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تقلب ن   بحرا ز    ا ر     گذا
پروسه انتخابات رياست جمهورى يك دريچه بود بسوى ديدن افقهاى نوين در بستر آرام گذار سياسى در چوكات  
تطبيق دموكراسى در افغانستان. كه از اين دريچه مردم بدنبال ديدن نتايج زحمات و جانفشانى ها، برآورده شدن 

خواسته، انتظارات و آرزوها و عملى شدن وعده هاى سپرده شده  از جانب كانديداها را داشتند و دارند.
اجرا و روند پروسه انتخابات در دور اول و دور دوم و حضور بى مانند و استقبال پرشور مردم و خلق حماسه ملى 
كافى بود كه همگان ضمن تحسين اين حركت ملى به نبوغ و بلوغ سياسى مردم افغانستان اعتراف كرده و اين 

حركت را نشانه رشد ديدگاه ها و توسعه سياسى و اجتماعى در بين مردم افغانستان بنامند.
اما آنچه امروز در محافل سياسى و بر روى صفحات مطبوعات به چشم مى آيد و در جامعه بازخوردها و عكس 
العمل هاى آن در سطح كالن تر  به نمايش در آمده مى بينيم خصوصاً بعد از توافقات نيمه محرمانه كه با مصالحه 
گرى وزير خارجه اياالت متحده آمريكا آقاى جان كرى حاصل شد، تمامى بحث و جدل ها، مصالحه و منازعه و 
حتى گاهگاهى تهديدها و غوغاساالرى ها بدور از خيل  وعده ها و شعارهاى انتخاباتى چند روز پيش. به نظر مى 
رسد كه صرفا بخاطر رسيدن و چنگ انداختن به چوكى هاى قدرت و تقسيم آن بين شركايى كه احتماال هر يك 

شرط حضورشان وعده رسيدن به ثروت و قدرت بوده است، ارزيابى مى گردد.
به همين دليل و نيز به دليل از بين رفتن و خدشه دار شدن وجهه سياسى و پزيشن اجتماعى كه كانديداها براى 
خود تصور دارند هرگز به راحتى نمى توانند قبول شكست كنند كه با شكست هر يك از كانديداها و پذيرش نتايج 
حاصله از صندوق هاى راى و يا پذيرش نتايج حاصل از توافق دو طرف مى تواند نتايج بسيار ناخوشايند و نااميد 
كننده نيز براى بسيارى از اطرافيانى باشد كه براى رسيدن به قدرت و يا ماندن و يا رسيدن بر سر دسترخان ثروت 

ملى تمام هست و بود سياسى شان را در بازى بزرگ انتخابات در ميان گذاشته اند.
با اين حال شمارش و تفتيش آراء بعد از توقف سومين بار، يكبار ديگر با راهكار سازمان ملل متحد و نظر مساعد 
هر دو تيم آغاز گشته است،  ليكن ادامه اين روند و موضع گيريهاى اطرافيان كانديداها ترديدهاى زيادى را در 
محافل سياسى ايجاد كرده است كه گمان  مى رود ممكن است بار ديگر به توقف شمارش و تفتيش آرا و حتى 

زير سوال رفتن كل پروسه انتخابات بيانجامد.
به عقيده كارشناسان تفتيش آراى راى به هر شكل ممكن اگرچه با صرف وقت و هزينه هاى بسيار گزاف به پايان  
خواهد رسيد اما از آنجايى كه در موافقت نامه مذكور صحبت از تشكيل حكومت وحدت ملى به ميان آمده است، 
تفسير و تبيين و درك متفاوت و متناقض گروپ هاى انتخاباتى از تشكيل حكومت وحدت ملى نيز مى تواند يك 

بار ديگر بحران ساز شود.
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در اين ميان در حالى كه حاجى محمد محقق، معاون دوم عبداهللا عبداهللا، اعالن كرده است كه نظر به توافق 
حاصل شده پست «رييس اجرايى» ايجاد خواهد شد و نامزد بازنده يا يكى از اعضاى تيم انتخاباتى او براى يك 
دوره دوساله به اين سمت گماشته خواهد شد. كه به نظر مى رسد عبداهللا عبداهللا از حكومت وحدت ملى درك 
«تقسيم قدرت» دارد. در سمت ديگر احمد ضياء مسعود از تيم اشرف غنى احمدزى هرگونه مصالحه و تقسيم 
كرسى هاى قدرت را رد كرده و به تيم عبدهللا عبدهللا پيشنهاد مى كند كه در قالب اپوزسيون و در چوكات قانون 

در مبارزات سياسى سهيم شود.
صاحب نظران بر اين عقيده اند كه در تشكيل حكومت وحدت ملى پيشنهاد شده نيز نگرانى هاى كوتاه مدت و 
دراز مدت زيادى وجود دارند. تشكيل يك حكومت وحدت ملى، يك راه حل عجوالنه براى يك مشكل طوالنى 
مدت است. اين امر مستلزم تنظيم مجدد صف بندى نخبگانى است كه ائتالف هاى انتخاباتى را تشكيل مى دهند. 
اين  ناكامى در عملى كردن  ائتالف سازى، وعده ى پست هاى دولتى در وزارت خانه ها است،  يك جنبه ى مهم 
وعده ها، انحالل ائتالف را در پى خواهد داشت. از آنجايى كه حكومت وحدت ملى نمى تواند تمام گروه هايى را 
كه دو ائتالف انتخاباتى اصلى را تشكيل مى دهند، شامل شود، روشن نيست كه دو نامزد چگونه به وعده هاى شان 

عمل خواهند كرد.
در درازمدت، يك حكومت وحدت ملى اثربخشى نهادهاى دولتى را از بين خواهد برد و درست زمانى كه افغانستان 
به يك حكومت كوچك اما موثر نياز دارد، سياست را فلج خواهد كرد. با تقسيم قدرت در ميان جناح هاى رقيب، 
به منظور سهيم كردن گروه هاى بزرگ در حكومت، مسئوليت پذيرى و حاكميت قانون اولين قربانيان آن خواهند 
بود.از جانب ديگر بازيگرانى كه داراى قدرت اجرايى اند، براى تحكيم قدرت و اقتدارشان به حمايت از شبكه هاى 

حامى شان روى خواهند آورد.
با اين حال به نظر مى رسد در پس هر انتخاباتى بحران هاى  سياسى و اجتماعى و يا تقلب و يا  بسيج توده ها در 
تشنج آفرينى و رجوع به  تفيش آرا و اميد به شكل گيرى يك حكومت وحدت ملى مى تواند وسيله اى باشد كه 
به كانديد بازنده اجازه مى دهد تا از طريق معامله و سازش سياسى وجهه خود را حفظ كرده و تعدادى از اطرافيان 
خود را نيز از خطر حذف سياسى در امان نگاه دارند، اما اين كار به چشم انداز و آينده و تقويت نهادهاى حكومتى 

و ادامه راه و روند تطبيق دموكراسى آسيب خواهد رسانيد.
و از جانب ديگر پيامى كه به بازيگران انتخابات آينده ارسال شده اين خواهد بود: در انتخابات خدعه و نيرنگ به 

كار ببريد يا تهديد به بى ثباتى سياسى كنيد! پست و پوزيشن سياسى شما تضمين خواهد شد!
به هر شكل اطالعاتى كه در روزهاى اخير روى بعضى از صفحات مطبوعات درج گرديد، نشان مى دهد كه بحران 
بسيار جدى تر از آنى است كه به نظر مى رسد. افغانستان با در نظر داشت ادامه اين بحران و دوامدار شدن اين 
گونه اختالفات و تنشها اگر در آستانه ى يك جنگ داخلى تمام عيار پيش نرود در آستانه ى متالشى شدن سياسى 

پيش خواهد رفت.
با آنكه خلق بحران ممكن ساده به نظر برسد اما فرونشاندن و جلوگيرى از آثار و پيامدهاى منفى آن ساده به نظر 

نمى رسد.
در حالى كه امروز انتقال آرام قدرت در مسير تمثيل دموكراسى و توسعه اجتماعى و اقتصادى ضرورت دارد و به 
نفع كشور است، خطرات ناشى از بن بست انتخاباتى و بحرانهاى مشابه در آينده، زمانى كه نيروهاى كمك كننده 
وجود نداشته باشد و از ميزان عاليق و تعامل بين المللى در افغانستان كاسته شود، بسيار باال خواهد بود. بنابراين 
ضرورى است كه نامزدان، بدون در نظرداشت نتيجه ى تفتيش آرا و كاستى هاى ساختارى در روند تشكيل حكومت 
كه به ايجاد بحران كنونى كمك كرده است  را تشخيص داده و براى از بين بردن آن ها همگام و هم صدا شده و 
گذار از بحران تقلب را دلسوزانه مديريت كنند. مبادا آنكه بحران سازى و تشنج آفرينى هاى امروزى ما خاطرات 

سالهاى دهه هفتاد را تلقى كند كه شاعر دلسوخته وطن سروده بود:
دو رهبر خفته بر روى دو بستر

دو عسكر خسته در پشت دو سنگر
دو رهبر پشت ميز صلح خندان

دو بيرق بر سر گور دو عسكر
با اميد به روزهاى خوش 

مديرمسئوول
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ر و ز   شـ مـ ا ر 
انتخابات رياست جمهورى 1393 

افغانستانــــــــــــــــــ

آغاز ثبت نام راى دهندگان
ثبت نام راى دهندگان انتخابات در 5 جوزا سال گذشته آغاز شد و تا چهارم ميزان ادامه مى يافت. 
ثبت نام دو مرحله داشت، در مرحله نخست 41 مركز در سراسر كشور و در مرحله دوم يك مركز 
در هر ولسوالى براى ثبت نام راى دهندگان ايجاد شد. يعنى 366 مركز ثبت نام راى دهندگان.

ثبت نام نامزدان
بر اساس تقويم انتخاباتى، ثبت نام نامزدان رياست جمهورى و شوراهاى واليتى، از تاريخ 25 
سنبله آغاز تا 14 ميزان ادامه يافت. در نخستين روز ثبت نام نامزدهاى رياست جمهورى، هيچ 

كسى ثبت نام نكرد ولى با پايان اين مهلت، 27 تن ثبت نام كردند.



5

ر و ز   شـ مـ ا ر 
انتخابات رياست جمهورى 1393 

افغانستانــــــــــــــــــ

فهرست نهايى نامزدان رياست جمهورى
شرايط  نامزدان  نام  ثبت  از  بعد  انتخابات  كميسيون 
را  ابتدايى  فهرست  يك  كرده  بررسى  را  نامزد  هر 
اعالم كرد. مردم مى توانستند به نامزدى افراد معرفى 
شده اعتراض كنند. اعتراض بايد در جريان دو هفته 
شكايات  كميسيون  به  ابتدايى  فهرست  نشر  از  بعد 
انتخاباتى داده مى شد. طبق قانون تصميم كميسيون 
شكايات انتخاباتى در مورد اين اعتراضات نهايى است. 
اعتراضات  از رسيدگى به  نامزدان بعد  فهرست نهايى 
و دادخواهى ها به تاريخ 25 عقرب سال 1392 رسما 

منتشر شد.
از 28 تن كه ثبت نام كرده بودند، تنها صالحيت ده 
نامزد رياست جمهورى تائيد شد، از اين ميان دو نامزد 
انصراف دادند و دور نخست انتخابات رياست جمهورى 

با هشت نامزد برگزار شد.

آغاز مبارزات انتخاباتى دور نخست
در  جمهورى  رياست  انتخابات  نخست  دور  مبارزات 
13دلو آغاز شد. مدت مبارزات انتخاباتى براى نامزدان 
شوراهاى  نامزدان  براى  و  روز   60 جمهورى  رياست 
واليتى 30 روز بود. مبارزات انتخاباتى تا دو ماه ادامه 
 16) انتخابات  برگزارى  از  پيش  ساعت   48 و  يافت 

حمل) به پايان رسيد.

دور نخست انتخابات
روز  واليتى  شوراهاى  و  جمهورى  رياست  انتخابات 
شنبه شانزدهم حمل برگزار شد. اين اولين انتخاباتى 
بود كه با مديريت داخلى برگزار مى شد. هشت نامزد 
نامزد از جمله 300  براى رياست جمهورى و 2800 
انتخابات  در  واليتى  شوراهاى  به  يافتن  راه  براى  زن 
دور اول با هم رقابت كردند. ميزان مشاركت در دور 
 6604546 انتخابات  كميسيون  را  انتخابات  نخست 

راى اعالم كرد.

نتايج ابتدايى و نهايى- دور نخست
بعد از ختم معياد راى دهى شمارش آراء در محالت 
راى دهى آغاز شد، هيج يكى از نامزدان بيشتر از 50 
درصد آرا را به دست نياوردند. عبداهللا عبداهللا با 45 
درصد راى و اشرف غنى احمدزى با 31.56 درصد راى 

به دور دوم راه يافتند.

آغاز مبارزات دور دوم انتخابات
نتايج  اعالم  با  همزمان  انتخابات  مستقل  كميسيون 
نهايى دور نخست جدول برگزارى دور دوم انتخابات را 
اعالم كرد و به دو نامزد پيشتاز آقايان عبداهللا عبداهللا و 
اشرف غنى احمدزى 20 روز وقت داد تا از اين فرصت 
كنند.  استفاده  خود  انتخاباتى  مبارزات  ادامه  براى 
انتخاباتى  مبارزات  شده،  زمانبندى  جدول  اساس  بر 
جمهورى،  رياست  انتخابات  دوم  دور  برگزارى  براى 
روز پنجشنبه، اول جوزا آغاز و 48 ساعت قبل از روز 

انتخابات متوقف شد.

نتايج ابتدايى دور دوم انتخابات
براساس اين نتايج كه روز دوشنبه 16 سرطان از سوى 
كميسيون مستقل انتخابات اعالم شد، آقاى غنى بيش 
از  درصد   44 از  كمتر  عبداهللا  آقاى  و  درصد   56 از 
انتخابات 24 جوزا،  بيش از هشت ميليون راى را در 
كسب كردند. ميزان مشاركت در دور دوم انتخابات را 
كميسيون انتخابات 8109493 راى اعالم كرد كه در 
آن مشاركت مردان 62 درصد و زنان 38 درصد بود. 
تيم آقاى عبداهللا اعالم چنين نتايجى را "كودتا عليه 
و  "تقلب گسترده  كه  كرد  ادعا  و  خواند  مردم"  آراى 

سازمان يافته" در انتخابات صورت گرفته.
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تقلــب و ايجاد بن بست

اول كه در دور دوم  نامزد پيشتاز دور  عبداهللا عبداهللا 
با تفاوت بيشتر از يك ميليون راى مقام دوم را كسب كرده بود 

ادعا كرد در دور دوم انتخابات رئيس دبيرخانه كميسيون انتخابات تقلب 
گسترده و سازمان يافته را به سود تيم رقيبش سازماندهى كرده و خواستار اين 

شد كه آراى مراكز مشكوك (محالت با بيش از 595 راى و محالتى كه آراى زنان نسبت 
به مردان در آن زياد است) كه شامل بيش از دو ميليون راى است، تفتيش و بازشمارى شود 

تا نتايج انتخابات را قبول كند.
آقاى عبداهللا سطح مشاركت 8 ميليون را زير سوال برده و گفت كه مشاركت در اين دور انتخابات 

كمتر از دور اول بوده است. ستاد آقاى عبداهللا براى اثبات ادعاى خود نوارهاى صوتى را كه ادعا شد 
مربوط به رئيس دبيرخانه كميسيون انتخابات است منتشر كرد و ادعا كرد ضياء الحق امرخيل در 
تقلب دست داشته و بايد كنار شود. ستاد عبداهللا ابتدا روابط خود با كميسيون انتخابات را تعليق و 

سپس بطور كامل قطع كرد.
كميسيون انتخابات با رد ادعاى آقاى عبداهللا از او خواست به قانون تمكين كند، شكايت هاى خود را 
به كميسيون بررسى شكايت هاى انتخاباتى بسپارد و آن را از طريق مجارى قانونى پيگيرى كند. 
سرانجام ضيا الحق امرخيل، رئيس دبيرخانه كميسيون انتخابات به دليل آنچه منافع ملى و 

شكسته شدن بن بست انتخابات خواند، از سمت خود در اين كميسيون استعفا داد.
همچنين ستاد آقاى عبداهللا خواهان تاخير در اعالم نتايج ابتدايى دور دوم بود و اصرار 

اعالم نشود. در عين حال  نتايج  نا پاك جدا نشده'،  از  پاك  'تا راى  داشت كه 
نتايج  اعالن  خواهان  احمدزى  غنى  اشرف  ستاد  و  انتخابات  كميسيون 

استعفاى  از  بعد  بودند.  كميسيون  زمانبندى  اساس  به  ابتدايى 
آقاى امرخيل، كميسيون انتخابات بقيه شرايط آقاى 

عبداهللا را نپذيرفت.
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هشداراعالم دولت
روز  آن  فرداى  و  شد  اعالم  انتخابات  دوم  دور  نتايج  سرطان   16 تاريخ  در  سرانجام 
او  كه  گفت  هوادارانش  از  شمارى  و  تيم  رهبران  حضور  با  نشستى  در  عبداهللا  آقاى 
برنده انتخابات است و مردم از او انتظار دارند كه دولت اعالم كند. ولى از هوادارانش 
تلفنى  اوباما  باراك  اين مورد خواست و اعالم كرد كه  براى رايزنى در  وقت بيشترى 
با او صحبت كرده و قرار است وزير خارجه آمريكا براى حل اين بحران به زودى به 

افغانستان سفر كند.

 مداخله آمريكا و شكست بن بست انتخاباتى
بعد از صحبت تلفنى باراك اوباما رئيس جمهورى آمريكا با عبداهللا عبداهللا قرار شد جان 
كرى وزير خارجه آمريكا روز جمعه 20 سرطان به افغانستان بيايد و تالش كند تا بن 

بست انتخابات بشكند.
آقاى اشرف غنى احمدزى و  با  پايان گفت و گوهاى 48 ساعته خود  آقاى كرى در 
عبداهللا عبداهللا، در نشست خبرى مشترك با آنها اعالم كرد كه توافق شده كه تمام آراى 
انتخابات افغانستان زير نظر ناظران ملى و بين المللى با در نظر داشت باالترين معيار 

هاى جهانى دوباره تفتيش و بررسى شود.
آقاى كرى گفت كه پس از پايان تفتيش هركسى مقام رياست جمهورى را بدست آورد، 
بالفاصله دولت وحدت ملى را ايجاد خواهد كرد. درجريان همين نشست هردو نامزد از 

يك توافق سياسى هم صحبت كردند.
آقاى احمدزى گفت : "ما بدين باور هستيم كه اگر برنده همه قدرت را بگيرد، براى 
افغانستان خوب نيست. ما بايد به تمام افغانها اطمينان بدهيم كه هر راى آنها حساب 
مى شود. ما بر سر دولت وحدت ملى توافق كرده ايم، ما بر سر چارچوب هاى عمومى آن 

توافق كرده ايم. ما بر سر جزييات آن بعدا كار مى كنيم."
در آن نشست خبرى وعده داده شد كه تفتيش صددرصد آراء از فرداى آنروز زير نظر 
ناظرين بين المللى آغاز شود. نتيجه تفتيش هرچى بود از سوى هر دو نامزد پذيرفته 

شود.
از  يكى  يا  برده، خود  راى كمتر  نامزدى كه  و  اعالم شود  رئيس جمهور  برنده  نامزد 
نمايندگانش متصدى پست رياست اجرايى در دولت وحدت ملى شود. بعد از دو سال 
دولت لويه جرگه قانون اساسى را برگزار كرده و پست نخست وزيرى را رسما ايجاد كند.
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مقدمه
انجمن صنايع افغانستان درسال 1381- از طرف يازده نفر از صنعتكاران در پارك صنعتي 
از  پلچرخي وسپس  پارك صنعتي  فابريكات  اكثر  تدريج  به  بنياد گذاشته شد كه  پلچرخي 
ساحات مختلف كابل و واليات افغانستان از جمله واليت ننگرهار، هرات، مزارشريف، قندهار، 
وهمكاري  حمايت  آورده  بدست  را  صنعتكاران  حقوق  مدافع  نهاد  اين  عضويت  بخصوص 

خويش را اعالن نمودند. 
براي بار نخست بعد از افتتاح و اخذ جواز نمبر يك از وزارت محترم عدليه در همان وقت در 
اولين مجمع عمومي انجمن صنايع افغانستان محترم احمد راتب پوپل رئيس شركت توليدي 
ذوب آهن افغان - چين به حيث رئيس و محترم حاجي عبدالجبار(صافي ) و محترم حاجي 

معروف گل(حدران) به حيث معاونين انجمن صنايع افغانستان انتخاب گرديدند. 

