتیازات   بیساری  په استخدام کی
و نارینه وو ته د تحصیل مساوی چانس برابر شو، ګڼ شمیر ځوانان ددولت د پاملرنی وړ وګرځیدل.ښځو ا   او   اوچت

کی یی ساری نه لیدل کیږی، په زرګونو    په تاریخ   د هیواد د لوړو زده کړو موسساتو ته جذب شول چی د افغانستان
نتونونه او پوه  له هیواد څخه بهر ملکونو ته د تحصیل لپاره واستول شول. له دیرشو زیات دولتی  پیغلی او ځوانان

تاسیس شول، چی پینځه یی د   موسسات  د لوړو زده کړوخصوصی ۱۰۵د عالی تحصیالتو موسسات جوړ شول، 
چی نن ورځ زموږ پوهنتونونه   پوهنتون کچی ته لوړ شول . د زدکړو په وسایلو او تکنالوژی کی پوره بدلون راغی

دهنراو موسیقی ودی   بوختیاوو ته زمینه برابره شوه،په پوره پرمختللی تکنالوژی سمبال دی. ورزش او د ځوانانو 
پراخ ډګر برابر شو، خو درسنیو، ورزش، هنری فعالیتونو اوهنری فعالیتونو د آزادی پایله دومره   یو ځل بیا  ته

دا     ده.ته مفیده نه وه، لکه هغومره چی متاسفانه د اخالقی انحراف المل وګرځی   دځوانانو مثبتو بوختیا، نشاط او روغتیا
وړ دی هغه د رسنیو) هم دولتی او هم   ځکه چی مدیریت او پالیسی یی سمه نه وه. هغه څه چی د ډیری پاملرنی

زیات رادیویی ستیشنونه او تقریبا په همدی اندازه   ۴۰آزادو رسنیو( وده او غوره فعالیت دی. په هیواد کی تر 
او خبررسانی د اړخ په پرتله یی د بیګانه هیوادونو دګمراه   او ملی تلویزیونونه فعالیت لری )خو د روزنیز   خصوصی

تقریبا دهیوا په سلو کی  انترنت خدمات مهیا دی. د  په ګڼ شمیر ښارونو کی  کوونکو سریالونو ننداری ډیری دی(.
  ..او داسې نور اقدامات. یا وګړی د ګرځنده ټیلفون له خدماتو څخه برخمن دی.تا
یو وروسته پاتی او له    تر ټولو  ل. کال څخه مخکی د صحی خدماتو له پلوه۱۳۸۰ افغانستان له  :  اروغتی •
) ممکن روغتیایی خدمات  ووش پرمختګ راوروسته ځه ناځه ۱۳۸۰نزو سره الس او ګریوان هیواد و، خو تر وست

کالو   ودشل یا هم دبه د کیفیت له پلوه ډیر د تایید وړنه وی او د خصوصی وغتونونو فیس به ډیر ناعادالنه وی، خو ب
هغه د پولیو د   وړ دی ،  هغه څه چی ډیر د ستاینی  حالت په پرتله د قناعت وړدی.  مخکی
په دی موده کی روغتونونه ورغاول شول او د والیاتو روغتونونو او په کلیو کی    .و پروګرام  بریالی  ډیر  واکسین

یو ښه مثال یی د    یا برخه هم له فساد څخه بچ نه وه چیکلینیکونو ته پوره پاملرنه و شوه،سره له دی چی د روغت
بستریز روغتون کی د میلیونونو ډالرو وهنه وه(، بله ښه السته راوړنه د مور او ماشوم ۴۰۰سردار محمدداوود خان  

په دی برخه کی نه   د روغتیا خوا ته پاملرنه او له پینځه کلن عمر ټیټ د ماشومانو د مړینود شمیر کمښت و.
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او والیاتو کی د   ددولت سکتور بلکی، خصوصی سکتور هم ونډه لرله، ښه بیلګه یی په مرکز کابل  اځییو
او د بی سرحده دوکتورانو ټولنی د پام وړ    (WHO)روغتونونو فعاله کیدل و. د روغتیا نړیوال سازمان   خصوصی