از سال 1381- هجري شمسي  قبل  يادآورى است كه  قابل 
ولي  بود  فعال  پلچرخي  صنعتي  پارك  در  صنايع  انجمن  نيز 
چون آن زمان فابريكات و شركتهاي توليدي مانند امروز متعدد 
فابريكات  از  تعداد محدود  بلكه بشكل مختصر و  نبود  زياد  و 
دراين پارك فعاليت مينمود كه از آن جمله تعداد از فابريكات 

عضويت آنرا داشتند. 
افغانستان بعد از سال 1381 در بخش فعاليت  انجمن صنايع 
هاي اجتماعي مدافع حقوق صنعتكاران فراگير بوده كه حتي از 

واليات افغانستان نيز درآن صنعتكاران عضويت داشتند. 
انجمن صنايع افغانستان مرام و اهداف مشخص را طبق اساسنامه اين نهاد تعقيب 

مينمايد.
قابل يادآوري است كه در هشتمين مجمع عمومي انجمن صنايع افغانستان در 

تاريخ 1392/8/16هر يك: 
حاجي سخي احمد (پيمان) رئيس شركت توليدي پيمان  به حيث رئيس - حاجي 
صنايع  انجمن  معاون  بحيث  شهرت  توليدي  شركت  رئيس  (صافي)  عبدالجبار 
افغانستان - حاجي عبدالصمد خان (سيدي ) رئيس شركت توليدي شرق سوچ 

بحيث معاون انجمن صنايع افغانستان انتخاب گرديدند. 
هيئت رهبري كنوني انجمن صنايع افغانستان مصمم است تا براي بر آورده شدن 
تمامى خواسته هاي قانوني؛ مشروع و حقه صنعتكاران  به كمك و همكاري تمام 

اعضاي اين نهاد جامه عمل بپوشاند.
براي رسيدن به چنين اهداف قانوني و حقه صنعتكاران اتفاق، اتحاد و هم پذيري 

بين صنعتكاران و اعضا ضروري پنداشته ميشود.
هيئت رهبري انجمن صنايع افغانستان در هر موقع و زمان براي بدست آوردن اين 
مرام صنعتكاران و ايجاد زمينه هاي كار ودسترسي هموطنان به كار مناسب وپيشرفت 

صنايع ملي درخدمت صنعتكاران بوده وهيچ نوع سعي وتالش دريغ نمي ورزند.

ران ــــرمـايه گذا ز ــــــــــرمايه  ا بسيارى 
آينــده هستند منتظر شرايط 
داكتر  اقبال
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ميخواهيم با شما بيشتر آشنا شويم و از سوابق 
برايمان  توليد  و  و تجربياتتان در عرصه صنعت 

بگوييد.
با تشكر از شما كه تالش نموده ايد در عرصه توليدات 
و صنعت افغانستان كار كنيد و ما كمتر شاهد بوده ايم 
كه نشريات و مجالت به معرفى بخش صنعت بپردازند 
يا از توليدات كشور سخنى به ميان آورند. سخى احمد 
انجمن  رئيس  عنوان  به  حاضر  درحال  پيمان هستم. 
صنايع افغانستان و رئيس هيئت مديره شركت توليدى 

آيسكريم پيمان و ذوب آهن ميثم فعاليت مى نمايم.
در ده سال گذشته به همراه ساير دوستان و همكارانم 
تالش كرده ام تا سهم خودم را در به حركت درآوردن 
چرخ صنعت و توليدات كشور به جا بياورم و درحال 
به  هم  و  صنايع  انجمن  رئيس  عنوان  به  هم  حاضر 
عنوان رئيس هيئت مديره شركت توليدى پيمان اين 

گام ها را مى پيمايم.

انجمن  معرفى  به  مجزا  صورت  به  كه  آنجا  از 
و  كاركردها  و  ايم  پرداخته  افغانستان  صنايع 
اهداف اين تشكل را به خوانندگان معرفى كرده 
نگاه  پيمان،  جناب  بدانم  خواهم  مى  حال  ايم، 
افغانستان  صنايع  انجمن  رئيس  عنوان  به  شما 
به دستاوردهاى يك دهه گذشته افغانستان در 

عرصه صنعت كشور چگونه است؟
خوشبختانه با شكل گيرى دولت جديد در افغانستان 
كشور  كاران  صنعت  واالى  همت  با   2001 سال  از 
به  ايم  توانسته  ما  بخش  اين  در  گذاران  سرمايه  و 
دستاوردهاى قابل مالحظه اى دست پيدا كنيم كه از 
آن جمله مى توان گفت كه ما تقرييا در 19 بخش به 
خود كفايى رسيده ايم و توليدات مان در اين بخش 
هاى توانسته است نيازهاى داخلى را جوابگو باشد كه 
از آن جمله مى توان به توليد انواع نوشابه جات، آب 
هاى  سنگ  غذايى،  مواد  آيسكريم،  و  بستنى  ميوه، 
، مواد  قيمتى و تزئينى، كارتن و صنايع بسته بندى 
پالستيكى و برخى كاالهاى ساختمانى اشاره كرد. كه 
از  هم  و  كيفيت  لحاظ  از  هم  توانسته  توليدات  اين 
لحاظ مشترى پسند بودن در جايگاه خوبى قرار بگيرد.

فابريكه    1320 افغانستان  سطح  در  حاضر  حال  در 
فعاليت دارد و بالغ بر 310 هزار شغل ايجاد شده است 
اشتغال  و  اقتصاد  بخش  در  اساسى  و  مهم  نقش  كه 

كشور را به خود اختصاص داده است.

گرچند پرداختن به كم و كيف توليدات و مشكالت 
و تنگناهاى كه توليد كنندگان ما با آنها مواجه 
هستند، نياز به فرصت و زمان بيشترى مى باشد 
خواهيم  مى  دارد،  ترى  دقيق  بررسى  به  نياز  و 
بدانيم كه در حال حاضر ارتباط و تعامل بين نهاد 
انجمن صنايع افغانستان به عنوان نماينده توليد 
به  حكومت  و  دولت  با  گران  صنعت  و  كنندگان 
عنوان سياست گذاران و پاليسى سازان چگونه 
است؟ آيا اين ارتباط موثر و رضايت بخش است 
وظايف  به  است  توانسته  حكومت  آيا  خير؟  يا 

خود به خوبى عمل كند؟
با اينكه صنعت در يك كشور نقش عمده و بارزى در 
باشد  دارا مى  توسعه كشور  و  اقتصادى  فعاليت هاى 
توجه  دولت  گذشته  سال   12 طول  در  متاسفانه  اما 
زيادى  نداشته است. و مشكالت  اين بخش  به  جدى 
فرا راه توليد كنندگان و صنعت گران كشور بوده است. 
بنابراين در اين مدت انجمن صنايع افغانستان به عنوان 
نهادى كه در كنار توليد كنندگان و صنعت گران بوده 
به  را  و مشكالت  مطالبات  اين  است  كرده  ، كوشش 

گوش مسولين و حكومت برساند.
در  توليدكنندگان  كه  فراوانى  مشكالت  رغم  به 
افغانستان با آنها مواجه هستند، اما دولت و مسولين 
توليد  براى  الزم  تسهيالت  سازى  فراهم  قسمت  در 
كنندگان ناكام بوده است و گاهى از تعهداتى هم كه 
داشته شانه خالى كرده است و توليد كنندگان را تنها 

گذاشته است. 
فراهم سازى زيرساخت هاى الزم مانند زمين و 

شهركهاى صنعتى معيارى، نياز به انرژى و برق، ماليات 
وضعيت  به  توجه  عدم  اوليه،  كاالهاى  و  توليدات  بر 

بهتر  آشنايى  جهت  افغانستان  صنعتى  اطالعات  مجله 
با  افغانستان  صنايع  انجمن  هاى  فعاليت  و  ها  پروگرام  با 
انجمن  اين  رئيس   - پيمان  احمد  سخى  حاجى  محترم 
خوانندگان  شما  منظر  از  كه  انجامده  اختصاصى  مصاحبه 

عزيز مى گذرد:
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خارجى  كاالهاى  با  رقابت  قدرت  و  داخلى  توليدات 
دولت  طرف  از  مناسب  گمركى  هاى  تعرفه  وضع  با 
تعهداتى بوده است كه دولت نتوانسته است آنطورى 
بر  آنها گامى مثبت  برآورده سازى  بايد در جهت  كه 
دارد، نبابراين توليد كننده و صنعت گر افغانستان را 

همراه مشكالت فراوان تنها گذاشته است.
اين مطالبات  افغانستان كوشيده است  انجمن صنايع 
را همواره به دولت و حكومت گوش زد كند و صداى 
توليد كنندگان را به مسولين برساند و در جهت اصالح 
وضعيت موجود تالش كند. تعامل اين گونه ادامه دارد. 
به  ما  براى  ارتباط  و  تعامل  اين  است  ممكن  گرچند 
عنوان توليد كنندگان رضايت بخش نباشد، اما هستند 
عزيزى  وطنان  هم  و  داران  سرمايه  از  زيادى  تعداد 
كه قصد خدمت به اين وطن را دارند و مى خواهند 
تمام  با  و  كنند  تالش  كشور  اين  پيشرفت  براى  كه 
مشكالتى كه ممكن است برايشان وجود داشته باشند، 
براى رسيدن به افغانستانى آباد و توسعه يافته تالش 

كنند، و آرمان كشورى صنعتى شده را دارند.

با تجربه يك دهه گذشته و وضعيت موجود كشور 
و تجربياتى كه صنعت نوپا و جوان كشوردر طول 
را  آينده  شما  است  داشته  گذشته  مدت  اين 
چگونه ارزيابى مى كنيد؟ آيا آينده اى روشن و 
اميدوار كننده در انتظار توليد كنندگان و صنعت 
گران ما خواهد بود؟ يا نگرانى جدى براى سرمايه 

گذاران و توليد كنندگان وجود دارد؟
بخش مهمى از وضعيت آينده به دولت آينده بستگى 
دارد، سياست و پاليسى هاى كه كانديداهاى محترم 
كه  شرطى  به  است.  بوده  بخش  رضايت  كردند  ارائه 
دولت آينده مصمم و متعهد پيش برود و با يك اراده 
قوى و احساس ملى بتواند توجه جدى به بخش صنعت 
و توليدات كشور داشته باشد. مطمئنا در اين صورت 
ميلياردها  و  هست  موجود  خوبى  بسيار  هاى  فرصت 
در  توانند  مى  را  كشور  سرگردان  هاى  سرمايه  دالر 
اقتصاد  در شكوفايى  كه  كنند  متمركز  بخش صنعت 

كشور و ايجاد اشتغال نقش عمده را خواهد داشت.
 از طرفى صنعت در كشور مى تواند به عنوان يكى از 
ما  چراكه  باشد  آينده  دولت  همكار  كشور  زيربناهاى 
امروزه بيش 5 ميليون نياز به شغل در كشور داريم و 
دولت به صورت مستقيم نمى تواند اين نياز را پاسخ 
گو باشد. بنابراين با توسعه و رشد صنعت به خوبى مى 
تواند خال موجود در بخش اشتغال زايى را در كشور پر 
كند. و بخش صنعت مى تواند با ايجاد اشتغال پايدار 

كمك شايان توجهى به دولت نمايد.
حمايت  و  الزم  تسهيالت  ايجاد  بخش  در  اگر  دولت 
آينده  بردارد،  را  اساسى  هاى  گام  توليدكنندگان  از 
روشن و قابل قبولى براى بخش صنعت متصور است. 
در حال حاضر نيز جاى اميدوارى براى توليد كنندگان 



11

وجود دارد كه در 5 سال آينده با سياست گذارى هاى 
درست دولت مى توانند تغييرات اساسى را در بخش 
صنعت شاهد باشيم، چرا كه براى گريز از اين اقتصاد 
مصرفى و مصنوعى موجود در كشور نياز است كه تمام 
متمركز شود  كشور  رشد صنعت  براى  تالش  و  توان 
تا هم ميزان توليدات داخلى باال برود و هم از ميزان 
واردات كشور كاسته شود و هم در بخش ايجاد اشتغال 

دستاوردهاى مهمى داشته باشيم

طى  در  كه  اتفاقاتى  افغانستان،  فعلى  شرايط 
به درازا كشيدن  و  افتاده  يكى دو سال گذشته 
و  صنعت  وضعيت  بر  تاثيراتى  چه  انتخابات 
توليدات كشور داشته است؟ آيا شرايط بحرانى 
را ايجاد كرده است يا خير؟ با اين وضعيت توليد 

كنندگان چگونه عمل كردند؟
متاسفانه صنعت و توليد در افغانستان از سال 2006 به 
اين طرف نسبت به دولت بى باور شدند و شرايط يكى 
پيمان  نشدن  امضا  سر  بر  ها  جدال  گذشته،  دوسال 
امنيتى با آمريكا، به دارازا كشيدن انتخابات و اتفاقاتى 
كه در جريان انتخابات به و جود آمد، صدمات جدى 
تعدادى  بطوريكه  كرد.  وارد  كشور  نوپاى  صنعت  به 
و  شدند  مواجه  توليد  كاهش  با  ما  توليدى  مراكز  از 
اما  شدند.  توليدشان  و  كار  تعطيلى  به  مجبور  برخى 
كانديداهاى  بين  گرفته  صورت  توافق  با  خوشبختانه 
كه  آمد  وجود  به  هاى  اميدوارى  جمهورى،  رياست 
باز  است.  بهبودى در حركت  به سمت  شرايط كشور 

آينده  شرايط  منتظر  گذاران  سرمايه  از  بسيارى  هم 
اينكه مطئن نشوند سرمايه گذارى هاى  تا  هستند و 
جديدى در اين بخش نخواهيم داشت. اميدوارم كه با 
شكل گيرى دولت وحدت ملى مشكالت موجود حل 
شود و شاهد سرمايه گذارى هاى بيشترى در بخش 
بدون  اقتصادى  ثبات  كه  چرا  باشيم.  كشور  صنعت 

وجود ثبات سياسى امكان پذير نيست.

به نظر شما به عنوان يك توليد كننده و صنعتگر 
كشور  بودن  مصرفى  وضعيت  به  توجه  با  و 
از  كشور  نيازهاى  درصد   90 بر  بالغ  بطوريكه 
به  براى رسيدن  تامين مى شود،  واردات  طريق 
يك ثبات اقتصادى و توليدى در مقابل تعامالت 
بايد  دولت  اوال  منطقه  كشورهاى  ساير  با  بازار 
توليد  تا  كند  اتخاذ  را  هاى  گذارى  چه سياست 
كننده داخلى بتواند قدرت توليدى خود را حفظ 
كند؟ و ثانيا توليد كنندگان چطور عمل نمايند تا 
بلكه در تامين نيازهاى كشور سهم فعالى داشته 

باشند؟
مسلما بدون حمايت دولت توليد كنندگان ما قدرت 
را نخواهد داشت. و در  اى  بازارهاى منطقه  با  رقابت 
برخى موارد ما شاهد اين هستيم كه تجار و سرمايه 
گيرد.  مى  قرار  درخطر  هايشان  سرمايه  ما  گذاران 
هاى  پاليسى  وضع  با  دولت  تا  هست  نياز  بنابراين 
توليد  براى  را  فعاليت  امكان  هم  مناسب  اقتصادى 
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باعث رشد صنعت  را حفظ كند و هم  كننده داخلى 
كشور شود. 

توليد كننده و سرمايه گذار افغانى همواره با دلسوزى و 
از خود گذرى و برغم مشكالتى كه ممكن است متوجه 
افغانستان  در  حاضرند  باشد،  هايشان  سرمايه  و  آنها 

سرمايه گذارى كنند
اميدوارم دولت آينده افغانستان با يك بينش درست 
وضعيت صنعت و توليد را در افغانستان مطالعه كرده و 
براى بهبود وضعيت اقدام نمايد. چون همواره ما شاهد 
عمل  مقام  در  اما  ايم  بوده  مردان  دولت  هاى  وعده 

كمتر اقدامى صورت گرفته است. 

براى رسيدن به يك اقتصاد پايدار در كشور نياز 
بين بخش هاى مختلف  پيوند درستى  كه  است 
توليد و صنعت فراهم شود و حلقه اتصال تقويت 
خام  مواد  بازار  مانند  مختلف  هاى  بخش  كننده 
و  صنايع  كننده،  توليد  صنعت،  و  توليد  اوليه  و 
ملزومات آن ، ماركتينگ و بازار فروش محصوالت 
براى  مناسب  بازار  يافتن  و  نياز سنجى  نهايتا  و 
توليدات است. اين وضعيت در افغانستان چگونه 
اين  بين  قبولى  قابل  و  مناسب  پيوند  آيا  است؟ 

بخش ها وجود دارد يا خير؟
هاى  بخش  صنعتى  نيمه  و  صنعتى  كشورهاى  در 
مختلف به صورت زنجيره وار ايجاد مى شود كه مكمل 

يكديگرند. اما در افغانستان اگر ما ادعا كنيم كه صنايع 
مادر و صنايع كالن شكل گرفته باشد، چنين نيست. 
بنابراين ناگزير بايد تالش كنيم كه صنايع متوسط و 

كوچك را ايجاد كنيم.
كه هم مى تواند با ظرفيت هاى موجود در كشور ايجاد 
شود و هم جواب گوى بسيارى از نيازهاى كشور مى 

باشد.
اما متاسفانه حلقه هاى اتصال بين بخش هاى مختلف 
توليد در كشور به وجود نيامده است و ما هنوز براى 
از  خارج  به  وابسته  خود  نيازهاى  از  بسيارى  تامين 
كشور هستيم. اگر كااليى توليد مى شود براى رسيدن 
به پايه اكمال و رسيدن به بازار بخش هاى از فرايند 

توليد بايد از خارج كشور تامين شود.
و  علمى  كار  گونه  اكنون هيچ  تا  متاسفانه دولت هم 
مشخصى انجام نداده است تا بتواند سرمايه گذاران را 
راهنمايى كند يا به سرمايه گذاران مشورت هاى الزم 
را ارائه كند كه در چى بخش هاى مى تواند سرمايه 
گذارى كند تا مصونيت سرمايه گذارى را ايجاد نمايد.

صنعتى  اطالعات  مجله  با  تان  همراهى  از  سپاس  با 
افغانستان در پايان اگر سخنى با خوانندگان اين مجله 

داريد، بفرماييد.
با تشكر از شما و همكارانتان در مجله اطالعات صنعتى 
افغانستان توجه جدى  اميدوارم كه دولت  افغانستان، 
به بخش صنعت كشور داشته باشد. تا شاهد پيشرفت 
هاى قابل مالحظه اى در اين بخش باشيم. از طرفى 
از هم وطنان خود خواهش مى كنيم كه با استفاده از 
توليدات  و  اقتصاد  رونق  باعث  كشور  داخل  توليدات 

كشور شوند.

يكديگرند. اما در افغانستان اگر ما ادعا كنيم كه صنايع يكديگرند. اما در افغانستان اگر ما ادعا كنيم كه صنايع 
مادر و صنايع كالن شكل گرفته باشد، چنين نيست. مادر و صنايع كالن شكل گرفته باشد، چنين نيست. 
بنابراين ناگزير بايد تالش كنيم كه صنايع متوسط و بنابراين ناگزير بايد تالش كنيم كه صنايع متوسط و 

مواد خام و اوليه
توليد و صنعت

توليد كننــده

صنايع و 
ملزوماتش

بازار فــروش

نياز سنجى

اقتــصاد   پايــدار
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افزايش گلخانه ها و سرمايه گذارى ها در اين زمينه 
باعث شده تا صدها تن از جوانان غرب كشورمصروف 

كار شوند.
مسووالن  اداره زراعت واليت فراه مى گويند: در حال 
حاضر در اين واليت تعداد گلخانه ها نسبت به چند 

ماه قبل 90 فيصد افزايش يافته است.
عبدالمنان متين، رئيس اداره زراعت واليت فراه اظهار 
زمين  جريب   1300 از  بيش  حاضر  حال  در  داشت: 
تحت پوشش گلخانه اى اين واليت مى باشد كه در 
اين عرصه 20 ميليون دالر سرمايه گذارى شده است.