د افغانستنان له خلکو سره    ندراګاندهی روغتونپه کابل کی د ا  د هندوستان هیواد ، په تیره بیا  کارونه پرمخ بوتلل.
د روغتیا وضعیت    هم نړیوال راپورونه په افغانستان کی   د روغتیا برخه کی اغیزمنی مرستی وکړی، خو سره له دی

ښه او د قناعت وړ نه بولی، په ماشومانو کی د ناوړه تغذیی )خوارځواکی( نښی له ورایه ښکاری، دماشوموالی یو 
اوبو نشتوالی د ماشومانو نس   دی، د څښلو دپاکو  لی ناروغی د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړیشمیر معمو

دمړینو ګراف ال هم نا مطلوب وضعیت کی ساتلی دی، د وګړو منځنی عمر ډیر ټیټ )    له امله   ناستی او دهغی
لویه    کیو روږدی والی د صحت د برخیکاله( ښودل کیږی، معیوبیتونه، روحی ناروغۍ او په مخدره تو  ۴۷اوسط ډول  
کالو  وشل د ککړ چاپیلایر ستونزی د افغانستان راتلونکی کول ته لویه اندیښنه پیدا کړی، کوم چی تیرو  اندیښنه ده.

نوره هم پراختیا موندلی    فکتورونو  کی یی نه یواځی د مخنیوی تدابیر نه وو، بلکی د ژوند د چاپیلایر ککړوونکو
ډیره   (دغه لومړیتوب تهANDS)چی د ژوند چا پیلایر ساتنه د زریزی د اهدافو یو لومړیتوب و او باید وه، حال دا 

ایدس د وزیات شمیر معتادینو ا پاملرنه کړی وای. د یوه بله شرموونکی او بده ښکارنده په افغانستان کی د
یوه ناپیژندل شوی او د نه خپریدو وړ ګڼل   زموږ هیواد کی بالکل افتونه پخوا دغه   لیدل کیدل و، حال داچی   ناروغی

او د بدرفتونو د    د ښارونو ناوړه انکشاف ،پاتې یدن او پاکی  خوندی  د افغانستان د اوبو زیرمی همتاسفان .لدکی
دی    په  پاکو اوبو ته لوی ګواښ متوجه کړی دی.  او د ښاروالیو فاسد مدیریت تر ځمکی الندی   سیستم نشتوالی

و کالو پخوا ته ښه شوی دی، خو د راتلونکی لپاره د ګواښونو مخنیوی لش  غتیایی خدماتو وضعیت نظرد رو  توګه
  .ال زیات تدابیر باید ولرو  ته
څخه زیات وګړی په سیده او ناسیده توګه په کرنه او    ۷۵: د افغانستان په سلوکی له     اختیمرکرنه او د کلیو پ •

وس )په سلوکی د اتیا شاوخوا(په کلیو کی ژوند کوی. د کلیو پراختیا نه یوازی زیات نف   مالداری بوخت دی ، د هیواد
کرنیز محصوالت ملی مجموعی عوایدو او د هیوا    ټولنیز هدف دی، بلکی اقتصادی ارزښت هم لری.   دا چی 

و پراختیا د ملی سیمو کی د بیوزلی له منځه وړل او د کلی   کلیوالی  په   بهرنۍ سوداګری په برخه کی مهم اقالم دی.   د
د الرو نه شتون، کچه   یو مهمه برخه وه، په دی برخه کی د ترانسپورتی ستونزوو یعنی  ستراتیژی  پرمختیایی

فوق العاده    تر ډیره بریده د ناامنیو له امله پوره کار ونشو. د کلیو د پراختیا مدیریت  او  سړکونو او پیچومو له امله 
دولت، دولته سره له    کلیوال له موجوده نه وه.  ورته  تنظیم شوی پالیس  او علما  کومه روښانه  ضعیف او فاسدو،

د دولت او     او تر ټولو زیات   ،، جنګونه هم په کلیو کی متمرکزولکاری او ددولتی خدماتو له ساحی بهر پاتی شومه
پریدو ته ال زیاته زمینه برابره خ  دی ناوړه حالت د ناامنی  واټن په کلیوالی سیموکی لیدل کیږی.  ترمنځ  ولسونو