اين  در  مدرن  شكل  به  ها  گلخانه  اين  افزود:  وى 
واليت ساخته شده اند و روزانه بين 300 تا 400 تُن 
صادر  واليات  ساير  به  واليت  اين  زراعتى  محصوالت 

مى گردد.
آقاى متين افزود: هم اكنون بيشتر از 5 هزار نفر در 
گلخانه هاى اين واليت مصروف كار مى باشند كه اين 
اين واليت بشمار  از دستاوردهاى مهم در  خود يكى 

مى آيد.
اين در حالى است كه گفته مى شود در واليت هرات 
يافته  افزايش  اخير  ماه هاى  در  ها  گلخانه  تعداد  نيز 
است  كه هم اكنون در اين واليت بيش از 45 گلخانه 

فعال مى باشد.
حميداهللا ناصرى، رئيس عمومى ترويج زراعت واليت 
هرات مى گويد: اكثر گلخانه داران  از كارشان راضى 

هستند.
آقاى ناصرى خاطر نشان كرد: در گلخانه هاى هرات 
محصوالت زراعتى از جمله؛ بادنجان رومى و بادرنگ 
درختى كشت مى گردد كه تمام اين مواد در بازارهاى 
اين واليت به قيمت نازلتر نسبت به محصوالت زراعتى 

وارده به فروش مى رسد.
به گفته ى وى، ساالنه از گلخانه هاى اين واليت بيش 
از 30 تن بادرنگ بدست مى آيد كه اين محصوالت 

دارى كيفيت خوبى است.
از سويى هم على حسينى، يكتن از گلخانه دارن در 
فروشات  و  توليدات  سطح  گويد:  مى  هرات  واليت 
محصوالت شان نسبت به سال هاى گذشته بهتر شده 

است.
وى گفت: مردم هرات از محصوالت زراعتى گلخانه اى 

استقبال كرده و از اين محصوالت استفاده مى كنند.
با وجود اين كه مقامات غرب كشور از افزايش گلخانه 
ها و محصوالت گلخانه اى خبر مى دهند، اما هنوز هم 
عدم حمايت دولت از زراعين، يكى از مشكالت بزرگ 

آنان به شمار مى رود.

افزايش محصوالت  
گلخــانه اى       

               در غرب كشور
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پولشــويى و  اثـراتــ اجـتماعى و 
اقتصـادى آن

مقدمه
جهانى  دغدغه هاى  بزرگترى  از  يكى 

يافته  سازمان  جرايم  با  برخورد  نحوه  بشرى،   جامعه 
با همكارى كليه دولت هاى  اين جرايم  و ريشه كن كردن  فراملى 

اثبات  به  را  نكته  اين  فراملى  يافته  سازمان  جرايم  گسترش  است.  جهان 
امان نيست بلكه به خاطر  از بالياى آن در  رسانيده است كه نه تنها هيچ دولتى 

سازماندهى پيچيده و فرامرزى آن هيچ دولتى نمى تواند به تنهايى به مقابله و انهدام اين 
شبكه ها بپردازند. (غالمى، 1390: 94) 

پولشويى يكى از جرايم سازمان يافته فراملى است كه بسيارى از كشورها به خصوص كشورهاى 
به دليل رشد  پولشويى  امروزه  به گريبان هستند.  با آن دست  به شكلى گسترده  در حال توسعه 

چشمگيرجرايم و اعمال خالف در سطح جهان، رشد بسيارى يافته است،  به طورى كه يكى از معضالت 
حاد اقتصاد جهانى تبديل شده و رشد و توسته اقتصادى جهانى را مورد تهديد قرار داده است.

پديده پولشويى يكى از جرايم مالى مخرب است كه آثار زيانبار آن مى تواند در همه عرصه هاى اقتصادى،  
اجتماعى و سياسى جامعه تاثيرات مخربى ايجاد كند به همين دليل عزم جامعه بين المللى بر مبارزه با 
آن متمركز شده است و تدابير مختلفى را براى نيل به اين امر به كار برده اند. در اين تحقيق ضمن 
تعريف پول شويى و انواع آن به تجزيه و تحليل و شناسايى اين پديده و ارائه كارهاى مبارزه با آن با 

توجه به اسناد و اقدامات بين المللى و قوانين افغانستان و دين مبين اسالم مى پردازيم.
بنابراين ضمن تعريف پديده پولشويى، ابعاد و زمينه هاى آن و اثرات پولشويى در جامعه،  راه هاى 

مبارزه با اين پديده را با توجه به اقدامات جهانى و اسناد بين المللى مورد بررسى قرار داده،  
تجربيات ساير كشورها در اين زمينه عنوان شده سپس اقدامات و گامهاى كه دولت 

افغانستان در رابطه با مبارزه با پولشويى انجام داده است را مورد مطالعه قرار 
داده،  قوانين و ضوابط طرح شده دراين زمينه معرفى و مورد بررسى 

ارائه شده جمع بندى و راه  قرار مى گيرد و نهايتا مباحث 
افغانستان  وضعيت  با  متناسب  الزم  كارهاى 

بيان خواهد شد.

اهللا   حسينى روح 
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تاريخچه 
منشاء پديده پولشويى به گروههاى گانگسترى 
مى گردد.  بر  آمريكا  دهه ى 1930  مافيائى  و 
در   1982 سال  در  بار  نخستين  واژه  اين  اما 
چارچوب روابط حقوقى و قضايى در دادگاهى 
در آمريكا مطرح گرديد و از آن پس در سطح 
گسترده اى به كار گرفته شد و به اصطالحى 

متداول در سراسر جهان تبديل شد.
در  ويژه  قوانين  اولين سازمان در جهت وضع 
مورد پولشويى در سال 1989 توسط گروه هفت 
 FATF  ( Financial تحت عنوان (G -7)

Action Task Force) تشكيل شد.

تعريف پولشويى
پولشويى از جمله فعاليت هاى ناسالم اقتصادى 
تكميل  حال  عين  در  و  زاييده  خود  كه  است 
كننده فعاليت هاى مجرمانه ديگرى به حساب 
مى آيد. چنين فعاليتى نه تنها اقتصاد كشورها، 
بلكه روابط اجتماعى و سياسى آنها را نيز تحت 
به  مى دهد.  قرار  خود  زيانبار  و  منفى  تأثير 
همين علت، بررسى اثرات منفى و نحوه مبارزه 
با آن در دستور كار سياست گذاران اقتصادى و 
مورد توجه دستگاه قضايى كشورها قرار گرفته 

است.
عوايد  دادن  جلوه  قانوني  و  تطهير  پولشويي، 
حاصل از رفتارهاي مجرمانه مي باشد. امروزه 
و  جرايم  چشمگير  رشد  دليل  به  پولشويي 
بسياري  رشد  جهان،  سطح  در  خالف  اعمال 
حاد  ازمعضالت  يكي  به  بطوريكه  است  يافته 
توسعه  و  رشد  و  شده  تبديل  جهاني  اقتصاد 
اقتصاد جهاني را مورد تهديد قرار داده است. به 
همين دليل عزم جامعه بين المللي بر مبارزه با 
آن متمركز شده است و تدابيرمختلفي را براي 

نيل به اين امر بكار برده اند.

در  مخدر  مواد  توليد  از  حاصل  درآمد  گزارش  يك  بنابر 
براساس  كه  است  دالر  ميليارد   70 حدود  ساالنه  افغانستان 
ادعاى دولت افغانستان و نيروهاى خارجى، بخش عظيمى از 
آن، عايد باند هاى مافيايى و نيروهاى تروريستى و اعمال خراب 

كارانه مى شود. 
 كشور افغانستان نيز از اثرات اين پديده به دور نبوده است. 
خصوصاچند دهه جنگ و كشمكش هاى داخلى زمينه وجود 
شبكه هاى مافياى بزرگ را فراهم آورده است از طرفى توليد 
و توزيع مواد مخدرو ساير اعمال مجرمانه مانند قاچاق كاال و 
انسان باعث شده كه اين كشور در نبود يك سيستم مشخص 

قانونى و حقوقى به شدت آسيب پذير شود.
ملى  و  داخلى  ضروت هاى  و  بين المللى  فشارهاى  همچنين 
در  پولشويى  قانون  تصويب  موضوع  كه  است  شده  باعث 
درحال  و  شود  تبديل  اصلى  موضوعات  از  يكى  به  افغانستان 
و  افغانستان  براى دولت  زيادى  اهميت  از  اين موضوع  حاضر 
ترين  ترين  تازه  در  طوريكه  به  است.  آن  بين المللى  حاميان 
اقدام كشور چين تحريم هاى را عليه بانك هاى افغانستان انجام 
داده و كليه مبادالت مالى بين بانك هاى افغانستان و چين را 

به حالت تعليق درآورده است. 
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آثار و پيامدهاى اقتصادى
گرچند آثار و پيامدهاى زيان بار اين پديده به 
راحتى امكان پذير نيست، اما شواهد موجود 
از آن حكايت دارد كه اين قبيل فعاليت هاى 
فعاليت هاى  تنها موجب استمرار  نه  مجرمانه 

مجرمانه ديگرى مى شود، بلكه سبب :
- تخريب بازارهاى مالى

به  (كه  خصوصى  بخش  ورشكستگى   -
صورت قانونى مشغول فعاليت است)

- كاهش بهره ورى در بخش واقعى اقتصاد
- افزايش ريسك خصوصى سازى

- تخريب بخش خارجى اقتصاد
- بى ثباتى در روند نرخ هاى ارز و بهره

- توزيع نابرابر درآمد و آثار منفى ديگر 
و  رشد  نحوى  به  آنها  همه  كه  مى شود 
توسعه اقتصادى را تحت تأثير منفى قرار 

مى دهند.
گرچه در كشورهاى مختلف تالش زيادى به 
منظور مبارزه با جرم پولشويى انجام شده، به 
اطالعات  نبود  مذكور  جرم  گستردگى  دليل 
الزم درباره آن، به خصوص در كشورهاى در 
رضايت  چندان  فعاليت  نتيجه  توسعه،  حال 

بخش نبوده است.
پولشويى در كجا انجام مى گيرد ؟

و  شرايط  نيازمند  مجرمانه  فعاليت  هر  انجام 
محيط مناسب براى تحقق آن جرم است.

شناسايى اين شرايط براى جلوگيرى از وقوع 
جرم اهميت زيادى دارد. بررسى ماهيت جرم 

پولشويى و شواهد موجود نشان مى دهد كه پولشويى 
در محيطى كه شرايط زير را داشته باشد قابل انجام 

خواهد بود.
- كريدور فعاليت ها مجرمانه و غير قانونى باشد.

- بخش هاى غير رسمى اقتصادى فعال باشند.
- بخش هاى رسمى، به خصوص بازار مالى از كارايى 

الزم برخوردار نباشد.
- قوانين ضد پولشويى چندان فعال نباشد.

- ريسك عمليات پولشويى چندان قابل توجه نباشد.
- بازارهاى مالى به صورت حاشيه اى و توسعه نيافته، 
اما مرتبط با بازارهاى مالى پيشرفته وجود داشته باشد.
- روش هاى پول شويى براى دست اندر كاران بازارهاى 
مالى قانونى، بانك ها و ديگر عوامل اجرايى شناخته 

شده نباشد.
براى  را  آمده  دست  به  درآمد  بتوان  راحتى  به  و 
انتقال  ديگر  مكان هاى  به  ديگر  مجرمانه  فعاليت هاى 

داد.
است، كشور  مشخص  باال  موارد  ذكر  از  كه  همانطور 
حاكم  درآن  كه  خاصى  شرايط  نسبت  افغانستان 
امكان  و  بوده  مجرمانه  فعاليت  هرگونه  است، مستعد 

انجام آنها نيز دور از انتظار نيست.
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اهميت و ضروت مبارزه با پولشويى
از آنجا كه پولشويى ماهيتى فراملّى دارد مقابله با آن نيز مستلزم تـالش و همكاريهاى بين المللى خواهد بود و با 
توجه به آثار سوء پولشويى بر بدنه اقتصاد سالم و زيانها و تبعات ناشى از آن شناخت و شناسائى زواياى آن براى 

مديران اقتصادى و بانكى و قانونگذارى و مقامات قضائى، حقوقى و نظامى ضرورى به نظرمى رسد. 
بنابراين افغانستان نيز طى دهه هاى طوالنى درگير نزاع و درگيريها بوده و بستر مناسبى براى بسيارى از فعاليت هاى 
نامشروع و مافيايى در ان فراهم شده است كه الزم است بستر هاى حقوقى و قانونى الزم براى مبارزه با پولشويى 

در آن تهيه گردد.
از طرفى كشور براى تعامالت بيرونى و همكارى با جامعه جهانى ملزم به رعايت برخى موارد و مسائل مانند شفافيت 

قانون منع تطهير پول در افغانستان در سال 1383 توسط بانك مركزى در هفت فصل و 75 ماده تدوين شد اما 
اين قانون پس از گذشت ده سال به تازگى مورد تصويب قرار گرفته و هنوز براى اجرايى شدن و ابالغ به ادارات 

مربوطه زمان زيادى الزم است.
به تازگى در نشست كشورهاى امضاى كننده پيمان پولشويى كه افغانستان نيز در آن حضور داشت يك مهلت 
چند ماهه ديگر نيز به اين كشور داده شده تا مراحل تصويب و اجرايى شدن اين قانون را تكميل نمايد،  در غير 

اين صورت از طرف كشورهاى مختلف با تحريم هاى مالى و بانكى مواجه خواهد شد.

كه  مى باشد  مالى  و  بانكى  تبادالت 
نظام  يك  وجود  بدون  هم  كار  اين 
با توافقات  حقوقى و مالى متناسب 

بين المللى امكان پذير نيست.

نتيجه گيرى
اقتصاد افغانستان به علت قرار گرفتن 
و  توليد  فعاليت هاى  كريدور  در 
قاچاق مواد مخدر، حضور گروه هاى 
تروريستى و مافيايى در اين كشور،  
افكنى،   دهشت  فعاليت هاى  انجام 
رسمى  غير  بخش هاى  بودن  فعال 
سيستم  ضعف  مالى،  و  اقتصادى 
نبود  و  كشور  در  بانكى  و  مالى 
قوانين و مقررات الزم براى مبارزه با 
پولشويى، به حساب مى آيد. از اين 
رو، الزم است با تالشى دو چندان، 
پولشويى،  پديده  با  برخورد  ضمن 
هايى  سياست  اجراى  و  تدوين  به 
گسترش  از  جلوگيرى  باعث  الزم 

فعاليت هاى مجرمانه شود.
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وزارت تجارت و صنايع كشور از بهبود روابط تجارى با 
پاكستان و تاجكستان در قالب يك قرارداد سه جانبه 

خبر داده است.
اين  وزارت،  اين  سخنگوى  قوقندى،  مسافر  گفته  به 
به  و صنايع  تجارت  وزير  كارگر،  در سفر شاكر  اقدام 
سه  و  گرفته  صورت  تاجكستان،  پايتخت  دوشنبه، 
جانب در راستاى بهبود روابط تجارى با يكديگر تأكيد 

كرده اند. 
جانبه  نشست سه  در  گفته  تجارت  وزارت  سخنگوى 
با  مقام هاى سه كشور در شهر دوشنبه، شاكر كارگر 
تأكيد بر لزوم گسترش روابط سه كشور و به ضرورت 
تأكيد  نيز  تجارى  مبادالت  و  اموال  ترانزيت  تسهيل 

كرد.
شده  گرفته  نظر  در  تسهيالت  برشمردن  با  قوقندى 
پاكستان  افغانستان،  جانبه  سه  اقتصادى  قرارداد  در 
دولتى  و  خصوصى  بانك هاى  كه  گفته  تاجكستان  و 
افتتاح  تاجكستان  در  را  نمايندگى هايى  افغانستان 

خواهند كرد تا مبادالت پولى با سهولت انجام شود. 
قرارداد جديد  در  گويد  تجارت مى  وزارت  سخنگوى 
ترانزيتى  مشكالت  شد،  خواهد  نهايى  زودى  به  كه 
افغانستان و پاكستان نيز كاهش خواهد يافت. قوقندى 
بازارهاى  به  دسترسى  قرارداد  اين  اساس  بر  افزوده 
سرعت  اموال  ترخيص  و  شد  خواهد  آسان تر  جهانى 
خواهد يافت و هزينه هاى اضافى ترانزيت آن نيز حذف 

مى شود.
كشور،  سرمايه گذاران  و  تجار  كه  است  درحالى  اين 
به  پاكستان  از  خود  كاالهاى  انتقال  در  است  چندى 
انتظارهاى  جمله  از  زيادى  مشكالت  با  افغانستان 
طوالنى  مدت در كمرك مرزى پاكستان روبرو هستند 

و اين مشكل تاكنون نيز به كلى رفع نشده است. 
به گفته خان جان الكوزى، معاون اتاق تجارت كشور، 
كاهش  دليل  به  كراچى  بندر  از  افغانستان  صادرات 
تقاضا در سال جارى 500 مليون دالر كاهش داشته 

است.
از سوى ديگر، روابط تجارى با پاكستان همواره تحت 
و  و كش  داشته  قرار  اين كشور  منافع سياسى  تأثير 
قوس هاى صادرات از بندر كراچى در حاالت مختلف 

سياسى صورت گرفته است.
اين امر به گونه اى بوده كه بندر كراچى به عنوان مرز 
در دست  ابزار سياسى  يك  افغانستان،  براى  بى بديل 
بند  از  ناشى  فشارهاى  است.  گرفته  قرار  اسالم آباد 
كردن مرز، قرار دادن اموال تجاران در آن سوى مرز و 
اضافه ستانى ها بابت نگهدارى آن، تضمين هاى سنگين 
بندر  از  تجارى  اموال  كردن  وارد  براى  بانكى  و  مالى 
كراچى و ... از جمله مشكالت موجود در اين خصوص 

بوده است.
به  محاط  افغانستان  كه  اين  بر  آگاهى  با  پاكستان 
خشكه راهى جز بندر كراچى ندارد، از اين نقيصه به 

سايه سياست
با   اقتصادى  روابط  بر              پاكستان   

سايه سياستسايه سياست
با   اقتصادى  روابط  بر     
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خوبى بهره بردارى نموده و حكومت افغانستان نيز راه 
نداشته  پاكستان  برابر  در  انفعالى  موضع  جز  ديگرى 
است. اما به نظر مى رسد كه اكنون وضعيت تا حدودى 
تغيير يافته و متفاوت تر از پيش رقم خورده است. از 
يك سو تقاضاها از سوى كشورهاى آسياى ميانه براى 
وصل شدن به آب هاى آزاد به لحاظ تعامالت اقتصادى 
و از جانب ديگر، ايجاد بندر بديل چابهار براى تجارت 
غيرقابل  ناگزيرى  در  را  پاكستان  افغانستان،  روى  به 

انكارى قرار داده است.

پاكستان مى داند كه افغانستان در نهايت مجبور خواهد 
براى  نداده و راه حلى  به فشارهاى پاكستان  شد تن 
اين معضل پيدا نمايد. كما اين كه قرارداد سه جانبه 
از  ايران در خصوص استفاده  افغانستان، هند و  ميان 
بندر چابهار ايران يكى از راه هاى بديل براى گريز از 
دريافته  پاكستان  لذا  است.   كراچى  انحصارى  بندر 
است كه همواره توپ به ميدان پاكستان باقى نمانده 
و زمان استفاده از چانس اقتصادى براى افغانستان نيز 

ميسر خواهد شد.
بنابراين، در چنين شرايطى ضرورى است تا افغانستان 
مسيرهاى متفاوت و متعددى را براى ايجاد تعامالت 
كراچى  انحصارى  دريچه  و  گشوده  جهان  با  تجارى 
به  باشد.  نداشته  اختيار  در  گزينه  تنها  عنوان  به  را 
از  استفاده  در  بتواند  افغانستان  هرگاه  كه  معنى  اين 
خود  با  را  ميانه  آسياى  كشورهاى  صادرات،  مسير 

افزايش  آن  اقتصادى  و  سياسى  توان  بسازد،  همراه 
يافته و پاكستان قدرى از موضع چالش برانگيز كنونى 

عقب نشينى خواهد كرد.
ايران  چابهار  بندر  داشتن  اختيار  در  ديگر،  جانب  از 
با امتيازات خاصى كه اين كشور براى سرمايه گذاران 
قرار  افغانستان  اختيار  در  را  ابزارى  است،  شده  قايل 
مى دهد كه توسط آن مى تواند پاكستان را از داشتن 

يك برگ امتياز انحصارى محروم سازد.
تجارت  روى  به  كه  نوينى  چشم انداز  هرحال،  به 
افغانستان گشوده شده است، تا اندازه زيادى روشن تر 
از گذشته بوده و در قالب آن افغانستان خواهد توانست 
اقتصاد تجارى اش را از گزند سياست هاى سودجويانه 
اسالم آباد مصوون نگه دارد. اما شرط اين كار قاطعيت 
دولت و عزم جدى سكتورهاى اقتصادى و تجارى در 

كشور است.
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به ميزان بيش از 90 در صد درمان كند.
تابليت  يك  اكنون  هم  كه  اينجاست  اساسى  مشكل 
سووالدى يك هزار دالر قيمت دارد. هر بيمار نياز دارد 
كه اين دوا را براى 12 هفته دريافت كند كه قيمت 
مجموعى تداوى به 84 هزار دالر بالغ مى شود. هزينه 
و  گزاف  ثروتمند  هاى  مردم كشور  براى  كه حتا  يى 

كمرشكن است.
به  رو  هاى  كشور  در  هيپاتيت سى  بيماران  اكثر  اما 
معترضين  كه  اينروست  از  مى كنند.  زندگى  انكشاف 
نرخ اين دوا در كنفرانس بين المللى ايدز،  با سردادن 
تمام مى شود،  بهاى چند سنت  به  "دوا ها  شعار هاى 
حرص به بهاى زندگى انسان ها" و "شرم باد شرم باد 
انصافى  بى  به  را  گيليد  سازى  دوا  شركت  باد"  شرم 

متهم كردند.
ليورپول  دانشگاه  سوى  از  علمى  جديد  پژوهش  يك 
چند  بهاى  به  دوا  اين  كه  است  كرده  گيرى  نتيجه 
شركت  و  مى شود  ساخته  دالر  يك  حداكثر  و  سنت 

گيليد مى خواهد كه سود سرشار به دست آورد.
در همين حال شركت دوا سازى استدالل مى كنند كه 
ميليارد ها دالر را صرف پژوهش هاى علمى كرده است 
شده  ياد  شركت  كند.  كشف  را  دوايى  چنين  يك  تا 
گفته است كه نرخ دوا بر اساس مصارف مجموعى – از 

تحقيق گرفته تا توليد-  تعيين شده است.

كشف دواى جديد براى درمان هيپاتيت سى يا التهاب 
ويروسى جگر در سرخط خبر ها قرار گرفته است؛ نه 
براى موثريت فوق العادة اين دوا بلكه به خاطر بهاى 

گزاف و كمرشكن آن.
ادارة مواد غذايى و دواى اياالت متحده سال گذشته 
يك  را   - سووالدى   – سى  هيپاتيت  جديد  دواى 
را  آن  تجويز  و  كرد  عنوان  مالحظه  قابل  پيشرفت 
تصويب كرد. شركت توليد كنندة اين دوا مى گويد كه 
در مراحل آزمايشى اكثر بيماران بدون عوارض جانبى 

عمده شفاياب شده اند.

مولد   – ساينس  گيليد  شركت  معاون  التون،  گريگ 
كه  گفت  كرده  توصيف  عجيب  دوا  اين   - سووالدى 
كشف آن سير بيمارى مزمن التهاب ويروسى جگر را 
تغيير داد و توانمندى ها براى درمان اين بيمارى را به 
گونة چشمگير افزايش داد. به گفتة التون، دواى جديد 
بشر را قادر ساخته است تا يك بيمارى بدون درمان را 

قيمتى ترين دوا  
يك      تابــليت
 يك   هزار         دالـر
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كاهش نرخ در آينده
آلتون مى گويدكه گيليد اين دوا را در سرتاسر جهان 
با نرخ متفاوت عرضه مى كند. به گونة مثال در مصر 
كه ميزان شيوع هيپاتيت سى بلند است اين دوا 300 
افزود كه گيليد در  او  دالر در يك ماه تمام مى شود. 
نظر دارد تا جواز تكثير و توليد اين دوا را براى چندين 

شركت ديگر  بدهد تا نرخ آن در آينده كاهش يابد.
استدالل  التون  جديد،  دواى  گزاف  نرخ  وصف  با 

مقايسه  در  جديد  دواى  با  درمان  هزينة  كه  مى كند 
با اشكال سابقة تداوى كه مبتاليان بايد تمام عمر دوا 
مزيت  وى  گفتة  به  تمام مى شود.  ارزانتر  مى گرفتند، 
كلى  به  ماه  سه  مدت  در  مريض  كه  است  اين  ديگر 
تحمل  عمر  تمام  در  را  بيمارى  رنج  و  شده  شفاياب 

نمى كند.
ايدز  و  هيپاتيت  پاليسى  بخش  رئيس  كپالن،  كارين 
در يك گروه كارى صحى مستقر در نيويارك مى گويد 
كه ابهام در نرخگذارى محصول جديد شركت گيليد 
وجود دارد. كپالن مى گويد كه چرا يك نرخ مناسب و 
قابل پرداخت تعيين نشده است تا همه بتوانند به آن 

دسترسى داشته باشند.
سازمان جهانى صحت مى گويد كه حدود 150 ميليون 
نفر در سرتاسر جهان مبتال به شكل مزمن هيپاتيت 
سى است. عامل اين بيمارى نيز مانند HIV از طريق 
به شخص  مريض  از شخص  جنسى  مقاربت  و  خون 
ايدز در معرض  بيماران  اينرو  از  انتقال مى يابد.  سالم 

خطر جدى ابتال به هيپاتيت سى قرار دارند كه رفته 
رفته مى تواند منجر به سرطان جگر شود.

اكنون شركت دواسازى گيليد سرگرم جمع آورى مفاد 
است. اين شركت در اوايل هفتة روان اعالم كرد كه در 
ربع دوم سال روان ميالدى فروشات سووالدى به سه 
و نيم ميليارد دالر مى رسيد. با اين درآمد، تابليت هاى 
پرفروش  صفت  به  سووالدى  جديد  زردرنگ  كوچك 

ترين دوا در صنعت دواسازى ثبت شد.

كپالن مى گويد كه با بازار آزاد مخالف نيست و گيليد 
كمايى  صدد  در  انتفاعى  شركت  يك  عنوان  به  نيز 
فقدان  كه  مى كند  استدالل  او  اما  است،  پول  كردن 
شفافيت در نرخگذارى چنين شركت هاى دوا سازى 

با واقعيت در تطابق نيست.
سه  هر  كه  مى دهد  گزارش  صحت  جهانى  سازمان 
شكل ويروس هيپاتيت –اى، بى و سى - ساالنه حدود 
بين مى برد.  از  در سرتاسر جهان  را  نفر  ميليون  يك 
ابتال به يكى  اثر  نفر در  يعنى در هر نيم ساعت يك 
از اشكال اين بيمارى تلف مى شود، به اين مفهوم كه 
اكثر مبتاليان هيپاتيت نمى توانند منتظر مناظرات در 

مورد داروى جديد باشند و ناگذير بايد بميرند.
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برگزارى  افغان ست طى  ماهواره 
محفل از سوى معاون اول رياست 

جمهورى رسمآ افتتاح گرديد.
جمهورى  رياست  اول  معاون 
يونس قانونى كه كليد آغاز به كار 
افتتاح  گفت:  زد،  را  ماهواره  اين 
اين ماهواره نه تنها از لحاظ كمى 
و كيفى بلكه از لحاظ اقتصادى نيز 

براى افغانستان با اهميت است.
اين  از  استفاده  با  كه  افزود  او 
ماهواره نه تنها در سرتاسر كشور 
ميانه  آسياى  كشور هاى  در  بلكه 
و شرق ميانه و بخش از اروپا نيز 
نشرات  سرتاسرى  پوشش  يك 

افغانى ايجاد مى شود.
وزارت  خوب  كاركردهاى  از  وى 
گفت  كرده  قدردانى  مخابرات 
سيستم  از  افغانستان  امروزه  كه 
بوده   برخوردار  خوب  مخابراتى 
بيست و دو ميليون نفر از خدمات 
تيلفونى و 4 ميلون نفر از خدمات 
اما  مى كنند  استفاده  انترنتى 
نيازهاى مبرم ديگر همانند پايين 
و  انترنت  و  مكالمه  نرخ  آوردن 
دارد  وجود  نيز  خدمات  كيفيت 

يكــ افغان ست    
افتتاح  شد  رسما   

كه بايد به ان ها نيز توجه صورت 
بگيرد.

اقاى قانونى گفت كه فايبر نورى 
يكى از فعاليت هاى مهم بوده كه 
34 واليت كشور را تحت پوشش 
بودن  بلند  اما  است  داده  قرار 
هزينه هاى  و  انترنى  قيمت هاى 
تيلفونى براى هموطنان ما مشكل 
در  كه  مى رود  اميد  و  است  ساز 
موثرى  گام هاى  نيز  عرصه  اين 

برداشته شود.
يك  را  تيلفونى  سكته هاى  وى 
نبود  نموده،  عنوان  استفاده  سوء 
سرعت انترنتى را نيز باعث ضياع 

وقت خواند.
در عين حال اميرزى سنگين وزير 
مخابرات پيشرفت در رسانه هاى 
چشمگير  اى  گونه  به  را  كشور 
دانسته و مى گويد: در حال حاضر 
 54 و  مركز  در  تلويزيون   35 در 
بوده،  فعال  واليات  در  تلويزيون 
همچنان60 راديو در كابل و 160 

ديگر در واليات نشرات دارند.
از  استفاده  هدف  مخابرات  وزير 
را  ديجيتال  سيستم  و  ماهواره 

ره
هوا

      ما
        

استفاده  تصوير،  و  صدا  كيفيت 
همچنين  و  فركانس  از  مفيد 
سيستم  اين  بودن  اقتصادى 

مى داند.
از  تا  داريم  انتظار  ما  افزود:  وى 
ساالنه  يك،  ست  افغان  ماهواره 
عوايد  دالر  ميليون  در حدود 15 

داشته باشيم.
وى اظهار داشت كه اين ماهواره 
در يك ماه اول كابل و تا شش ماه 
جالل  قندهار،  واليت هاى  آينده 
را  هرات  مزارشريف،  كندز،  اباد، 

تحت پوش خواهد گرفت.
اقاى سنگين از تمامى هموطنان 
استفاده  ها  آنتن  ديش  از  كه 
آنتن هاى  كه  خواست  ميكنند، 
خود را با ماهواره افغان ست يك 
نشرات  از  بتوانند  تا  سازند  عيار 

افغانى استفاده كنند.
اين در حال است كه چندى قبل 
شبكه ترى جى سالم به سرمايه 
سوى  از  مخابرات  وزارت  گزارى 
حامد كرزى رييس جمهور كرزى 
سپرده  بردارى  بهره  به  و  افتتاح 

شد.
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يك سرمايه گذار داخلى براى اولين بار در واليت 
بلخ فارم خصوصى پرورش شترمرغ ايجاد كرده 

است. 
رياست زراعت اين واليت اقليم شمال كشور را 
براى  و  خوانده  مساعد  پرنده  اين  پرورش  براى 

حمايت از اين فارم اعالم حمايت كرده است. 
اخيرا يكى از سرمايه گذاران مزارشريف به آفريقا 
رفته و بيش از 400 قطعه شترمرغ خريده است. 
وى بخشى از اين پرندگان را به يك فارم پرورش 
تمامى  دارد  قصد  و  داده  انقال  بلخ  در  شترمرغ 
امكانات فارم آفريقا را به افغانستان منتقل كند.

را  شترمرغ  پرورش  فارم  اميرى،  عبدالوهاب 
ايجاده كرده كه فعال به تعداد 25 قطعه شترمرغ 
را در اين فارم نگهدارى مى كند و قصد دارد همه 
شترمرغ هايش را همراه با امكانات فارم آفريقا به 
بلخ بياورد. اما وضعيت سياسى جارى باالى همه 
اقتصادى  به خصوص مسايل  عرصه هاى زندگى 

تاثير گذاشته است. 
اگر  تا  است  سياسى  اوضاع  ناظر  اميرى  حاال 
وضعيت به سوى بهتر شدن رفت و سرمايه اش 
محفوظ ماند در اين بخش بيشتر سرمايه گذارى 

كند. 
اميرى در اين رابطه گفت: «من يك فارم را در 
ام كه در آن تعداد 400  افريقا خريدارى كرده 
شترمرغ است و تصميم دارم كه آنها را به فارم 
وارد  را  آنها  از  تعدادى  دهم.  انتقال  مزارشريف 
را  وضعيت  البته  اند،  راه  مسير  در  كه  ام  كرده 
وضع  اگر  مى گيرد.  شكل  چگونه  كه  مى بينم 
را  يابد همة شترمرغ هاى خريدارى شده  بهبود 

به واليت بلخ انتقال مى دهم.» 
شرايط  كه  افزود  اميرى  شترمرغ  فارم  رييس 
نگهدارى و خوراك اين پرنده بسيار آسان است 
و مفاد زيادى از آن به دست مى آيد. به اساس 
بيضه  تا 80  او شترمرغ در يك سال 60  گفتة 
دست  به  جوجه  آن  از  وقتى  و  مى گذارد  تخم 
آيد، در بازار قيمت يك شترمرغ از 2 تا 3 هزار 

دالر مى باشد. 
ميانه  آسياى  كشورهاى  در  مى گويد  اميرى 
شترمرغ نيست و اين كشورها آن را از خارج وارد 
مى كنند؛ در صورتى كه افغانستان در اين عرصه 
توليد داشته باشد، كشورهاى آسياى ميانه بازار 

خوبى براى صادرات محصوالت شترمرغ اند. 
دلخواه  نتايج  به  بتوانيم  اگر  «ما  افزود:  اميرى 

افغانستان  خود برسيم و پرورش شترمرغ را در 
فروش  بازار  بهترين  ميانه  آسياى  كنيم،  ترويج 
براى آن است. زيرا كه كشورهاى آسيايى ميانه 
آن را از آفريقا و اروپا وارد مى كنند كه براى شان 

بسيار قيمت تمام مى شود.» 
واليت  در  مالدارى  و  زراعت  رياست  مسئوالن 
تحسين مى كنند  را  اميرى  آقاى  اقدام  اين  بلخ 
كشور  در  شترمرغ  نگهدارى  براى  را  شرايط  و 
ادارة  رييس  شمس،  كاتب  مى خوانند.  مساعد 
«شترمرغ  گفت:  بلخ  واليت  مالدارى  و  زراعت 
با  ما  هموطن  اين  و  دارد  زياد  بسيار  گوشت 
از  را  آن  دارد  كه  يى  دوستى  وطن  احساس 
كشورهاى آفريقايى خريدارى و به بلخ وارد كرده 
براى  كامال  شرايط  زراعت  ادارة  نظر  از  است. 
است  مساعد  افغانستان  در  پرنده  اين  نگهدارى 
از چنين  و ما همه تالش خود را براى حمايت 

سرمايه گذارى ها خواهيم كرد.» 
به اساس گفتة آقاى شمس يك شترمرغ بيشتر 
عارى  آن  گوشت  و  دارد  گوشت  كيلو   200 از 
استفاده  ترويج  دليل  اين  به  است؛  از كلسترول 
تر  ارزان  افغانستان هم  پرنده در  اين  از گوشت 
افغانستان  نياز  هم  و  است  تر  هم صحى  است، 
را به واردات محصوالت حيوانى كمتر مى سازد. 

فارم پرورش شترمرغ اميرى در سمت شرق شهر 
زمين  مترمربع   4000 مساحت  در  مزارشريف 
شترمرغ   25 فقط  فارم  اين  در  و  اعمارگرديده 
آفريقايى وجود دارد، اين سرمايه گذار به دليل 
تاكنون  اش  گذارى  سرمايه  از  حمايت  عدم 
به  آفريقا  از  را  هايش  شترمرغ  بقيه  نتوانسته 

افغانستان بياورد. 
به باور آگاهان مسايل اقتصادى در شرايط فعلى 
آزاد  بازار  اقتصادى  سياست  از  افغانستان  كه 
پيروى مى كند، سرمايه گذارى هاى كوچك ملى 
آنان  باور  به  كه  اى  مسئله  ندارند؛  رشد  زمينه 
براى رشد صنايع كوچك و ايجاد هر چه بيشتر 
افغانستان  در  جديد  دولت  سوى  از  بايد  شغل 
به آنان توجه بيشتر شود. حاال بايد منتظر ماند 
افغانستان  در  شترمرغ  پرورش  فارم  كه  ديد  و 
مرغ  همانند  آيا  رفت؛  خواهد  پيش  به  چگونه 
دارى هاى كشور به خاطر عدم حمايت دولت و 
كشورهاى  از  مرغ  فراورده هاى  رويه  بى  واردات 
روبرو  ورشكستگى  خطر  با  منطقه  و  همسايه 

خواهد شد و يا رشد خواهد كرد.

يك فارم پرورش شترمرغ 
در  شمال  كشـور  ايجاد    شد
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پســـته
ساالنه هشتصد تن پسته از واليت هرات در بازارهاى محلى 

و بين المللى بفرو ش مى رسد. 
واليت هرات در سرحد با واليت بادغيس داراى پانزده هزار 
هكتار جنگالت پسته ميباشد كه همه ساله در ماه هاى اسد 

و سنبله پسته توسط مردم برداشت مى شود. 
پسته،  ميوه  برداشت  زمان  فرارسيدن  از  قبل  ساله  همه 
ملى  اين محصول  از  و حفاظتى  امنيتى  مقامات طرح هاى 

روى دست گرفته مى شود. 
هرات گفت،  واليت  زيست  كارشناس محيط  بارك  انجينر 
از  حفاظت  صدد  در  هرات  واليت  در  دولتى  مسووالن 

جنگالت پسته هستند. 
پسته خندان واليت هرات كه يكى از معروف ترين پسته هاى 
جهانى به شمار مى رود جنگالت آن تا تركمنستان و پسته 

خنجك ان بطرف جنوب كشور ادامه يافته است. 
در  عموماً  واليت  اين  در  پسته  جنگالت  مى گويد،  بارك 
بارك  دارد.  موقعيت  كهنه  كشك  و  گلران  ولسوالى هاى 
معادن ذغال سنگ  از  آمده  بدست  آثار  عنوان مى كند كه 
نشان دهنده انست كه جنگالت بسته در هرات سابقه يك 

ميليون سال را دارا مى باشد.

رونق پسـته 
در  هرات  و 
صادرات آن 
به بازارهاى 
جـهانـى

تن  صدها  ساله  همه 
از شهروندان هرات در 
اواخر برج اسد و سنبله 
ميوه  اين  برداشت  به 

مى پردازند. 
عموماً  هرات  پسته 
مصرف داخلى داشته و 
رقم قابل مالحظه ايى 
از  خارج  به  نيز  آن  از 

كشور صادر مى شود. 
ديگرمدير  سوى  از 
و  تجارت  اتاق  عامل 
صنايع هرات مى گويد، 
پسته يكى از ميوه جات 
خشك به شمار مى رود 
توسط  ساله  همه  كه 
تجار ملى به كشورهاى 
و  اروپايى  عربى، 
آسيايى صادر مى شود. 
اين در حالى است كه 
اخير  سال  چند  در 
و  مركزى  مقامات 
ايجاد  صدد  در  محلى 
پسته  جديد  جنگالت 

مى باشند.

ــ
ــ
ــ
ــ
ـرات

ه پســـته
ــ
ــ
ــ
ــ
ـرات

ه پســـته
ــ
ــ
ــ
ــ
ـرات

ه



25

فابريكه دواسازى ثامن 
آماده سرمايه گذارى در هرات است

والى هرات  سيدفضل اهللا وحيدى 
ديدار  ثامن  دواسازى  كارخانه  از 
فرصتها  تشريح  ضمن  نموده 
در  سرمايه گذارى  تسهيالت  و 
كارخانه  اين  مسووالن  هرات؛ 
نيز آمادگى خود را بخاطر انتقال 
ماشين آالت و بهره بردارى از خط 

توليد در هرات را اعالم كردند. 
در اين كارخانه انواع فرآورده هاى 
مى شود  توليد  ترزيقى  و  دوايى 
كه نياز عمده بازار ايران و برخى 
برطرف  را  همسايه  كشورهاى 

مى سازد. 
كارخانه  مى ويند:  مسووالن  اين 
به  انقالب  از  بعد  ثامن  دواسازى 
حال  در  و  نموده  آغاز  فعاليت 
به  آن  دارويى  توليدات  حاضر 

شصت و پنج قلم مى رسد.
كه  مطلب  اين  بيان  با  آنان 
توليدات شان  از  عمده اى  بخش 
مى شوند  صادر  افغانستان  به 
اعالم كردند كه آمادگى دارند، تا 

خطوط  توليد كارخانه را به واليت هرات انتقال دهند. 
از  استقبال  با  نيز  هرات  والى  وحيدى  سيدفضل اهللا 
مشهد  طبى  جامعه  و  سرمايه گذاران  آمادگى  اعالم 
به  توجه  خواهان  هرات،  در  سرمايه گذارى  جهت  در 

كيفيت محصوالت توليدى شد. 
والى هرات گفت: مقام واليت از هر نوع سرمايه گذارى 
استقبال مى نمايد.  در بخش صحت صورت گيرد  كه 
بخشهاى  آمادگى  نيز  تجارت  اتاق  و  تجارت  روساى 
مربوط را به تسهيل امور سرمايه گذارى و انتقال اين 
كارخانه و همچنان مشاركت در سرمايه گذارى را ابراز 

داشتند. 
رضوى  خراسان  واليت  دواسازى  كارخانه  معاون 
مشتركات  وسيع  حجم  داشت  نظر  در  با  مى گويد: 
انتقال  سرحد  هم  واليت  دو  بين  تاريخى  و  فرهنگى 
اولويتهاى  از  يكى  افغانستان  به  تخصص  و  تجربه 

كاريشان است.