د کبانو روزنه،    فوق العاده امکانات موجود وو، مثال   د محلی تشبثاتو پراختیا ته   کړه. د افغانستان کلیوالی سیمو کی
محلی صنایع لکه کاللی، ترکاڼی،    د چرګانو او شاتو مچیو روزنه، د وریښمو د چنجیوروزنه او السی محلی کارونه،

ل او نور ټول هغه محلی تشبثات وو، چی د ودی فوق العاده امکانات یی موجود و، خو د بی کفایته او السی ګن ګنډ
له دغو ریزرفونو او قوی پوتانشیل څخه هیڅ ګټه اوچته نه شوه. مالداری د هیواد یوه    فاسدی اداری او ناامنی له امله

ی اړه درلوده ، خو د سیاسی غرضونو او تعصبی تولیدی منبع وه چی د هیواد ډیره مالداری کوچیانو پور  مهمه
نفاق واچول شو او ددولت تر ټولو لوړو چارواکیو   ملحوظاتو له امله په مصنوعی توګه د دیشین او کوچیانو تر منځ

وینی   او د ولسونو او قومونو ترمنځ یی  درز او دښمنی ایجاد کړه او دکلونو کلونو ټولنیز نظم  د ولسونو ترمنځ
سیاسی     د چارواکو ې بلک  ،ددې موضع ولسی علت ندرلو اویو بل ته په بد نظر کتل پراخه کړل،   یو دبل ګواښلبهول،  

څړځایونه له مالداری تش   دادی ستونزی کوچیان په اوړی کی ایلبندونو ته له تللو رواړول او د هیو  غرضونه وو.
سکتور له لوی زیان سره مخاموخ شو. په   شول ، څړځایونه قوماندانانو په زور غصب کړل او د هیواد دمالداری

اقتصادی     ژوند ګډوډ اونتیجه یی د کلیوالی   او نورو فشارونو له امله عادیکلیو کی د طالبانو له خوا دعشر او زکات  
ښارونوال پخوا خپل مشکالت   داچی  مهاجرت ښکارنده وه، حال  د جبری  او ښارونو ته  شیرازی مړاوی کیدل

ی پیوستون د مل   په یو شمیر کلیو کی   لرل، د کلیوالو اجباری مهاجرت د ښارونو ستونزی نوری هم مضاعفی کړی.
د ملی پیوستون پروګرام، یو شمیر اقدامات    شوی وی.  ناسنجول  په نوم یو شمیری پروژی تطبیق شوی ، چی

ره د روانو اوبو او سیندونو د مهارولو  ااو ځمکو د خړوبولو لپ  ګی د کرنی  پرته له دی   داوو:
الندی    ځمکی   کار د   دی    کیندلی چی   څاګانیولری، په بیالبیلو سیمو کی یی ژوری     برنامه   اساسی   کومه   لپاره

وچی کړی، دی پیښی کلیوال    او عادی څا ګانی  شاوخوا کاریزونه  اوبو سطح نوره هم ټیټه کړه او په پایله کی یی
دوی پرته له دی چی د ځمکو نهه ډوله استعمال )زراعی، خدماتی، ترانسپورتی،   له نارضایتی سره مخامخ کړل،

ځمکو په لوری یی د پلونو،     اوکانی( په نظر کی ونیسی، د زراعتی   تی، مسکونی او رهایشی، صنعتیتفریحی، تجار
د لمنو   او خدماتولپاره د شاړو ځمکو او د غونډیو  د اوسیدو  یچړکونو په جوړولو پیل وکړ، حال داسالرو او 
الندی    ځمکی تر نورو بیالبیلو استعممالونو  زراعتی   دا شوه چی    ددی پایله    شوی وای،   رامنځته   انکشاف دبای خواته
تر    د هیواد  څرګندوی چی  ارقام  تر کرنی الندی ځمکی  همدا اوس  شوه.  وار په وار کمه  او شنه ساحه  راغلی

د    د ولت د میشت کیدو لپاره   باید   یچ شوی دی. حال دا   کمی   تله څو ځلهرأږ کال په پ  ۱۳۵۷کرنی الندی ځمکی د  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 8تر 6 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

د کرنی اوبو    نه   د کرنی او کرنیزو ځمکو او اوبو لپاره   تخصیص کړی وای.   سیمی او غیر زراعتی   منیغونډیو ل
او د ځمکو د    د اوبو د منابعو  هم د اوبو، بریښنا او انرژی وزارتونو یو هم  او نه  لګولو او مالداری وزارت

رنی د وزارت په سر کی بی  دک  لرله.ن  او روښانه پالیسی  برنامه  تخصیص په برخه کی کومه
ورنه   انکشاف  دا چی  یواځی  نه  منابعو ته  او طبیعی  تولیدات  ګومارل شوی و، چی د کرنی  مدیریت  کفایته

زوارتو ته توجه وشوه او مثبت و )صرف په څلورو وروستیو کلونو کې دواړولاو هدر هم شو  ضایع  کړل، بلکی
نندارتونونه د کابل ښار او یو شمیر نورو   لوړ لګښت نمایشی  ځلی په ډیرڅو   . د کرنی وزارت(بدلون پکې راغی

ته ایښودل، خو هدف یی نه و معلوم،   پکی ننداری  او محصوالت یی  او یو شمیر اجناس  ښارونو کی جوړ کړل
شول، خو بزګر او تر سره     او په نورو نومونو    ټریننګونو، سیمینارونو   د ورکشاپونو،   ډیر لګښتونه د ښارونو دننه

نه    ونه کړه، ترویجی خدمات   تیفی غورځنګ ودهارپبره پاتی و، کوخاو     برخی   له هرډول خدماتو بی   عمال   مالدار
او شتمنی له منځه   ضعیف شول، د زراعتی تحقیقاتی فارمونو محتوا  تر پخوا هم  یواځی چی پراخ نه شول، بلکی

شول یا هم   والیاتو تخنیکی یونټونه له منځه والړل او دولتی فارمونه وچ او ډیر ملکیتونه یی غصب شول، د  والړه
د استعمال پرځای د نورو مقاصدو لپاره   چی د کرنی لپاره  ولویدل   ملکیت السته  د خصوصی   ګڼ شمیر یی

د مارکیټنګ تدبیر او تجویز نه و، او د کرنیزو محصوالتو     وکارول شول. د کرنیزو محصوالتو د پروسس لپاره کوم
)صرف دې ورستیو څلورو کلونو کی توجه ورته وشوه، خو ډیر لونه نیول شو  الندی  لپاره الزم تدابیر تر الس

شول. د    سره مخامخ  د کرنی د سکتور مولدین ) بزګر او مالدار ( کال په کال له ورشکستګی  ، نوځکه(ناوخته
د تولید په موسم کی په دولتی نرخ خریداری ونه شوه او د     برنامه نه وه، له بزګرانو څخه   دموسمی والی  تولید

د پراختیا د بانک    فکر ونه شو. د کرنی   آسانتیا باندی   او د پروسس   نورو موسمونو لپاره زیرمتون او نور تاسیسات
ال او تشدیدی استعم  منبسطی  فعالیت او بزګرانو ته د کریدیت د ورکړی پروګرام په نشت حساب شو، د ځمکی

سیلوګانی چی باید د حاصالتو د جمع آوری پر وخت یی غله خریداری، بیا یی اوړه کړی او دټول     پاملرنه نه وه،   ته
لیالم    او ژرندی یی  الړی او وسایلوپخوالی له منځه   لپاره یی ډوډي وهیواد لپاره یی زیرمه او د عامه موسسات

ظرفیت    د کرنی د پوهی  اصال د یوه پرمختیایی هیواد ،وونه شفکر  دخاوری ساتنی او اصالح باندی اصالً   شوی،
او     کرنه   عنعنوی   پخوانی   کوم پرمختګ رانغی، بلکی   کی نه یواځی داچی   برخه   د کرنی   نه و موجود. په دی توګه

ټکی، د حیرانوونکی ده چی د کندز خلک په بازار کی پاکستانی خ  والړه.  هم له منځه  تولیدی طرز او تکنالوژی
او مالیی پیری    ګوړه او د کونړ خلک ایرانی کنسرو شوی پوځه   شمالی خلک چینایی انګورو د کامی خلک پیښوری