2626

ـ  ـ  به اروپــا        ـ  ـ ـشرقـ  ـ 

ـ   ـ ـ ـ ـ      افغانستانـ 
 گــــــذرگا ه  مواصالتى و
 ترانزيــتى قطب اقتصادى

در گذشته هاى نه چندان دور، افغانستان به مثابه بخشى از معبر كاروان هاى تجارتى، ايده هاى فكرى و جريان هاى 
فرهنگى در مسير تاريخى راه ابريشم باستانى قرار داشت. مسيرى كه از دروازه يشم و ديوار چين شروع مى شد و 
از طريق «توزفان» (راه شمالى) و يا «ختن» (راه جنوبى) به كاشغر و سپس به فرغانه مى رسيد و در ادامه مسير 
از راه سمرقند، بخارا، مرو، بلخ و هرات را به هم وصل ساخته و از طريق نيشابور، تبريز و مرند به آسياى صغير 

مى رسيد. در سوى ديگر بلخ از طريق دره ُخلم و سمنگان و اندرآب به هندوستان وصل مى گرديد. 
افغانستان در اين مسير تجارتى ميان چين، هند و در سمت ديگر آسياى صغير و اروپا در قلب راه هاى مواصالتى 

قرار داشت. 
با توجه به وضعيت  افغانستان در تالش احياى جايگاه مواصالتى تاريخى خود در مناسبات چين و اروپا  اينك 
نوين اقتصاد جهانى است. به همين منظور احياى راه ابريشم، بخشى از مسايل مهم نشست هاى مختلف ميان 
مقامات دولت جمهورى اسالمى افغانستان و كشورهاى منطقه شمرده مى شود. اين تالش ها نه تنها مورد حمايت 
و عالقه مندى كشورهاى منطقه مى باشد، بلكه حمايت و مساعدت اياالت متحده امريكا و ديگر دوستان بين المللى 

ما براى توسعه و رشد اقتصادى منطقه را با خود دارد. 
با اين وجود سوال اين است كه فرصت هاى منطقه اى افغانستان براى احياى راه هاى مواصالتى و ترانزيتى منطقه اى 
چيست؟ و جايگاه افغانستان براى اتصال مهم ترين قدرت اقتصادى منطقه (چين) به اروپا در نقش تاريخى- تمدنى 

راه ابريشم چگونه احيا خواهد شد؟ براى تحقق اين مهم نياز به فراهم سازى مقدمات كار است. 
به همين منظور ديپلوماسى اقتصادى منطقه اى در صدر برنامه ها و اولويت هاى سياست خارجى وزارت امور خارجه 
قرار گرفته است. كوشش هاى افغانستان براى تعميق همكارى ها با تاجيكستان در همين راستا صورت مى گيرد. 

همگرايى منطقه اى در قالب پروژه هاى كالن بسيار سودمند بوده و موجب رشد و توسعه اقتصادى دو كشور محاط 
به خشكه مى گردد. 

سراج الحق سراج 
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از  شمارى  نيازمندى  ديگر،  جانب  از 
گاز  و  برق  انرژى  به  منطقه  كشورهاى 
آسياى  حوزه  كشورهاى  توانمندى  و 
كاالهاى  صدور  براى  قفقاز  و  مركزى 
براى  اميدوارى ها  و  روزنه ها  شده،  ياد 
چندجانبه  و  دو  همكارى  و  همگرايى 
به هدف  منطقه  با كشورهاى  افغانستان 
اتصال  نيز  و  اقتصادى  ايجاد فرصت هاى 
عرضه كنندگان و متقاضيان انرژى، گاز و 
برق و كاالهاى تجارى را تقويت و بهبود 

مى بخشد. 
طرح  به  مى توان  نيز  زمينه  اين  در 
تركمنستان،  افغانستان،  چهار جانبه 
الجورد  راه  يا  گرجستان  و  آذربايجان 
وزارت هاى  مساعى  براساس  كرد.  اشاره 
امور خارجه افغانستان و تاجيكستان، در 
مورد اجرا و تطبيق پروژه هاى مشترك راه 
آهن، كاسا يك هزار (صدور برق از طريق 
اعمار  پل،  چندين  اعمار  افغانستان)، 
تجارت،  ميزان  ارتقاى  سرحدى،  بنادر 
تسهيالت ترانزيتى و ترانسپورتى، تسهيل 
خدمات رواديد به تاجران و كاگران افغان 
موافقت  تجارتى  بازارچه هاى  ايجاد  و 

نمودند.

- خط ريل: 
و  تاجيكستان   - افغانستان  ريل  خط 
بزرگ  پروژه هاى  از  يكى  تركمنستان 
طول  مى رود.  شمار  به  منطقه  ترانزيتى 
كه  است  كيلومتر   365 ريل  خط  اين 
خاك  شامل  كيلومتر   50 جمله  آن  از 
خاك  در  كيلومتر   90 و  تاجيكستان 
تركمنستان و مابقى در خاك افغانستان 

قرار دارد. 
افغانستان با طول 495 كيلومتر راه آهن 
است  توانسته  خود  خاك  در  سه جانبه 
مطالعات عملى را ذريعه كمك هاى بانك 
هزينه  برساند.  انجام  به  آسيايى  توسعه 
انجام  از  قبل  دالر  ميليون   950 ساخت 
ساالنه  كه  بود  شده  تخمين  مطالعات 
دالر در  ميليون  به صورت تخمينى 350 

سال از اين خط عايد خواهد شد.

براى  فعلى  شرايط  در  پروژه  اين  يك هزار:  كاسا  پروژه   -
افغانستان و تاجيكستان از اهميت بزرگ منطقه اى برخوردار است 
و تاجيكستان يكى از چهار كشور ذيدخل در اين پروژ مى باشد. 
بنا به گزارش ها مسايل بودجوى پروژه كاسا يك هزار مرفوع شده 
و فقط 110 ميليون دالر كمبود است كه احتماال از طريق بانك 
جهانى و يا ساير نهادهاى كمك كننده، تامين خواهد شد. در اين 
پروژه قرار است برق كشورهاى حوزه آسياى مركزى به پاكستان 
و هند انتقال يابد، جمهورى اسالمى افغانستان از بابت اين انتقال 
برق، ساالنه ميليون ها دالر عوايد خواهد داشت كه به صورت برق 

در اختيار مردم افغانستان قرار خواهد گرفت.

-پل هاى مرزى ميان افغانستان و تاجيكستان:
به منظور تسهيل مراودات مردم افغانستان و تاجيكستان، پس از 

مطالعات دقيق تخنيكى سه پل قرار است ساخته شود:
تم  به  را  افغانستان  دامگان  منطقه  افغان- تاجيك:  الف- پل 

تاجيكستان وصل مى سازد.
ب- پل دوستى افغانستان- تاجيكستان: دو ساحه از منطقه 

درواز در امتداد درياى پنج را با هم وصل مى سازد.
واقع  پنج  درياى  دهنه  در  تاجيكستان:  افغانستان-  پل  ج- 

شده و پنجى پايان را با نيژنى پياندژ تاجيكستان وصل مى كند.

- بنادر سرحدى افغانستان- تاجيكستان:
افغانستان با تاجيكستان داراى چهار بندر رسمى شيرخان بندر، 

اشكاشم، شغنان و آى خانم است.
منطقه  با  را  افغانستان  قندوز  واليت  بندر،  اين  بندر:  شيرخان 
كوالب تاجيكستان وصل مى كند و از مهم ترين بنادر ارتباطى بين 
افغانستان و تاجيكستان مى باشد. از طريق اين بندر محموله هاى 
منتقل  افغانستان  به  تاجيكستان  و  چين  كشورهاى  از  تجارتى 

مى شود.
با  را  افغانستان  دامگان  تم-  پل  منطقه  بندر  اين  شغنان:  بندر 

تاجيكستان وصل مى سازد.
بندر آى خانم: اين بندر در زمان جنگ طالبان عليه جبهه شمال 

تاسيس گرديد.
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و  افغانستان  بين  تجارت  حجم 
 123 به   2013 سال  در  تاجيكستان 
ميليون دالر بالغ شد و مجموعه مبادالت 
سال  در  افغانستان  و  بين چين  تجارتى 
رسيد.  دالر  ميليون   243 به   2011
نسبت  را  افزايش  درصد   31 رقم  اين 
مسير  مى دهد.  نشان   2010 سال  به 
كه  تركمنستان  به  تاجيكستان  ارتباطى 
امور  وزير  عثمانى،  ضراراحمد  ابتكار  به 
افغانستان،  اسالمى  جمهورى  خارجه 
مسير  ايجاد  اهميت  درنظرداشت  با  و 
بعدا  و  چين  و  تاجيكستان  افغانستان- 
(افغانستان-  الجورد  راه  به  اتصال  با 
گرجستان)  و  آذربايجان  تركمنستان- 

بررسى و پالن گذارى شده است. 
طرح  براساس  است،  يادآورى  قابل 
ترانزيتى راه الجورد كشورهاى افغانستان، 
به  گرجستان  و  آذربايجان  تركمنستان، 
هم وصل شده و براى عملى شدن آن نيز 
چهار  مقامات  امضاى  به  موافقت نامه اى 
راه هاى  طرح،  اين  است.  رسيده  كشور 

مواصالتى افغانستان را از مسير ياد شده به قفقاز و اروپاى شرقى 
موافقت نامه  است كه  در حالى  اين  تركيه وصل مى سازد.  نيز  و 
كشور  اين  مواصالتى  راه هاى  تاجيكستان  با  افغانستان  دوجانبه 
را به مرزهاى شمالى و غربى چين و نيز قرغيزستان و قزاقستان 
دوجانبه  توافقات  براساس  مى كند.  وصل  روسيه  به  نهايت  در  و 
مواصالتى  راه هاى  قلب  به  كشور  اين  پاكستان،  با  افغانستان 
كشورهاى جنوب آسيا به شمول پاكستان و هند و آسياى مركزى 
به طرف جنوب آسيا مبدل خواهد شد. براى اتصال تاجيكستان 
از طريق افغانستان به راه الجورد وزير امور خارجه طى سفرهاى 
امور  وزير  و  روساى جمهور  با  را  موضوع  تاجيكستان  به  رسمى 
موافقت  صورت  در  است.  كرده  مطرح  تاجيكستان  خارجه 
طريق  از  كشور  اين  الجورد،  راه  به  پيوستن  براى  تاجيكستان 
افغانستان و راه الجورد به بحيره سياه و اروپا وصل خواهد شد 
و هم چنان كشورهاى تركيه، گرجستان، آذربايجان، تركمنستان 
به  تاجيكستان  مواصالتى  راه هاى  طريق  از  افغانستان  به شمول 

كشور چين وصل مى شود. 
اين مسير، زمينه انتقال گاز و نفت بحيره كاسپين به چين و از 
به  چين  يعنى  دنيا  اقتصاد  دومين  تجارى  كاالهاى  ديگر  طرف 
اروپا را فراهم خواهد كرد. انتظار مى رود با تطبيق شدن پروژه هاى 
ياد شده ضمن سودمندى براى تاجيكستان، افغانستان نقش مهم 
تاريخى خود را دوباره پيدا كرده و به يكى از مهم ترين بازيگران 
منطقه اى در عرصه ترانسپورت و ترانزيت منطقه اى تبديل شود 
ساالنه  غرب،  به  شرق  اقتصادى  بازارهاى  اتصال  عالوه  بر  كه 

ميليون ها دالر عايد به دست خواهد آورد.

و  افغانستان  بين  تجارت  و حجم  افغانستان  بين  تجارت  حجم 
123123 به  به    20132013 سال  در  سال تاجيكستان  در  تاجيكستان 

ميليون دالر بالغ شد و مجموعه مبادالت ميليون دالر بالغ شد و مجموعه مبادالت 
سال  در  افغانستان  و  بين چين  سال تجارتى  در  افغانستان  و  بين چين  تجارتى 
رسيد.  دالر  ميليون  رسيد.   دالر  ميليون   243243 به  به    20112011
نسبت  را  افزايش  درصد  نسبت   را  افزايش  درصد   3131 رقم  رقم اين  اين 
مسير  مى دهد.  نشان  مسير   مى دهد.  نشان   20102010 سال  سال به  به 
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امضا تفاهمنامه "57" پروژه بين وزارت اقتصاد و كشور 
دوست هندوستان و با اشتراك عبدالهادى "ارغنديوال 
" وزيراقتصاد، وزير صحت عامه و وزير زراعت در تاالر 

كنفرانس هاى وزارت اقتصاد صورت گرفت.
دولت جمهورى هندوستان جهت انكشاف اقتصادى و 
تعليمى  زيربناهاى  ايجاد  به خصوص  مردم  اجتماعى 
برنامه  تطبيق  تا  نموده  تالش  زراعتى  و   صحى 
انكشاف  در  كه  را   SDP انكشاف  كوچك  پروژه هاى 
كه  نمايد  مالى  مساعدت  دارد  اساسى  نقش  محالت 
ميليون  و100  دالرى  ميليون   20 مرحله،  دو  شامل 

دالرى آن كشور مى باشد، قرارذيل است:
بدخشان،  واليات  در  مكتب  باب   4 شامل  پروژه   6
در  زراعت  وزارت  مربوط  پروژه   2 نيمروز،  و  پكتيكا 
 20 كمك  از  كه  مى باشد  كندهار  و  خوست  واليات 

ميليون دالرى هندوستان تمويل مى شود.
به    CHCو  BHC كلينيك هاى  شامل  پروژه   51
ارزش 10/48 ميليون دالر در واليات نيمروز، بدخشان، 
فارياب،  زابل،  پكتيكا،  تخار،  هلمند،  سمنگان،  بلخ، 
دايكندى، لغمان، كنر، ارزگان، كاپيسا، پنجشير، غزنى 
دالرى  ميليون   100 كمك  از  كه  ميباشد  سرپل  و 
كشور  سوى  از  كه  است  عامه  صحت  وزارت  مربوط 

هندوستان تمويل مى گردد.

تمويل 57 پروژه ملى افغانستانـــــــــ
توسط كشور هندوستانـ
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كمك هاى جامعه جهانى: 

توسعه، فساد، منازعه     و  وابستگى اقتصادى

 در  افغانســـــــــــتانـ

نگاه تاريخى به كمك هاى جهانى
گوناگون  پارادايم هاى  توسعه،  تيورى هاى  لحاظ  به 
كمك هاى  نقش  به  نسبت  را  متفاوتى  رويكردهاى 
كشورهاى  اقتصادى  توسعه  در  جهانى  جامعه 
رويكردها،  اين  از  يكى  است.  ارايه كرده  توسعه نيافته 
پشتوانه  نحوى  به  كه  است  ساختارگرا  پارادايم 
به  جهانى  كمك هاى  شدن  سرازير  براى  تيوريك 
مبناى  بر  مى سازد.  فراهم  را  توسعه نيافته  كشورهاى 
اين پارادايم، مهم ترين فكتور كه در كشورهاى جنوب 
(توسعه نيافته) باعث توسعه نيافتگى شده است كمبود 
پس انداز، محدوديت منابع مالى و كمبود ارز مى باشد. 
محدوديت  ايجاد  عالوه  بر  ارز،  و  پس انداز  كمبود 
اقتصادى،  رشد  و  سرمايه گذارى  روند  در  مستقيم 
توانايى اين كشورها را در واردات اجناس سرمايه وى 
كه فكتور اصلى رشد و توسعه به شمار مى رود، كاهش 

مى دهد. 
بنابراين بر مبناى اين پارادايم، كمك هاى جهانى، خال 
ارز  پس انداز در اين كشورها را جبران كرده و مقدار 
مورد ضرورت را در اختيار اين كشورها قرار مى دهد 
سرمايه  اجناس  واردات  به  اقدام  آن  از  استفاده  با  تا 
اقتصادى را سرعت بخشد. تقريبا  نموده و روند رشد 
اكثريت از پارادايم هاى توسعه كه قبل از دهه 70 ارايه 
كشورهاى  عقب ماندگى  عنصر  مهم ترين  است،  شده 
انباشت  و محدوديت  را كمبود پس انداز  توسعه نيافته 

سرمايه قلمداد كرده اند. 

  رضا فرزام - استاد اقتصاد در دانشگاه كابل و 
            عضو گروه تحليل و آگاهى افغانستان

افغانســـــــــــتانـ
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اين  جبران  براى  كه  راهكارهايى  از  يكى  طبيعى  به صورت 
چالش مطرح مى شود، تمركز باالى كمك هاى جامعه جهانى 
است. به عبارت ديگر، براساس اين رويكرد، كمك هاى جامعه 
جهانى مى تواند نقش بنيادى در توسعه اقتصادى كشورهاى 
توسعه نيافته بازى كند. اين طرز تلقى در مورد نقش كمك هاى 
جهت دهى  براى  را  تيوريك  پشتوانه  طرف،  يك  از  خارجى، 
فراهم  توسعه نيافته  كشورهاى  سمت  به  خارجى  كمك هاى 
را  جهانى  سيستماتيك  تالش هاى  ديگر،  طرف  از  و  كرد 
جامعه  كمك هاى  انتقال  روند  سازمان دهى  و  مديريت  براى 
كه  پارادايم هايى  نمود.  ايجاب  جنوب،  كشورهاى  به  جهانى 
توسعه جنوب،  در  نقش كمك هاى جهانى  بر  داشتند  تاكيد 
به خصوص پس از موفقيت حيرت انگيز پالن مارشال و نقش 
موثر كمك هاى امريكا در بازسازى ويرانه هاى ناشى از جنگ 
جهانى دوم در اروپا، از اهميت ويژه اى برخوردار شد. دقيقا، 
پس از آن بود كه كمك هاى جامعه جهانى به عنوان يك فكتور 

مهم و تاثيرگذار به صورت نظام مند و سازمان يافته وارد ادبيات 
اقتصاد سياسى بين المللى شد. 

سيستماتيك،  تالش  اولين  طرف  يك  از  مارشال  پالن 
سازمان يافته و بى سابقه براى توسعه اقتصادى اروپا بود كه با 
اتكا به كمك هاى خارجى صورت مى گرفت، و از طرف ديگر 
مهم ترين محك بود براى سنجش موثريت كمك هاى خارجى 
در راستاى توسعه اقتصادى. موفقيت چشم گير پالن مارشال، 
آينده اى  مورد  در  اميدها  و  انتظارات  از  گسترده اى  موج 
ايجاد  را  در كشورهاى جنوب  به خصوص  كمك هاى جهانى، 

كرد. 