او استفاده ورڅخه کوی، د خوږیاڼو د پلیو تولیدات فوق العاده کم شول، جوار چی پخوا به خلکو د هغو تولید ته 
یی لس افغانی پلورل کیږی، بوس چی پخوا به خلکو اصالً   او یو وږی  الهور څخه راځی  ارزښت نه ورکاو ، له

په   اوس د یوی قیمتی متاع په توګه  به بل ته پر ځمکه براته وو،  له پټیو څخه کورنو ته نه وړل او له یو کال څخه
ر  یک کشو په دی توګه افغانستان ته چی )  راځی .  له پاکستان څخه  شوی شکل  تجارتی الریو کی په بسته بندی

  .واردیږی  له بهر څځه  اوس د یوی غوا لپاره بوس  ( ویل کید، زراعتی
له یوه   افغانستان  : د طالبانو د واکمنی پر مهال  هد اقتصاد ټینګښت او د خصوصی سکتور ود •

شوی و،وروسته د    راټیټ  انفالسیون سره مخامخ شوی و، د افغانیو د خرید قدرت فوق العاده  بیساری
ونیو، په دی توکه دپیسو ارزش    الندی   ریفورم تر الس    یو پولی   د افغانستان بانک   له جوړیدو څخه    یادار   موقتی

تبادله کید   افغانیو په وړاندی  ۵۵۰۰یو امریکایی ډالر د   ریفورم څخه  صفرونه کم شول، مخکی تر دی  کی دری
دغه تبادله د نوسان په حال کی وه   معادل و، البتهافغانیو سره  ۵۰وروسته یو امریکایی ډالر د   ، له ریفورم څخه

تبادله    افغانی د یوه امریکایی ډالر په وړاندی ۷۸ او په دا راوروسته وختونو کی ۴۹، ځینی وخت ۴۷     چی کله به 
وساتی، نوځکه په   کیږی، مرکزی بانک هڅه کړی چی د بانک د زیرمو څخه په استفادی څه ناڅه د افغانیو)ثبات!(

اذب ثبات یی رامنځته کړی، حال  کیوه اندازه ډالر لیالم ته وړاندی کوی ، او یو نوع   نی توګه هره میاشت کیمنځ
تصدی او ملی تولید تر ټولو په ټیټه کچه کی   فعالی اقتصادی  ثبات تر شا د ملی تولید مالتړ نشته.  ددی   یچدا

شوی،سوداګری مطلقا دیوه داللی تجارت   ټولنه بدلهډب دی، ټولنه په یوه کامال مصرفی   اقتصادی څرخونه   دی،
افغانستان چی د خپلو طبی بوټو له مخی نړیوال نوم لری، ونسو کوالی حتا هغه پخوانی هوخست    بڼه غوره کړی ده.

البراتوارونه فعال وساتی، د ګنیو او جغندرو پروسس ته هم پاملرنه ونه شوه، د کلبهار او بګرامیو   مسیرافاو د 
د والیاتو دسمنټو فابریکی ، جنګلک فابریکی، د کور جوړولو فابریکی او دداسی نورو مهمو تولیدی او   جی،نسا

سکتور   د هغوی له تشکیل او تجربی سره له بیخه و ایستل شو او د خصوصی  او بنسټ  واحدونو اساس  ترمیماتی
خپله عادی بودجه    یواځی  دولت  د افغانستان  ه چیدا شو  پایله  لوټ شول،   ډیر ملیکتونه او جایدادونه  په نوم یی
بیخی    وس   ستراتیژی لپاره خو یی   چارو او د پرمختیایی   ی عوایدو نشوه پوره کوالی او د انکشافیل خدا   هم له خپلو

او اصال دغه ښار د    کابل ښار فرهنګی څیره پریشانه  پوری وه او د مرکز، سپنځو نه و. بیکاری په سلو کی تر
نشو پرځای   حیثیت  دپالزمینی  هیواد  داسی تاریخی   د یوه  صورت یی  وه لومپن ښار بڼه ونیوله چی په هیڅی