از  عظيم  موج  مارشال،  پالن  رسيدن  موفقيت  به  از  پس 
كشورهاى  طريق  از  مستقيم  به صورت  جهانى  كمك هاى 
مانند  اقتصادى جهانى  نهادهاى  مجراى  از  يا  و  كمك كننده 
بانك جهانى و صندوق بين المللى پول، در كشورهاى جنوب 
نود،  دهه  اواخر  تا  ميالدى  شصت  دهه  از  پس  شد.  سرازير 
مى دهد.  تشكيل  را  جهانى  جامعه  كمك هاى  اوج  دهه هاى 
اتحاديه افريقا پس از دهه هفتاد و تا هنوز، بزرگ ترين قسمت 

از كمك هاى جامعه جهانى را دريافت مى كند.
كشورهاى  در  جهانى  گسترده  كمك هاى  وجود  با  متاسفانه 
توسعه نيافته، نه تنها موفقيت اين كمك ها در پروسه توسعه 
از موارد كمك هاى  ارزيابى شده است، بلكه در خيلى  ناچيز 
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جامعه جهانى، فكتور اصلى فساد، ضعف حكومت دارى، 
سوال هايى  است.  بوده  اقتصادى  وابستگى  و  منازعه 
گسترده  كمك هاى  تجربه  دهه  چندين  از  پس  كه 
خارجى مطرح مى شود، در خيلى از موارد مشروعيت 
و ضرورت روند كمك هاى جامعه جهانى را كامال زير 

سوال مى برد.
به عنوان نمونه، چرا پس از موفقيت پالن مارشال در 
اروپا، كمك هاى جامعه جهانى نتوانست زمينه را براى 
رشد و توسعه كشورهاى جنوب فراهم سازد؟ به عبارت 
ديگر، چرا كشورهايى كه بيشترين قسمت كمك هاى 
به  تبديل  تنها  نه  كرده اند،  دريافت  را  جهانى  جامعه 
كشورهاى با استندرد زندگى باالتر نشده اند، بلكه در 
خيلى از موارد به طرز نااميدكننده اى در وضعيت بدتر 
اقتصادى در مقايسه با شرايط قبل از كمك هاى جهانى 
قرار دارند؟ پاسخ مطلق براى اين سوال ها وجود ندارد، 
نقش  مورد  در  ترديدها  كه  است  اين  مسلم  امر  اما 
اقتصادى جنوب  توسعه  در  كمك هاى جامعه جهانى 

به شدت روبه افزايش است. 
ارزيابى هاى متعدد در مورد موثريت كمك هاى جهانى 
سهمگين  شكست  از  نشان  جنوب  كشورهاى  در 
كمك هاى جهانى براى رسيدن به اهداف توسعه دارد. 
در  سازمان يافته  دزدى هاى  و  استبداد  ناامنى،  فساد، 
از كمك هاى خارجى  برخاسته  كه  كشورهاى جنوب 
مورد  در  اميدها  نااميد كننده اى  طرز  به  است  بوده 
و سرخوردگى  ياس  به  را  موفقيت كمك هاى جهانى 
نااميدى  و  سرخوردگى  ياس،  اين  است.  كرده  مبدل 
در مواردى به خشم، ناآرامى و آشوب هاى سياسى در 

كشورهاى دريافت كننده كمك منتهى شده است.
به عنوان نمونه، ارزيابى ها در مورد شاخص هاى اقتصادى 
پس از چند دهه كمك هاى خارجى در اتحاديه افريقا 
فقر گسترده،  به  نشان مى دهد كه كمك هاى جهانى 
فساد ادارى، استبداد و وابستگى اقتصادى كشورهاى 
از چند دهه كمك در  افريقايى دامن زده است. پس 
افريقا، عايد سرانه كاهش يافته است، افراد زير خط فقر 
چند برابر شده است و وابستگى اقتصادى اين كشورها 

به صورت چشم گير افزايش يافته است (مويو، 2009).
پس از اين ارزيابى ها، انتقادات در مورد كمك هاى جهانى 
كاركرد  عدم  از  ناشى  انتقادات  اين  است.  افزايش  روبه 
موثر كمك هاى خارجى در توسعه جنوب مى باشد. براى 
روشن تر شدن بحث، مهم ترين انتقادات در مورد كمك هاى 
جامعه جهانى را، در چند محور مشخص مطرح مى كنيم: 

اول، انتقادات گسترده در مورد انگيزه هاى پيچيده اى 
خارجى،  كمك هاى  عقب  در  اقتصادى  و  سياسى 
ارسال  انگيزه   .(1992  ,Gillis et al) است  مطرح 
تاثير  تحت  به شدت  به كشورهاى كمك كننده  كمك 
فضاى سياسى و تصميم گيرى سياسى در كشورهاى 

كمك كننده است. 
بى شرمانه ترين  گاهى  و  خودخواهانه ترين  مساله  اين 
نوع استفاده از كمك هاى جامعه جهانى براى رسيدن 
مى باشد.  كمك كننده  كشورهاى  سياسى  اهداف  به 
و  امريكا  اين كه  بر  مبنى  دارد  وجود  مختلف  شواهد 
غرب براى افزايش دوستان سياسى شان در كشورهاى 
استفاده  خارجى  كمك هاى  ابزار  از  معموال  جنوب 
به  آگانه  كمك ها  اين  موارد  از  خيلى  در  مى كنند. 
فاسدترين افراد و مقامات سياسى انتقال يافته است. 
بايد در نظر داشته باشيم كه چنين انتقادى در مورد 
جهانى  بانك  مانند  بين المللى  اقتصادى  سازمان هاى 
معموال  دارد.  وجود  نيز  پول  بين المللى  صندوق  و 
تصميم گيرى هاى  اقتصادى،  قدرتمند  نهاد  دو  اين 
كشورهاى  سياست  تاثير  تحت  تنها  نه  اقتصادى شان 
بازارهاى  و  از شركت ها  متاثر  بلكه  است  كمك كننده 
مى باشد  نيز  استريت  وال  مانند  كشورها  اين  مالى 

(استيگليتز، 2003).

دوم، از ديد اقتصاددانان كشورهاى جنوب، كمك هاى 
اصالحات  انجام  براى  ضعيف  جايگزين  خارجى 
است  بين المللى  اقتصاد  ناعادالنه  در ساختار  بنيادين 
طرز  اين  مبناى  بر   .(1387 الرسون،  و  (اسكيدمور 
ساختار  اصالح  به جاى  توسعه يافته  كشورهاى  تلقى، 
ناعادالنه اقتصاد بين المللى كه عمدا به ضرر كشورهاى 
جنوب طراحى شده است، اقدام به كمك هاى مالى به 
در  انتقادات  موج  تا  مى كنند  توسعه نيافته  كشورهاى 

مورد نظام اقتصاد جهانى را كاهش دهند. 

فكتور  يك  موارد  اكثر  در  خارجى،  سوم، كمك هاى 
عمده فساد، ناامنى، منازغه، تضعيف صادرات و ضعف 
(مويو،  بوده است  حكومت دارى در كشورهاى جنوب 

 .(2009

كشورهاى  جهانى،  جامعه  كمك هاى  چهارم، 
توسعه نيافته را از انجام اصالحات ساختارى كه منجر 
داشته  باز  داخلى مى شود،  اقتصاد  تقويت ظرفيت  به 
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و زمينه را براى افزايش وابستگى اقتصادى 
اين كشورها فراهم مى سازد.

اين  كه  باشيم  داشته  نظر  در  بايد  البته 
انتقادات كه بر نقش كمك هاى خارجى وارد 
است، تنها تمام ماجرا نيست. شواهدى وجود 
خارجى  كمك هاى  كه  اين  بر  مبنى  دارد 

و  رشد  روند  به  در مى تواند  توسعه 
كمك  جنوب  . كشورهاى  كند
به  ميزان  بدبختانه،  اما 

شكست 
ن  ميد نجا ا

در  خارجى  كمك هاى 
بسترهاى  خلق  امر 
توسعه  براى  مناسب 

اقتصادى به مراتب بيشتر 
از موفقيت آن بوده است.

فزاينده  موج  وجود  با 
انتقادات، انزجار و سرخوردگى ها در 

مورد كمك هاى جهانى در كشورهاى 
دريافت كننده  كشورهاى  و  كمك كننده 

هم  هنوز  جهانى  جامعه  كمك هاى  كمك، 
اقتصاد  در  گذار  تاثير  پارامترهاى  از  يكى 

سياسى بين المللى را تشكيل مى دهد.
موثر  مديريت  براى  توسعه يافته  كشورهاى 
تالش  و  جهانى  كمك هاى  انتقال  روند 
اقتصاد  مديريت  راستاى  در  نظام مند 
مالى  مديريت سيستم  از طريق  بين المللى 
اقدام  دوم،  جهانى  جنگ  از  پس  جهانى، 
و  جهانى  بانك  چون  نهادهايى  تاسيس  به 
آن  از  پس  كرد.  پول  بين المللى  صندوق 
بين المللى  صندوق  و  جهانى  بانك  كه  بود 
قدرتمند  به شدت  نهادهاى  از  تا  دو  پول، 
اقتصاد  مديريت  اصلى  رسالت  اقتصادى، 
سياست گذارى  و  كمك  رساندن  جهانى، 
براى توسعه اقتصادى در كشورهاى جنوب 

را بر عهده گرفت.

1- كمك هاى خارجى در افغانستان
جذب  در  طوالنى  سابقه  افغانستان 
در  است.  داشته  جهانى  جامعه  كمك هاى 
مقدار  انگيزه ها،  تاريخى،  مختلف  مراحل 
بوده  متفاوت  افغانستان  به  كمك  شيوه  و 
است. بدون هيچ ترديدى پس از شكل گيرى 
حكومت مركزى در افغانستان، و به خصوص 
در نيم قرن اخير، هيچ دولتى در افغانستان 
و  درآمد  ميان  توازن  كه  است  نبوده  قادر 
مصارف خود ايجاد كند. وابستگى افغانستان 

و  رشد  روند  به  و مى تواند  رشد  روند  به  در مى تواند  در توسعه  توسعه 
كمك  جنوب  كمك كشورهاى  جنوب  . كشورهاى  . كند كند
به  ميزان  بدبختانه،  به اما  ميزان  بدبختانه،  اما 

شكست شكست 
ن  ميد نجا ن ا ميد نجا ا

در  خارجى  در كمك هاى  خارجى  كمك هاى 
بسترهاى  خلق  بسترهاى امر  خلق  امر 
توسعه  براى  توسعه مناسب  براى  مناسب 

اقتصادى به مراتب بيشتر اقتصادى به مراتب بيشتر 
از موفقيت آن بوده است.از موفقيت آن بوده است.

فزاينده  موج  وجود  فزاينده با  موج  وجود  با 
انتقادات، انزجار و سرخوردگى ها در انتقادات، انزجار و سرخوردگى ها در 

مورد كمك هاى جهانى در كشورهاى مورد كمك هاى جهانى در كشورهاى 
دريافت كننده  كشورهاى  و  دريافت كننده كمك كننده  كشورهاى  و  كمك كننده 

هم  هنوز  جهانى  جامعه  كمك هاى  هم كمك،  هنوز  جهانى  جامعه  كمك هاى  كمك، 
اقتصاد  در  گذار  تاثير  پارامترهاى  از  اقتصاد يكى  در  گذار  تاثير  پارامترهاى  از  يكى 

سياسى بين المللى را تشكيل مى دهد.سياسى بين المللى را تشكيل مى دهد.
موثر  مديريت  براى  توسعه يافته  موثر كشورهاى  مديريت  براى  توسعه يافته  كشورهاى 
تالش  و  جهانى  كمك هاى  انتقال  تالش روند  و  جهانى  كمك هاى  انتقال  روند 
اقتصاد  مديريت  راستاى  در  اقتصاد نظام مند  مديريت  راستاى  در  نظام مند 
مالى  مديريت سيستم  از طريق  مالى بين المللى  مديريت سيستم  از طريق  بين المللى 
اقدام  دوم،  جهانى  جنگ  از  پس  اقدام جهانى،  دوم،  جهانى  جنگ  از  پس  جهانى، 
و  جهانى  بانك  چون  نهادهايى  تاسيس  و به  جهانى  بانك  چون  نهادهايى  تاسيس  به 
آن  از  پس  كرد.  پول  بين المللى  آن صندوق  از  پس  كرد.  پول  بين المللى  صندوق 

دارد.  تاريخى  ريشه  مالى  كمك هاى  به 
مشخص،  تاريخى  پاره هاى  در  كه  هرچند 
در  جهانى  مالى  كمك هاى  شدن  سرازير 
سياسى  انگيزه هاى  بر  مبتنى  افغانستان 
در  بدون  آن هم  با  اما  است،  گرفته  صورت 
افغانستان  كمك ها،  اين  داليل  داشت  نظر 
جامعه  مالى  كمك هاى  به  وابسته  همواره 

جهانى بوده است.
از  پس  ل اما  سا

 2 0 0 1
سقوط  و 

 ، ن لبا طا
اولين بار  براى 

به  افغانستان 
اولويت  مهم ترين 

جامعه  اقتصادى  و  سياسى 
و   2001 از  پس  مى شود.  تبديل  جهانى 
بوده  از كشورهاى  يكى  افغانستان  تا حال، 
است كه بيشترين ميزان كمك هاى جامعه 
جهانى را جذب كرده است. ماهيت، مقدار و 
انگيزه هاى كمك هاى جامعه جهانى پس از 
2001 در مقايسه با سال هاى طوالنى قبل 
از اين، كامال متفاوت است. در طى سيزده 
جهانى  جامعه  كمك هاى  گذشته،  سال 
بودجه  در  را  سهم  بزرگ ترين  و  مهم ترين 

دولت افغانستان داشته است.
اگر به اين سيزده سال گذشته نگاه كنيم، 

با وجود دست آوردهاى چشم گير اقتصادى، 
است  هنوز  كه  هنوز  اجتماعى،  و  سياسى 
توسعه  شاخص هاى  لحاظ  به  افغانستان 
قرار  ممكن  وضعيت  بدترين  در  اقتصادى 
دالر  ميلياردها  مصرف  وجود  با  چرا  دارد. 
سال  سيزده  طى  در  خارجى  كمك هاى 
گذشته، هنوز شاخص هاى توسعه اقتصادى 
دارد؟  قرار  حالت  بدترين  در  افغانستان  در 
چرا كمك هاى جامعه جهانى در افغانستان 
ايجاد  به  منجر  مى رفت  انتظار  كه  آن گونه 
ثبات، توسعه، حكومت دارى خوب و تقويت 
آيا  است؟  نشده  داخلى  اقتصاد  ظرفيت 
عمده  فكتور  خارجى  كمك هاى 
دزدى هاى  ناامنى،  فساد، 
فته،  زمان يا سا
و  خشونت 
بستگى  ا و
ى  د قتصا ا

نيست؟
يافتن  براى 
اين  به  پاسخ 
نقش  و  موثريت  سوال ها، 
را  افغانستان  در  جهانى  جامعه  كمك هاى 
آسيب شناسى  گذشته،  سال  سيزده  طى 

مى كنيم.

1-1- فقدان پيش نيازها
كمك هاى جامعه جهانى به تنهايى نمى تواند 
راهگشاى توسعه در كشورهاى جنوب باشد. 
موفقيت  به  اروپا  در  مارشال  طرح  وقتى 
بنيادى آن موجوديت پيش  انجاميد، دليل 
موثريت  افزايش  براى  ضرورى  نيازهاى 
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كمك هاى جامعه جهانى بود. بروكراسى موثر، كارآمد و سالم، سرمايه انسانى عظيم، چارچوب هاى قانونى شفاف 
اقتصادى و سياسى سالم و مناسب و تجربه چندين قرنه توسعه، تجارت و  و موثر، زيرساخت ها و ساختارهاى 

كارآفرينى، فكتورهاى بودند كه بستر مناسب را براى استفاده موثر از كمك هاى جهانى فراهم ساخت.
از كمك هاى جامعه  ناموثر  استفاده  اساسى در جهت  پارامترهاى  از جمله  فقدان چنين پيش نيازهاى مهم،  اما 
چارچوب هاى  موجوديت  عدم  فساد،  به  آلوده  و  ناكارآ  متورم،  بروكراسى  مى رود.  به شمار  افغانستان  در  جهانى 
قانونى سالم، مديريت ناسالم اقتصادى، فقدان سرمايه انسانى كافى، نبود زيرساخت هاى اقتصادى و سياسى، فساد 
سياسى و مالى، فقدان فرهنگ حساب دهى و شفافيت و فقدان نگاه استراتژيك و درازمدت به توسعه در افغانستان، 

فكتورهاى گم شده اى بودند كه موثريت اين كمك ها را به شدت كاهش داد.
مهم تر از همه، كمك هاى جامعه جهانى، تالش در راستاى انجام اصالحات بنيادين در بروكراسى و ساختارهاى 
اقتصادى و سياسى را از اولويت كارى دولت خارج ساخت. دليل اين امر در دو مساله نهفته است، اوال، منابع مالى 
مورد نياز دولت از مجراى كمك هاى جامعه جهانى به دست مى آيد و اين مساله برنامه ريزى، تالش و ضرورت طرح 
برنامه عمل در جهت تقويت ظرفيت اقتصاد داخلى و ضرورت نهادسازى را از دستور كار اصلى دولت بيرون كرد. 

ثانيا، تصور سياست گذاران اقتصادى مبتنى بر اين مساله بود كه كمك هاى جهانى، عامل اصلى توسعه به شمار 
مى رود. در حالى كه عوامل اصلى توسعه اقتصادى تمركز بنيادين باالى تقويت سكتور خصوصى، انجام اصالحات 
ساختارى در بروكراسى، تمركز باالى توسعه روستايى و مديريت سالم اقتصادى مى باشد و نقش كمك هاى جهانى 

تنها تكميل كننده روند توسعه اقتصادى به شمار مى رود.

1-2- مصرف ناچيز كمك ها در داخل افغانستان
يكى از انتقادات جدى كه همواره بر كمك هاى خارجى وارد است، بازگشت دوباره بخش قابل مالحظه اى اين 
كمك ها به كشورهاى كمك كننده است. روند بازگشت بخش قابل مالحظه اى از كمك هاى خارجى كه از طريق 
كانال هاى گوناگون صورت مى گيرد، موثريت اين كمك ها را در كشورهاى توسعه نيافته به شدت كاهش مى دهد. 
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كه  معتقدند  توسعه نيافته  كشورهاى  اقتصاددانان 
معموال انتقال اين كمك ها به كشورهاى توسعه نيافته 
قابل  به گونه اى طراحى و مديريت مى شود كه بخش 
بازگشت  مبدا  كشورهاى  به  دوباره  آن  مالحظه اى 
كرده و روند رشد اقتصادى را در اين كشورها افزايش 
انتقال و چگونگى  مى دهد. به عبارت ديگر، ميكانيزم 
مصرف كمك هاى خارجى به صورت خودكار زمينه را 
مبدا  كشورهاى  به  كمك ها  اين  دوباره  انتقال  براى 
فراهم مى سازد. به صورت مشخص كمك هاى خارجى 
كمك كننده  كشورهاى  به  ذيل  فرايندهاى  طريق  از 

بازگشت مى كنند:
براى  كمك كننده  سازمان هاى  و  كشورها  اول: 
تطبيق برنامه هاى توسعه در كشورهاى توسعه نيافته، 
استفاده  خارجى  متخصصين  از  افراطى  به صورت 
از  حد  از  بيش  استفاده  عموم،  به صورت  مى كنند. 
توسعه  پروژه هاى  تطبيق  براى  خارجى  متخصصين 
اين  بخش  يك  طرف،  يك  از  جنوب،  كشورهاى  در 
خارجى  مشاورين  معاش  و  مزد  طريق  از  را  كمك ها 
طرف  از  و  مى دهد  انتقال  كمك كننده  كشورهاى  به 
ديگر، زمينه را براى استفاده از متخصصين داخلى و 
اولويت هاى مهم روند توسعه در كشورهاى  تشخيص 
نگهدارى  هزينه  مى سازد.  محدود  كمك گيرنده 
اين  و  مى باشد  بلند  فوق العاده  خارجى  متخصصين 
پيچيدگى ها  از  نادرستى  درك  معموال  متخصصين 
دارند.  كشورها  اين  در  توسعه نيافتگى  چالش هاى  و 
پروژه هاى  اين كه  بر  مبنى  دارد  وجود  زيادى  شواهد 
از طرف خارجى ها طراحى و تطبيق شده  زيادى كه 
است، معموال براى كشورهاى دريافت كننده كمك، در 
اولويت اساسى قرار نداشته است. به همين دليل است 
كه موثريت كمك هاى خارجى معموال كاهش مى يابد 
و اين كمك ها نمى تواند بسترهاى مناسب براى توسعه 

اقتصادى فراهم بسازد.
خارجى  مورد كمك هاى  در  كه  گسترده اى  مطالعات 
دليل  يك  كه  مى دهد  نشان  است،  گرفته  صورت 
در  خارجى  كمك هاى  موثريت  كاهش  براى  اساسى 
است.  نهفته  مساله  اين  در  دريافت كننده،  كشورهاى 
به عنوان مثال، بر مبناى يك ارزيابى، به صورت متوسط 
از 100  بيشتر  متخصص خارجى  يك  ماهانه  مصرف 

.(1989،Hankock) هزار دالر امريكاى مى باشد
دوم: اكثريت كشورهاى كمك كننده، كمك هاى شان 
ضرورت  مورد  اجناس  خريدارى  به  مشروط  را 
كشورهاى دريافت كننده كمك از توليدات داخلى خود 
دريافت كننده  كشورهاى  ديگر،  عبارت  به  مى سازند. 
از  را  مورد ضرورت خود  اجناس  كه  مجبوراند  كمك 
اين  كنند.  دريافت كننده كمك، خريدارى  كشورهاى 
مساله، از يك طرف مصرف تمام شد اجناس خريدارى 
ديگر،  طرف  از  و  مى دهد  افزايش  شدت  به  را  شده 
كمپنى هاى  به  درازمدت  وابستگى  براى  را  زمينه 

كشورهاى كمك كننده فراهم مى سازد.