  . ملی کلتور لری  او ویاړلی  کوالی چی پراخ او ژور هڅووب
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او    د پراخه ناامنی   یوه لویه ستونزه دا وه چی   : ناسکا   کورنی مصونیت او د بیځایه شویو هیوادوالو بیرته •
ته    یا هم د ښارونو څنډو   کی د قانون او مصونیت د نشتوالی له امله ګڼ شمیر هیوادوال ښارونو   په لری پرتو سیمو

او مشروع معیشت سرچینی او وسایل له السه ورکړل، په ښارونو کی   د حالل  راغلل، دوی په خپلو سیمو کی
قانونی څخه په ویره کی وو، دخلکو روحی   یامنی او بله نا  خلک  ددرویزه وو په بڼه ژوند غوره کړ، بالعموم  یی

ت. ش.، ش.، ح. س.، ر. خ.، ج. ق.، ا.ګ.) دلته د بشپړو   نامتو متکررجنایتکاران لکه:  تللی و،  سکون له منځه
او آن د اختطتف او    عادی وګړی، بلکی ملی سوداګر ګواښل  او نورو نه یواځی  نومونو دذکر اړتیا ونه لیدل شوه(

دجرایمو   نه و.  بر  تکرار کړی، خو د قانون د پنجو زور ورباندی  پیښی یی  او دلوټ  نډ تیریبرب
دری کتاره سمنټی  -یا په خپله په فساد اخته و، ددولتی ادارو او موسساتو شاوخوا دوه   یا نه وو،  ارګانونه  دکشف
ته د جنګی کالوو بڼه ورکړه او د    ښارونو  اغزن سیمان و پیچل شول، چی وار په وار یی  او څوطبقی  دیوالونه

مشترک احساس، ملی روحیه او په دولت باندی    او دملی ګټو او ملی امنیت په وړاندی یی   سکون  خلکو روحی
کمزوری شوی. په دی    وار په وار  غرور او عالی سجایا  ملی  خپل مالکیت حس له السه ورکړ، د افغانانو د  یی

 -  فزیکی  او استقرار  د ثبات  او ترډیروخت پوری  لپاره کومه هسته نه وه موجوده  قرارتوګه د ثبات او است
د ملی   وده نشی کوالی. نوځکه  اقتصاد  امنیت نه وی،  نښی نه وی موجودی، ترڅو فزیکی او احساسی  احساسی

ورباندی پټی شوی. په پایله   سترګی  او په ګزارشونو کی  وشمیرل شوه  ناموفقه  پرمختیایی ستراتیژی ډیره برخه
او السته راوړنو   د تطبیق د مثبتو اړخونو  د ستراتیژی  کمه برخه تطبیق شوه. یعنی  یواځی  کی ددغی ستراتیژی

ډیری پخی تجربی په توګه باید په پام کی ونیول   د راتلونکی لپاره د یوی   یو څه ستونزی وی چی  تر څنګ
دنیمګړتیاوو موندل او په نښه کول هم     د مثبتو اړخونو او بریالیتوبونو تر څنګ   داځکه چی په یوه ارزونه کی   شی.

ډیره زیاته    دافغانستنان د خلکو تقاضا  د عامه چوپړونو د بهبود او پراختیا لپاره  ېتیره موده ک .یو مهم هدف وی
عمال انکشافی مهم اهداف تر  ،، خوضایع شولووه، مناسب ملی او نړیوال فرصتونه فوق العاده مناسب برابر شوی و

تطبیق شوی  ۶۶په سلوکی  دغه ستراتیزی د صحت او معارف برخو کې السه نه شول.د رسمی ګزارشونو له مخی
  .وګړی همدا اوس هم د فقر تر کرښی الندی ژوند لری   ده، په داسی حال کی چی د هیواد نیمایی

  :سره مخامخ شولوتر دې ټولو بد دا چې موږ دوو ډیرو ناوړو واقعیتونو 
 

  ، ستونزی مو زیاتې شوېلایرد چاپی(۱
په ټولنیز لحاظ هره   (طسقو اخالقی )لویدلو  بد ډول   په ډیر سازمانی او سیاسی اخالق–فردی، اجتماعی، اداری   (۲
د دوو  خبرونه خپریږی، په سیاسی لحاظ دب شرموونکی اخالقی دفجایعو تر حده ځرو

  .ړلویې بیشرمۍ سره مخامخ ک یې وړه( افغانستانل ۍرلسمشود) همزماناخو تنوله
سره حلالره پیدا کړو، مهمه داده چې سیاسی حیثیت او د دولت  SDGs  دچاپیلایر ستونزوته به په خپل افغانی

د نړۍ  ودافغانانوله ملی یووالی، تدبیر، استقامت او منطقی معقول چلند ا جوړونې ته هم پاملرنه وکړو، دا برخه پرته
  .قانه مرستې نه کیږیله صاد

 

 :هوړاندیزون
 

الندنی    په پای کی   نوځکه   دی،   یو ډیر ګټور اقدام د تیر وخت تحلیل تدابیرو او اقتصادی تصامیمو لپاره   د راتلونکو
  :پیشنهادونه ضرور بولو

دوی ته دمعنوی ی او وځبرد( ستراتیژی لرونکی سوله چی مخالفین ټولنیز ژوند ته راوګر-ابرومندانه )دبرد هوی.۱
وینی بهیدل پای ته ورسږی، یو خدمتګار دولت  ،معنوی درناوی ورپه برخه شی -رکولو اجتماعیو مهم حیثیت په

  ،یو بادریته پاک حکومت جوړول ،یش لجوړ اوله موجود کړکیچ څخه قانون او نظام سالمت راوایست
ګرایی(،  هبم)نخزیتایالی تخصصیتوب، عملګرایی ،د ،هواکمن نوې عامه اداره او علمی مدیریت په ټول هیواد.۲

  ،غوښتنی سره سم یو جوړوونکی بهیر جریان پیدا کړی هلویطار شد  ؛څخه بله ترکی یولسواک تکنوکراسی او
او نور راتلونکی پالنونه   کوونکو په اختیار کی وی  تحلیل  .د تیرو څو کلونو تجارب باید د اقتصادی۳
  ،دمتکررو جانیانو او مافیا کابوکول .تجاربو په رڼا کی جوړ او طرح شی  ددغو  باید
بهرنیو مرستو د د   ته د نړۍ پام راواړوی، لویه بریا به یې وی، په دې ترڅ کې SDGs لخپ  که افغانستان .۴

دغه   . مرستی ددولتی ادارو په واسطه مصرف شی  وروسته تر دی بهرنۍ  موثریت په خاطر به ښه وی چی
  .په شان سلګونه ضمایم لری SDGs  به هم لکه دنړۍ د SDGs  غانیفا
  ، ل شی.علمی تحقیق ته باید د اقتصادی راتلونکو پالیسیو او ستراتیژیو د مهم اصل په تو ګه اهمیت ورکړ۵
یو جامع    یا هم  ستراتیژی  یوه بله ملی پرمختیایی  د تیری ستراتیژی په دوام  اړ دی چی   .افغانستان بیا هم۶

، ډیره به ښه وی چی دتیرو پنځه کلنو او یوه اوه کلن پالن  یتطبیق کړ  او په جدی ډول یی  پالن طرح  ستراتیژیک
  .یتجارب هیر نش
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 8تر 8 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

که ناوخته  ، ړوک او غور   کتنه  (په پایلوMDGs د ) ولچی نړیوا  لکه هغسی  چی.افغانستان ته په کار ده ۷
  .موږ هم باید دا کار وکړو  ده، مه
.پیشنهاد کیږی چی کورنی تولیدات حمایه شی، د انحصار مخه ونیول شی، د سوداګرو او کاروباریانو او تولیدی ۸

  .یت ډیر مثبت تاثیر لرالی شیدقانون حاکم برخه كي یپه د    .تصدیو امنیت ډاډمن شی
افغانستان وروسته تر اوږدې مودې کورنۍ جګړې څخه د بیارغاونې په پړاؤ کې دى. له جګړې څخه وروسته .۹