كمك هاى  وضعيت  شاخص  تا  دو  اين  مبناى  بر  اگر 
هيچ  بدون  كنيم،  ارزيابى  را  افغانستان  در  خارجى 
مالحظه  قابل  بخش  يك  كه  گفت  مى توان  ترديدى 
معاش  طريق  از  افغانستان  به  خارجى  كمك هاى 
كشورهاى  از  اجناس  خريدارى  و  خارجى  مشاورين 
براساس  است.  شده  خارج  كشور  از  كمك كننده، 
كمك  امريكايى  دالر  هر  از  شده،  انجام  ارزيابى هاى 
كشور  داخل  در  عمال  آن  سينت   36 افغانستان،  به 
دوباره  يا  كمك ها  اين  باقى مانده  و  رسيده  به مصرف 
در  ادارى  فساد  قربانى  يا  و  شده  خارج  افغانستان  از 
اين كشور شده است (CSIS، 2012 و بانك جهانى، 
2012). به عبارت ديگر، بيشتر از 60 درصد مجموع 
نرسيده است.  به مصرف  افغانستان  كمك ها عمال در 
در  كه  مجموع كمك هايى  از  كه  است  حالى  در  اين 
داخل كشور به مصرف رسيده، تنها بين 6 تا 10 درصد 
مجموع  از  درصد   90 و  شده  مستفيد  كشور  نفوس 
نفوس از اين كمك ها هيچ سودى را دريافت نكرده اند 

.(2012 ،CSIS)
هم چنان براساس دريافت هاى روزنامه 8صبح، مشاورين 
خارجى تنها در وزارت معادن افغانستان ماهانه ده ها 
هزار دالر امريكايى معاش دريافت مى كنند. در حالى 
تا هنوز هيچ نشانه هاى روشنى در مورد موثريت  كه 
ديگر  يافته هاى  ندارد.  وجود  خارجى  مشاورين  اين 
خارجى  مشاور  يك  روزانه  هزينه  كه  مى دهد  نشان 
در «USAID» باالتر از 840 دالر امريكايى محاسبه 

شده است (كارتر، 2013).
هرچند در مورد تعداد دقيق مشاورين خارجى آمارهاى 
قابل اعتماد وجود ندارد، اما اگر آمارهاى بااليى را معيار 
براى ارزيابى قرار دهيم، ماهانه ميليون ها دالر به  عنوان 

معاش مشاورين خارجى از كشور خارجى مى شود.
از طرف ديگر، يك بخش ديگر از كمك هاى خارجى از 
طريق خريد اجناس مورد ضرورت توسعه از كشورهاى 
كمك كننده از كشور خارج شده است. به عنوان نمونه 
براساس آمارهاى تاييد ناشده، مصرف هر رينجر پوليس 
و اردوى ملى كه از توليدات كمپنى فورد خريدارى شده 
است تقريبا 150 هزار دالر امريكايى را در بر مى گيرد. 
اگر فرض را بر اين بگذاريم كه دولت افغانستان آزادى 
عمل براى خريد اجناس مورد ضرورت مى داشت، خريد 
موترهاى نظامى از كشورهاى منطقه بدون شك به شدت 
ارازن تر تمام مى شد. اين مساله از يك طرف، يك بخش 
قابل مالحظه كمك هاى خارجى را از كشور به بيرون 
انتقال داده است و از طرف ديگر، زمينه را براى وابستگى 
درازمدت به كمپنى هاى توليدكننده غرب فراهم ساخته 

است.
بدون شك هنوز آمار دقيق در مورد ميزان خروج كمك ها 
از كشور وجود ندارد، اما شواهد متعدد حاكى از آن است 
كه ساالنه ميليون ها دالر كمك از كشور خارجى مى شود، 
و اين مساله بدون هيچ ترديدى، يك فكتور تاثيرگذار در 

كاهش موثريت كمك هاى خارجى قلمداد مى باشد.
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1-3- كمك هاى خارجى و فساد ادارى در كشور
به دليل ضعف حاكميت قانون و فقدان يك ميكانيزم 
به  از كشورهاى جهان سوم،  اكثر  در  نظارتى شفاف، 
است،  داشته  رشد  خارجى  كه كمك هاى  ميزانى  هر 
در  مساله  اين  است.  يافته  افزايش  نيز  ادارى  فساد 
از  يكى  افغانستان  است.  صادق  نيز  افغانستان  مورد 
فاسدترين كشورهاى جهان است و اگر روند رشد فساد 
ادارى را مطالعه كنيم، بدون ترديد مهم ترين فكتور كه 
باعث افزايش فساد ادارى در كشور شده است، افزايش 
كمك هاى جامعه جهانى مى باشد. براساس يافته هاى 
بانك جهانى، شاخص هاى حكومت دارى خوب (مبارزه 
چارچوب  سياسى،  ثبات  قانون،  حاكميت  فساد،  با 
دولت)  در  حساب دهى  و  موثريت  كيفيت،  با  قانونى 
را نشان مى دهد  بدترى  از سال 2004 وضعيت  پس 

.(2011 ،CFC)
به خصوص اگر تنها به شاخص فساد ادارى نگاه كنيم، 
افزايش كمك هاى جامعه  با  از سال 2004 توام  پس 
تنها  است.  داشته  چشم گير  رشد  نيز  فساد  جهانى، 
افغان ها رشوت  به 52 درصد  نزديك  در سال 2009 
مجموع  شده  ارايه  آمارهاى  براساس  پرداخته اند. 
را  دالر  ميليارد   2.5 از  بيشتر  شده  پرداخته  رشوت 
درصد   23 به  نزديك  رقم  اين  كه  مى دهد  تشكيل 
بين  تنها  مى باشد.  كشور  داخلى  ناخالص  توليد  كل 
سال هاى 2007 و 2009 فساد دو برابر افزايش يافته 
كه به صورت اوسط مصرف فساد براى هر افغان 156 

دالر ساالنه محاسبه شده است (كارتر، 2013).
فاسد  مقامات  توسط  خارجى  از كمك هاى  بخش  يك 
دولت افغانستان حيف وميل شده است و بخش عمده ديگر 
آن، توسط «ان جى او» هاى خارجى به تاراج رفته است.

خارجى  كمك هاى  مورد  در  مطالعات  تمامى  تقريبا 
در افغانستان، يك دليل عمده فساد ادارى در كشور 
ادارى برخاسته  را كمك هاى خارجى مى دانند. فساد 
مشكل  يك  تنها  نه  كشور،  در  خارجى  كمك هاى  از 
در فراروى توسعه اقتصادى به شمار مى رود بلكه يك 
ثبات،  خوب،  حكومت دارى  مقابل  در  جدى  چالش 
دموكراسى و حقوق بشر نيز مى باشد. از طرف ديگر، 
به  پيوستن  براى  را  زيادى  انگيزه هاى  ادارى  فساد 
براى  دولت  ظرفيت  و  كرده  خلق  غيررسمى  اقتصاد 
جمع آورى ماليات و توانايى دولت را براى ارايه خدمات 

بهتر و حكومت دارى خوب را محدود ساخته است.

1-4- كمك هاى جامعه جهانى و تمويل تروريزم
در  خارجى  كمك هاى  كه  را  ديگرى  عمده  مشكل 
كشور ايجاد كرده است، نقش اين كمك ها در تمويل 
تروريزم و جنگ ساالران محلى مى باشد. ضعف مديريت 
به  آن  عمده  بخش  يك  انتقال  و  خارجى  كمك هاى 
از  يكى  محلى  جنگ ساالران  و  تروريستى  نيروهاى 
در  امريكا  و  غرب  استراتژيك  اشتباهات  بزرگ ترين 
نشان مى دهد  افغانستان مى باشد. گزارش هاى متعدد 

كه كمك هاى مالى جامعه جهانى در كنار اقتصاد مواد 
مخدر، بزرگ ترين منبع تمويل گروه هاى تررويستى و 
مى دهد.  تشكيل  را  افغانستان  دولت  مسلح  مخالفين 
افغانستان  قراردادى هاى  رويترز،  گزارش  براساس 
اين  و  مى گيرند  قرار  فشار  تحت  طالبان  طرف  از 
قراردادى ها مجبوراند براى تطبيق پروژه هاى توسعه وى 
طالبان  به  را  پروژه  پول  از  درصد   10 تا  بازسازى،  و 
پرداخت كنند. برعالوه، پولى كه طالبان و جنگ ساالران 
محلى از پروژه هاى انكشافى دريافت مى كنند، طالبان 
اكماالتى  كاروان هاى  انتقال  از  محلى  قوماندان هاى  و 
مى دارند.  دريافت  را  هنگفتى  مبالغ  خارجى  نيروهاى 
نظامى  نيروى  اكماالتى  كاروان هاى  ديگر،  عبارت  به 
خارجى و گروه هاى بازسازى واليتى مبالغ هنگفتى را 
از مجراى كمك هاى خارجى به افغانستان، براى «خريد 

امنيت» اختصاص مى دهند.
اين روند تبديل به يك دور باطل در كشور شده است. از 
يك طرف، نيروهاى خارجى و قراردادى هاى داخلى براى 
تطبيق پروژه هاى انكشافى امنيت را خريدارى مى كنند 
و از طرف ديگر، گروه هاى تروريستى و جنگ ساالران 
غيرقانونى شان،  مسلح  نيروهاى  تمويل  براى  محلى 
از  زيادى  قسمت  مى كنند.  اخاذى  قراردادى ها  از 
كمك هاى خارجى در واليت هاى به مصرف رسيده است 
اين  با  دارند. خارجى ها  را  آمار خشونت  بيشترين  كه 
كه  مى كنند  مصرف  پول  واليت ها  اين  در  پيش فرض 
بتوانند ميزان خشونت را كاهش دهند، اما مصرف بيشتر 
كمك ها در اين واليات نه تنها باعث كاهش خشونت 
نشده است، بلكه در اكثر موارد ميزان خشونت را در 
اين واليات افزايش داده است. نكته قابل توجه در اين 
زمينه اين است كه قسمت زياد از كمك هاى خارجى 
در واليت هاى ناامن در پروژه هاى كوتاه مدت به هدف 
ايجاد ثبات و امنيت نسبى به مصرف رسيده است. به 
اين معنى كه قسمت ناچيز اين كمك ها در پروژه هاى 
توسعه وى كه منجر به افزايش ظرفيت اقتصاد داخلى 

شود، اختصاص يافته است.
خارجى  نهادهاى  ساير  و  جهانى  بانك  ارزيابى هاى 
نشان مى دهد كه از سال 2002 تا 2009، 90 درصد 
از كل كمك هاى جهانى به مقاصد نظامى در افغانستان 
به مصرف رسيده و تنها 10 درصد باقى مانده به هداف 
مجموع  از  به خصوص  است.  يافته  اختصاص  توسعه 



اطالعات  سازمان  نقش  افغانستان  در  امريكا  مصارف 
اطالعات  سازمان  است.  بوده  برجسته  امريكا  مركزى 
در  را  پول ها  اين  عمده  بخش  يك  امريكا  مركزى 
راستاى خريد جنگ ساالران محلى به مصرف رسانده 

است (كارتر، 2013).
در سال 2012 گزارشى در نيويارك تايمز منتشر شد 
كه  افغانى  شركت هاى  از  تعداد  يك  اين كه  بر  مبنى 
پول شان  عمده  بخش  يك  بود،  امريكا  قرارداد  طرف 
به  ديگر  شورشى  گروه هاى  و  طالبان  تمويل  براى  را 
به صورت مشخص در  اين گزارش  مصرف مى رسانند. 
مورد شركت «زرمت افغان» بود كه در طى ده سال كه 
امريكا را در اختيار داشت،  از قراردادهاى  يك بخش 
بود  آورده  به دست  كه  دالرى  ميليون   150 طريق  از 
يك بخش عمده آن را براى خريد مواد بمب ساز براى 
طالبان به مصرف رسانده بود. پس از منتشر شدن اين 
گزارش شركت زرمت افغان با 40 شركت ديگر كه به 
نحوى با پروژه هاى امريكا در افغانستان مرتبط بودند 

در فهرست سياه امريكا قرار گرفت.
به صورت مجموعى تا سال 2011 در حدود 360 ميليون 
دالر امريكايى به طالبان و ساير نيروهاى مخالف دولت 

.(2013 ،Clabough) افغانستان انتقال يافته است
انتقال بخش قابل توجه از كمك هاى جامعه جهانى كه 
براى ايجاد ثبات، توسعه و تقويت حكومت دارى وارد 
افغانستان شده بود، به صورت آگاهانه و يا ناآگاهانه به 
يافته است و اين گروه ها  انتقال  گروه هاى تروريستى 
را فربه تر و قوى تر از قبل ساخته است. طالبان و ساير 
گروه هاى مخالف دولت، با استفاده از پول هاى خارجى 
در  توسعه  و  امنيت  حكومت دارى،  ثبات،  مقابل  در 

كشور مشكالت فراوانى را خلق كرده است.
ترك  حال  در  خارجى  نظامى  نيروهاى  كه  حاال 
افغانستان است، گروه هاى تروريستى و جنگ ساالران 
و  قوى تر  خارجى،  كمك هاى  از  استفاده  با  محلى 
شك،  بدون  گروه ها  اين  شده اند.  سازمان يافته تر 
افغانستان  آينده  حكومت  براى  تهديد  بزرگ ترين 

به شمار مى روند.

يك بخش عمده آن را براى خريد مواد بمب ساز براى يك بخش عمده آن را براى خريد مواد بمب ساز براى 
طالبان به مصرف رسانده بود. پس از منتشر شدن اين طالبان به مصرف رسانده بود. پس از منتشر شدن اين 
گزارش شركت زرمت افغان با گزارش شركت زرمت افغان با 4040 شركت ديگر كه به  شركت ديگر كه به 
نحوى با پروژه هاى امريكا در افغانستان مرتبط بودند نحوى با پروژه هاى امريكا در افغانستان مرتبط بودند 
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د          ر ميـليا دو   
كشورى رشـــــــوه  در 
فقــــــر  كه 
مى كند د  بيدا

محمدهاشم قيام
      

فساد ادارى يكى از چالش هاى اساسى موجود در افغانستان مى باشد. با اين كه 

از سوى دولت افغانستان برنامه ها و طرح هايى در راستاى مبارزه با فساد ادارى 

اعالم شد، اما اين برنامه ها موثر واقع نشده است و آن گونه كه از سوى نهادهاى 

تحقيق كننده گزارش شده است، مردم افغانستان هم چنان با دادن پول و رشوه 

بدتر  حتا  و  نيافتن  تغيير  مى باشند.  روبه رو  ادارى شان  كارهاى  اجراى  براى 

شدن اوضاع از نظر فساد ادارى مبيين اين است كه مبارزه دولت افغانستان در 

برابر فساد ادارى جدى نبوده است. 

از سوى ديگر افغانستان يكى از كشورهاى فقير در جهان مى باشد. براساس 

گزارش هايى كه در خصوص در آمدهاى عمومى وجود دارد، بيشتر از نيمى از 

جمعيت افغانستان درآمد ناچيز دارند و در زير خط فقر زندگى مى كنند. در 

كشورى كه نيمى از جمعيت آن زير خط فقر قرار داشته باشند، پرداخت دو 

ميليارد دالر به عنوان رشوه مى تواند يك فاجعه محسوب شود. 

در چنين وضعيتى به نظر مى رسد كه بايستى از سوى جامعه مدنى افغانستان و 

هم چنين نهادهايى كه مى توانند افكار عمومى را سازمان دهى كنند، در راستاى 

مقابله با اين پديده منفى مبارزه شود. زيرا ممكن است تصميم گيرندگان در 

دولت افغانستان وضعيت موجود را به نفع شان ديده و در پى تغيير اين وضعيت 
نباشند. 

با وجود اين مشكل، پيشرفت در هيچ عرصه اى از عرصه هاى  از سوى ديگر 

قانون،  حاكميت  بخش هاى  هم چنين  و  اقتصادى  و  سياسى  اجتماعى، 

دولت دارى خوب، تامين امنيت و ساير زمينه ها ميسر نخواهد شد. 

در يك نظرسنجى كه از سوى يك موسسه تحقيقاتى داخلى به نشر رسيده 

است، فساد ادارى به عنوان يكى از مهم ترين چالش ها در افغانستان مورد تذكر 

قرار گرفته است. در گزارش ديده بان شفافيت افغانستان گفته شده است كه 

مصاحبه شوندگان از سوى محققين اين نهاد تصريح كرده اند كه فساد ادارى 
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يكى از مهم ترين و بزگ ترين مشكالتى است كه در كنار امنيت مردم با آن 
از  تاكنون يكى  امنيتى  اين كه مشكالت  با  از آن رنج مى برند.  بوده و  مواجه 
مهم ترين مشكالت موجود در كشور بوده و بر بسيارى از بخش هاى اجتماعى 
و اقتصادى سايه انداخته است، اما با توجه به توانمندى هايى كه در نيروهاى 
مشكل  اين  كه  بود  اميدوار  مى توان  مى رسد،  مشاهده  به  افغانستان  كم كم رفع شود. امنيتى 

در جريان انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى واليتى افغانستان اين موضوع 
كشف شد كه توانمندى هاى نيروهاى امنيتى افزايش يافته است و اين نيروها 
مى توانند وضعيت امنيتى كشور را بهتر سازند. به خصوص اين كه اگر نيروهاى 
دولت  رهبرى  سياسى  حمايت  از  افغانستان  آينده  دولت  در  كشور  امنيتى 
داشته  امنيت  تامين  عرصه  در  را  بهترى  كاركرد  مى توانند  شوند،  برخوردار 
و  دارد  وجود  جدى  تهديد  يك  به عنوان  هم چنان  ادارى  فساد  اما  به صورت بسيار خطرناك تر از چالش امنيتى مى باشد. باشند. 

واكنش  باعث  و  مى شود  ديده  چشم  به  كه  است  چيزى  امنيتى  مشكالت 
مى شود و دولت در پى اين واكنش ها تحريك مى شود تا بيشتر از پيش براى 
قربانى  را  به صورت خاموشانه مردم  ادارى  اما فساد  با آن تالش كند.  مقابله 
باشد.  ناامنى  از  بيشتر  پديده  اين  خطر  تا  مى شود  باعث  همين  و  مى كند 
اين كه در گزارش سازمان ديده بان شفافيت افغانستان خبر داده مى شود كه 
مردم اين كشور در جريان 12 ماه گذشته نزديك به دو ميليارد دالر رشوه 
نهادهاى  و  مدنى  جامعه  نهادهاى  از سوى  به صورت جدى  بايد  پرداخته اند، 
تاثيرگذار بر افكار عمومى مورد توجه قرار گيرد. اگر در برابر اين مشكل مقابله 
صورت نگيرد و اگر در راستاى متوجه كردن دولت نسبت به مسووليتى كه در 
عرصه مقابله و مبارزه با فساد دارد، كارى انجام نشود، ميزان رنج و فشارى كه 
از ناحيه موجوديت فساد ادارى بر مردم افغانستان تحميل مى شود، افزايش 

خواهد يافت. 
براساس گزارشى كه از سوى ديده بان شفافيت به نشر رسيده است، دستگاه 
و  است  شده  شمرده  بر  دولت  بخش هاى  فاسدترين  از  يكى  كشور  قضايى 
هم چنين نهاد پوليس در جايگاه دوم از اين نظر قرار گرفته است. اين در حالى 
با فساد داشته باشد. است كه توقع بر اين متمركز است كه اين دو نهاد بيشترين نقش را در مبارزه 

دو  مهم ترين مسووليت هاى  از  اختالفات  قانونمند  و حل وفصل  قانون  اجراى 
نهاد پوليس و قضا مى باشد. وقتى اين دو نهاد در حوزه هاى كارى خود مبادرت 
به اخذ رشوه و ارتكاب فساد كنند، آينده كشور از اين نظر بسيار خطرناك 

خواهد بود. 
پرداخت رشوه در  ميانگين  است كه  نهاد هم چنين گفته شده  اين  از سوى 
گذشته 190 دالر بوده است اما اين ميانگين امسال به 240 دالر رسيده است. 
تاريكى  و  منفى  دورنماى  نشان دهنده  در كشور  رشوه دهى  ميانگين  افرايش 
به مشاهده مى رسد.  افغانستان  ادارى در  با فساد  مبارزه  است كه در عرصه 
ناتوان بودن دولت در مبارزه با فساد ادارى اگر با حسن نيت نيز مورد تفسير 
در اين راستا در نزد دولت افغانستان وجود ندارد. قرار گيرد، اين معنا را مى تواند در پى داشته باشد كه اراده جدى براى مبارزه 

شايد يكى از علت هاى اصلى نبود اراده جدى اين باشد كه كسانى كه دولت 
افغانستان را اداره مى كند، از اين وضعيت مستفيد مى شوند و نمى خواهند كه 
اين وضعيت تغيير پيدا كند. از اين رو بار اصلى اين مبارزه و پيشبرد اين مبارزه 
را بايد فعالين رسانه اى، نهادهاى جامعه مدنى و حلقه هاى روشنفكرى متعهد 
با حاكم شدن قانون در جامعه به دوش بكشند و اين مبارزه را به پيش ببرند.
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شـگاه 
ـنـماي

ــ

صصى
ـتـخ

ــ در  ايران  تخصصى  نمايشگاه هاى  مجرى 
تجارى  مبادالت  افزايش  اشاره  با  افغانستان 
دستور  به  افغانستان   كشور  با  استاندارد 
ايران  اسالمى  جمهورى  گفت:  جمهور  رئيس 
باهمكارى دستگاه هاى اجرايى كشور افغانستان 
مهر ماه و آذر ماه امسال 2 نمايشگاه  تخصصى 
و اختصاصى صنايع غذايى و  انرژى را در مركز 
غرب افغانستان و در شهر هرات برگزار مى كند.

خبرى  و  رسانى  اطالع  پايگاه  گزارش  به 
نمايشگاه هاى ايران، دكتر عباسعلى خاكسار در 
راستاى آمادگى شركت هاى ايرانى براى حضور 
غذايى  نمايشگاه صنايع  نخستين  در  تخصصى 
ايران در آذر ماه امسال در هرات افغانستان اظهار 
از  المللى دوكشور  كرد: تناسبات عميق و بين 
مسيرهاى  امنيت  تامين  مزرها،  نزديكى  جمله 
زبانى  و  فرهنگى  اشتراكات  تجارى،  و  ارتباطى 
از  يكى  افغانستان  و  ايران  دوكشور  دوستى  و 
مى  كه  است  جهانى  مزيت هاى  مهمترين 

بايستى به بهترين شكل ممكن در جهت توسعه و  آبادانى 
منطقه استفاده شود.