اقتصاد ډېر پېچلي خصوصیات لري. خصوصي سکتور کافي تجربه نه لري. د قانون حاکمیت او د اقتصاد په برخه  
چاپیلایر ساتنی ته هم   وادطبیعی منابعو     باید دهیواد ده؛ نو پدغه مرحله کې   کې اصولي او سالم مدیریت ته ډېره اړتیا

د طبیعي منابعو علمي څآرنه، ساتنه او له هغو څخه د معقولې استفادې لپاره د   وشی، یعنی  کلکه پاملرنه
  ،لپروګرامونو جوړو وا   برنامو
ي ظرفیت رړي کول او د هغو د کارکوونکو د کادولتي اقتصادي موسساتو پیاو راپاتی د .له کورنۍ جګړی څخه۱۰

  ،هاوچتولو ته کلکه پاملرن
  ،همایي کوونکى نقش ته کلکه پاملرنند دولت ارشادي او ره.۱۱
تر هغه برید پوری چی اقتصاد او   هد قانون د الرښودنو سره سم د خصوصي سکتور حمایه، هڅونه او الرښوون.۱۲

  ،یملی ګټوته اغیزمن او ګټور و
هرنیو بد ملي انکشافي اقتصادي اهدافو د تحقق په برخه کې له داخلي ریزرفونو او امکاناتو غوره استفاده او له .۱۱

  ،لمرستو څخه موثر کار اخیست
  ،قتطبی حو کلکیاوتو د لاکو د ګمرا ملرنهاپصولي ا تو ټولولو تهایلامد .۱۲
)خصوصاً جیو پولیتیک او جیو  کد هیواد ستراتیژی په نوي ایجاد شوی وضعیت کې .دافغانستان دولت باید۱۳

د الجبرو  ،لویی الری، ټاپي، کاسازر-یو کمرنبد دمهم موقعیت څخه ډیره ښه استفاده وکوالی شی،  (اکونومیک
، د اوبو مدیریت کول، د چاه بهار د بندر لی امکانات لټونو په شان و، افغانستان د آسیا زړه، ریکارکنفرانسونیدالر

هیوادو له شبکی سره یی   ونډیواسراسری شبکه جوړول او د ګ  د ریل پټلۍ  کول، زخواته د سوداګری متمرک
زموږ د قوی پوتانشیل په توګه    څه دی چی   هغه   لومړیتوب ورکول    راج تهخد هیواد کانونو د پلټنی او است   نښلول،

  .امیدواری وړ دی د 
په هرات کی د تجارت   ( د یوی څانګی لپاره دودانیو او دفترونو جوړول،ECO)( او د TIR)په کندهار کی د .۱۵

د ټولنی د    آباد کی د سارک  په جالل،ته استازولۍ دفتر جوړول او ټاپی لویې پروژې نړیوال سوداګری سازمان
او دغو سیمه ییزو سازمانو سره له نژدی دکار کولو موقع برابروالی    تنوښ  استازولی دفتر، په سیمه کی د افغانستان
  .د خپل غړیتوب له ښیګڼو ځان ښه برخمن کړای شی  کی  شی. په تیره بیا افغانستان باید په سارک

د توسعی خواته   د کرنی په سکتور کی د اوبخور سیستم د بیارغونی او پراختیا له الری د بڼوالی او مالداری.۱۶
لپاره داستخدام شرایط په فوق    او هم د ټول وخت  پاملرنه هم زموږ د کورنیو تولیداتو دزیاتیدو تضمین کوی

  .ډول مهیا کیدای شی  العاده
دتیرو تجربو څخه  يءهللا افغانستان وکوالى شاش نا په دې توګه به  یوه مشهوره خبره ده چی: تجربه د علم مور ده!

  .پرمختګ بهیر ته ډېر ښه لورى ورکړيد خپل اقتصادي  یپه استفاد
یادونه : داچې د دغی مقالی پیل به درانه لوستونکی، طنزیه اشارات وبولی، ددوی له نظر څخه مننه، خو په کار داده  

   متل دی چې:   ؟ن؟ ترکله بحران پسې بحراوچی یو څه خو خپلو نیمګړتیاوو ته ځیر شو، تر څ
 

 !نه یی وایم له غمه یې وایم
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