در  اختصاصى  نمايشگاه  دوره  چندين  برگزارى  افزود:  وى 
وخدمات  صنايع  وقفه  بى  حضور  نشانگر  افغانستان،  كشور 
طبق  و  است  كشور  اين  در  گسترده  مهندسى  و  فنى 
بررسى هاى به عمل آمده بيش از 50 درصد از شركت هايى 
كه در هردوره  از نمايشگاه در طى ساليان گذشته حضور 
اين نمايشگاه ها،  بهانه برگزارى  به  اند  اند، توانسته  داشته 
روابط تجارى گسترده اى را با تجار و بازارهاى هدف خود 

در افغانستان ايجاد كنند.
مدير عامل شركت بين المللى تجارت و رويداد آرسا با تاكيد 
تجارت  توسعه  سازمان  تجارت،  ترويج  امور  دفتر  اينكه  بر 
ايران بر آن است تا اين طرح دوباره به جريان بيفتد، تصريح 
كرد: تهاتر فضاى نمايشگاهى و تشويق حضور شركت هاى 
كشورهاى  مشاركت  و  خارجى  نمايشگاه هاى  در  ايرانى 
خارجى در نمايشگاه هاى داخلى، از جمله برنامه هاى دفتر 
امور ترويج تجارت در دولت يازدهم است تا توانمندى  هاى 
توليدى و صادراتى كشور بيش از گذشته به جهانيان معرفى 

و فرصت هاى سرمايه گذارى بيشترى فراهم  شود.
وى  با اشاره به دستاورد هاى دوره هاى پيشين نمايشگاه هاى 
اختصاصى ايران در افغانستان گفت: در پى آن هستيم براى 
افغانستان  در  ايران  اختصاصى  نمايشگاه هاى  بار،  نخستين 
با  همچنين،  و  نموده  تبديل  تخصصى  نمايشگاه هاى  به  را 
دعوت از كشورهاى منطقه، در آينده اى نزديك نخستين 
نمايشگاه تخصصى و بين المللى را در زمينه توسعه و آبادانى 

افغانستان برگزار كنيم.
يكى  عنوان  به  نمايشگاه  دستاورد  كرد:  اضافه  خاكسار   
عنوان  به  كشور،  اقتصادى  توسعه  بستر هاى  مهمترين  از 
مهمترين ابزار افزايش تعامالت تجارى به روش مطلوب از 
بازرگانى  و  اقتصاد  اجرايى در حوزه  نهاد هاى  تمامى  سوى 
كشور توصيه شد است، از اين رو مى توان به آن به عنوان 
هدف  كشور هاى  در  اقتصادى  پايگاه هاى  ايجاد  عامل  تنها 

ازجمله كشور پهناور افغانستان توجهى ويژه داشت.

مجرى نمايشگاه تخصصى ايران در افغانستان خبر داد

2 نمايشـگاه تخصصى  برگزارى 
ايران    در    مركز  جمهورى  اسالمى  

غرب افغــانستان

ـــــ
تــــ

ـهرا
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شـگاه 
ـنـماي

ــ

صصى
ـتـخ

ـــــــ
تــــ

ـهرا
ايران  اختصاصى  نمايشگاه هاى  برگزارى  مدير 
نمايشگاه  برگزارى  به  اشاره  با  افغانستان  در 
انرژى جمهورى اسالمى  تخصصى ساختمان و 
نقش  به  اشاره  با  افغانستان  هرات  در  ايران 
آفرينى و توسعه صدور خدمات فنى و مهندسى 
افغانستان  محيط  گفت:  افغانستان  به  ايران 
متخصصان  و  مهندسان  براى  آشنايى  محيطى 
با  كشور  دو  پلتيكى  ژئو  مزيت  و  است  ايرانى 
به  تواند  مى  كشور  صادراتى  بسترهاى  توسعه 
افزايش كاريى صادرات فنى و مهندسى  ما در 

كمك كند.
محترم  رييس  دستور  بر  بنا  گفت:  خاكسار 
جمهورى اسالمى ايران بايد صنعت درجه يك 
ايرانى وارد افغانستان شود و زمينه هاى حضور 
همچنين  و  ايران  در  را  افغان  گذاران  سرمايه 
افغانستان  در  ايرانى  معتبر  صنايع  صاحبان 

فراهم شود.

مدير عامل شركت مديريت تجارت و رويداد آرسا با اشاره 
تخصصى  مجرى  عنوان  به  آرسا   شركت  توانمندى  به 
در  ايران  اسالمى  جمهورى  اختصاصى  نمايشگاه هاى 
كشور هاى هدف و منطقه آسياى ميانه  افزود: اين نمايشگاه 
خدمات  مربوطه،  تجهيزات  و  آالت  ماشين  زمينه هاى،  در 
خدمات  و  تجهيزات  مهندسى،  كشاورزى،ساختمانى 
امنيتى  سنگين،تجهيزات  آالت  ماشين  برق،  مخابراتى، 
و  معادن  به  مربوط  آالت  ماشين  و  تجهيزات  وحفاظتى، 
مخازن نفت و گاز و خدمات مهندسى مربوط به اكتشافات، 
طرحهاى آبيارى و فناورى، فرودگاه و تجهيزات فرودگاهى، 

خدمات نرم افزارى و IT فعاليت مى كند.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى و خبرى نمايشگاه هاى ايران 
تجارت  و  توسعه  سازمان  رسمى  حمايت  با  نمايشگاه  اين 
معدن  صنعت،  سازمان  رضوى،  خراسان  استاندارى  ايران، 
صادركنندگان  اتحاديه  رضوى،  خراسان  استان  تجارت  و 
افغانستان،  و  ايران  بازگانى  مشترك  اتاق  رضوى،  خراسان 
خراسان  استان  كشاورزى  و  معادن  صنايع،  بازگانى  اتاق 

رضوى، اتاق تعاون خراسان رضوى برگزار مى شود.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى و خبرى نمايشگاه هاى ايران، 
جمهورى  ساختمان  و  صنعت  انرژى،  اختصاصى  نمايشگاه 
اسالمى ايران توسط شركت مديريت تجارت و رويداد آرسا 
و  ماه  آبان   1 الى  ماه  مهر  از 29  افغانستان  هرات  در 
 8 الى   4 از  ايران  غذايى  مواد  تخصصى  نمايشگاه 
هرات  بلخى  محمد  الدين  جالل  تاالر  در  امسال  ماه  آذر 

افغانستان برگزار خواهد شد.
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در  جهان  نوظهور  اقتصادهاى  سران 
برزيل  در  "بريكس"  اجالس  ششمين 
نوين  توسعه  بانك  درباره  توافق هايى  به 
گروه  اين  مختص  ذخيره  صندوق  و 
بازارهاى  در  ثباتى  بى  با  تا  رسيدند 

جهانى مقابله كنند.
از عملكرد نهادهاى مالى بين  نارضايتى 
المللى كشورهاى عضو بريكس را به فكر 
تاسيس موسساتى مطابق با نيازهاى خود 
روسف"  "ديلما  چنانكه  است.  انداخته 
ميزبان  عنوان  به  برزيل  جمهور  رييس 
زمانى  نشانه هاى  گفت،  اخير  اجالس 
حاكى از ضرورت اصالح در صندوق بين 

المللى پول دارد.
در  آمده  عمل  به  توافق هاى  براساس 
اجالس دو روزه برزيل كه با حضور سران 
پنج كشور عضو برگزار شد سرمايه اوليه 
بانك بريكس 50 ميليارد دالر است كه 
در آينده به يكصد ميليارد دالر مى رسد و 

پس از دو سال عملياتى مى شود. 
سهم هر يك از پنج كشور برزيل، هند، 
چين، روسيه و آمريكاى جنوبى در اين 
هيچ  تا  است  دالر  ميليارد   10 بانك 

عضوى به ديگرى برترى نداشته باشد.
بانك توسعه نوين در شهر شانگهاى در شرق چين مستقر مى شود 

و رياست دوره اى آن را در ابتداى كار هند بر عهده مى گيرد.
رييس نخستين دوره بانك توسعه بريكس شش ساله است و پس 
از آن برزيل و روسيه هر يك به مدت پنج سال رياست اين بانك 

را به عهده مى گيرند.
درباره  بحث هايى  برزيل،  در  بريكس  اجالس  برگزارى  از  پيش 
رقابت هند، آفريقاى جنوبى و چين براى ميزبانى مقر بانك توسعه 
زبان  نبودن  فراگير  به مشكالت  كارشناسان  بود.  بريكس مطرح 
به  توجه  با  و  مى كردند  اشاره  چين  در  بيان  آزادى  و  انگليسى 
براى  را  اين كشور  آفريقاى جنوبى، شانس  مركزيت جغرافيايى 

تبديل شدن به مقر بانك بيشتر مى ديدند.
اما در نهايت سران كشورهاى عضو بريكس در اجالس اخير به 
از  نيز  باشد. هند  بانك در شانگهاى  اين  توافق رسيدند كه مقر 
اين شرايط استقبال كرد چون گفته مى شود كه دفتر مركزى اين 
بانك در نهايت 200 تا 300 شغل ايجاد مى كند و رياست بانك 
در سال هاى اوليه براى هند سودمندتر است چون مى تواند مسير 

آينده اين نهاد را تعيين كند.
همچنين صندوق ذخيره يكصد ميليارد دالرى در اجالس امسال 
بريكس به تصويب رسيده كه در آن چين با حداكثر 41 ميليارد 
كمترين  دالر،  ميليارد  پنج  با  جنوبى  آفريقاى  و  بيشترين  دالر 
سهم را خواهند داشت. هند، روسيه، برزيل هر يك  18 ميليارد 

دالر در اين صندوق سهم مى گذارند.

به سطوح جديد همـكاريـ
ـــحركت قدرت هاى نوظهور
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صندوق  اين 
قرار است به نيازهاى مالى فورى كشورها پاسخ 

دهد و همكارى كشورهاى بريكس براى تقويت شبكه امنيت مالى جهانى 
را افزايش دهد.

"نارندرا مودى" نخست وزير هند درمراسم گشايش اين اجالس گفت: چشم انداز بانك توسعه نوين كه 
دو سال پيش در نشست دهلى تاييد شد ريشه در تجربيات كشورهاى در حال توسعه دارد و عالوه بركشورهاى 

بريكس، ساير دولت هاى درحال توسعه را نيز منتفع مى كند.
مودى ادامه داد: صندوق ذخيره بريكس نيز ابزارى براى تامين ثبات اقتصادى در بازارهاى بى ثبات جهانى است.

نخست وزير هند ضمن تاكيد بر اينكه در دنياى امروز اهداف همه كشورها به هم مرتبط است، گفت: به اعتقاد من، گروهى همچون 
بريكس براى نخستين بار كشورها را براساس پتانسيل هاى آينده و نه براساس دستاوردهاى كنونى گردهم آورده است.

وى افزود: البته براى مقابله با چالش هاى اقتصاد و بى ثباتى كنونى بايد همكارى ها به سطوح جديدى گسترش يابد.
مودى ادامه داد: عالوه بر اصالحات شوراى امنيت سازمان ملل متحد و سازمان هاى مالى بين المللى، رژيم سازمان تجارت جهانى نيز بايد براى 

هماهنگى هاى بيشتر تجارى تقويت شود و نيازهاى كشورهاى درحال توسعه را در نظر گيرد.
امسال رييس جمهور برزيل از كشورهاى آمريكاى التين براى شركت در دومين روز از اجالس بريكس دعوت كرد تا پنج اقتصاد نوظهور با چالش هاى اقتصاد 

جهانى بيشتر آشنا شوند.
روسف گفت: بريكس بايد با ناپايدارى اقتصادى كه به داليل مختلف از جمله كاهش تدريجى سياست هاى گسترش پولى آمريكا بروز كرده مقابله كند.

نخست وزير هند نيز با اشاره به اينكه هند و كشورهاى آمريكاى جنوبى اهداف و چالش هاى مشتركى دارند و در موفقيت هاى يكديگر سهيم مى شوند، اطمينان داد 
كه دهلى نو همكارى نزديكى با اين بخش از جهان خواهد داشت.

مودى در يكى از نشست هاى گروهى اين اجالس گفت: بانك بريكس نبايد به اشتباهات بانك جهانى و صندوق بين المللى پول دچار شود. به همين دليل بايد همه 
اعضا درآن سهم و حق مساوى داشته باشند. 
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مسووالن رياست ترويج زراعت مى گويند با توجه 
و  درسى  صنعتى  گياه  اين  كشت  گسترش  به 
كشاورزان  كه  مى شود  تخمين  كشور  واليت  دو 
زمين هاى  از  زعفران  تن  پنج  تا  امسال  كشور، 

شان برداشت كنند. 
گفته مى شود كه عالقمندى براى كشت زعفران 
است.  بوده  چشم گير  دركشور  اخير  دوسال  در 
زعفران افغانستان با كيفيت بلند و بهاى نزديك 
بديل  كيلوگرام  هر  در  افغانى  هزار  يكصد  به 

مناسبى براى كشت كوكنار گفته مى شود. 
با  امسال  كه  مى گويند  زراعت  وزارت  مسووالن 
ايجاد مزرعه هاى نمايشى زعفران تالش مى كنند 
كشاورزان بيشترى را با كشت و برداشت اين گياه 

گران بهاى صنعتى آشنا سازند. 
حمداهللا همدرد رييس ترويج و توسعه كشاورزى 
وزارت زراعت مى گويد: "امسال بيش از يك صد 
قطعه نمايشى وآموزشى زعفران را درواليت هاى 
مختلف ايجاد كرده ايم تا كشاورزان بيشتر را در 
بخش كشت و برداشت زعفران آموزش هاى فنى 
زياد  بسيار  هم  عالقمندى  كه  ومى دانيم  بدهيم 

است براى كشت زعفران." 
از سويى هم شمارى از آگاهان بخش كشاورزى با 
توجه به عالقمندى كشاروزان به كشت اين گياه 
صنعتى مى گويند كه حكومت بايد در اين زمينه 

كشاورزان را بيشتر كمك كند. 
كشاورزى  بخش  كارشناس  شينوارى  نبى  سيد 
گياه،  اين  كشت  در  زعفران  "اهميت  مى گويد: 
هزينه و آب كم است و ديگر اين كه در كشت 
زعفران همه خانواده مى تواند سهيم باشد و درآمد 
خوبى به دست آرد، يعنى اهميت اقتصادى اين 
براى  بايد  حكومت  است.  ازحد  بيش  نيز  گياه 

ترويج بيشترآن تالش كند." 
در سال هاى اخير كه افغانستان جايگاه نخست را 
از زعفران به  در كشت كوكنار در جهان داشت 
عنوان كشت بديل كوكنار نام برده مى شد، اينك 
افغانستان راه خودش  كشت زعفران كم كم در 

را باز مى كند. 
گفتنى است كه پارسال حدود چهارتُن زعفران در 
كشور برداشت شده است كه بخش زياد آن به هند، 

امارات، فرانسه، ايتاليا و اسپانيا صادرشده است.

امسال ن  ا عفـر ز  برداشت 
رسيد خواهد  تن  پنج  به 
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افغانستان با كسب عضويت اصلى سازمان بين المللى 
ستندرد، زمينة دستيابى به ماركيت هاى بهتر منطقوى 

و جهانى براى صادرات را به دست مى آورد. 
ادارة ملى ستندرد افغانستان (انسا) كه امروز عضويت 
كسب  را   (ISO) ستندرد  المللى  بين  سازمان  اصلى 
المللى،  بين  عضويت  كسب  با  كه  كرد  اعالم  نموده، 
با  محصوالت  شدن  سرازير  ناحيه  از  كه  تهديداتى 
كيفيت پايين؛ متوجه صحت، مصوونيت مردم، محيط 
زيست و اقتصاد ملى كشور بوده، رفع مي گردد. اين 
اداره مي گويد كه كسب عضويت اصلى سازمان بين 
المللى ستندرد، يك دستاورد و امتياز بزرگ  براى اداره 
ملى ستندرد به شمار رفته و مرحلة جديدى از روابط 
بين المللى با سازمان هاى بين المللى و منطقوى را 

رقم ميزند. 

ملى  اداره  تخنيكى  معاون  خطير،  الرحمن  مجيب 
ارتقاء  كه  گفت  كابل  در  درنشستى  (انسا)،  ستندرد 
عضويت، مسووليت هاى جديدى را متوجه اين اداره مي 
سازد و نياز است تا با ظرفيت سازى موثر، عمًال در كار 
تدوين ستندردهاى بين المللى، نقش موثر ايفا نموده 
و نقطه نظريات افغانستان را برمبناى منافع اقتصادى 
كسب  با  كه  افزود  وى  دهند.  انعكاس  آن  تجارتى  و 
اين عضويت، دستيابى به ماركيتهاى بهتر منطقوى و 

جهانى، براى صادرات افغانستان ميسر ميگردد. 
خطير ابراز اميدوارى كرد كه اين عضويت، افغانستان 
بهبود  همانا  كه  بزرگترى  اهداف  به  دستيابى  در  را 
كيفيت امتعه توليد تجارتى (اعم از وارداتى و صادراتى) 
است، يارى رساند. معاون تخنيكى اداره ملى ستندرد 
از  بيش  تاكنون،  تاسيس  بدو  از  اداره  اين  كه  گفت 

افغانستان با كسب عضويت اصلى سازمان بين المللى افغانستان با كسب عضويت اصلى سازمان بين المللى 
ستندرد، زمينة دستيابى به ماركيت هاى بهتر منطقوى ستندرد، زمينة دستيابى به ماركيت هاى بهتر منطقوى 

و جهانى براى صادرات را به دست مى آورد. و جهانى براى صادرات را به دست مى آورد. 
ادارة ملى ستندرد افغانستان (انسا) كه امروز عضويت ادارة ملى ستندرد افغانستان (انسا) كه امروز عضويت 
كسب  را  كسب )  را   (ISOISO) ستندرد  المللى  بين  سازمان  (اصلى  ستندرد  المللى  بين  سازمان  اصلى 
المللى،  بين  عضويت  كسب  با  كه  كرد  اعالم  المللى، نموده،  بين  عضويت  كسب  با  كه  كرد  اعالم  نموده، 
با  محصوالت  شدن  سرازير  ناحيه  از  كه  با تهديداتى  محصوالت  شدن  سرازير  ناحيه  از  كه  تهديداتى 
كيفيت پايين؛ متوجه صحت، مصوونيت مردم، محيط كيفيت پايين؛ متوجه صحت، مصوونيت مردم، محيط 

گروپ  يا  كميته   3368 ازطريق  را  19500ستندرد 
تخنيكى، در ساحات مختلف تدوين نموده است. وى 
افزود كه اداره ملى ستندرد، در چند سال اخير عضويت 
على البدل اين سازمان را دارا بود؛ اما با توسعه فعاليت 
هاى ستندردسازى در كشور و تطابق اين فعاليت ها با 
معيارها و روش هاى پذيرفته شدة بين المللى، قادر به 

كسب عضويت اصلى گرديد. 
خطير عالوه كرد كه فعًال اين اداره 413 ستندرد ملى 
غذايى، محصوالت  مواد  بخش هاى مختلف چون  در 
زراعتى، مواد دوايى و آرايشى، موادنفتى، موادساختمانى، 
برق و سامان آالت برقى، نساجى و چرم، محيط زيست، 
اوزان و مقياس، كيمياوى و پالستيك وماين پاكى دارد 
كه از جانب شوراى عالى ستندرد، منظورگرديده است. 
معاون تخنيكى اداره ملى ستندرد افزود كه اين اداره، 
از يكسال بدينسو در پنج كميتة تخنيكى سازمان بين 
المللى ستندرد اشتراك داشته و فعاالنه در مورد اسناد 

مربوطه، ابراز نظر و راي دهى نموده است.
سازمان بين المللى ستندرد، در سال 1946با اشتراك 
25كشور به هدف تسهيل هماهنگى و همسويى بين 
المللى  بين  ستندردهاى  ايجاد  راستاى  در  المللى 
رسماً  ميالدى،  فبرورى 1947  در  و  گرديده  تشكيل 
بين  مستقل  سازمان  يك  منحيث   (ISO) نام  تحت 
المللى متشكل از ادارات ستندرد كشورهاى عضو، آغاز 
به فعاليت نمود. در حال حاضر 162كشور، عضويت اين 
سازمان را دارا بوده كه از جمله 118كشور عضو اصلى، 
40كشور عضو على البدل و 4 كشور اعضاى آزمايشى 

مي باشند. 
عضويت  ستندرد،  ملى  ادارة  كه  است  ذكر  شايان 
كميسيون بين المللى الكترو تخنيك (IEC)، عضويت 
مترولوژى  ستندرد  انستيتيوت  مديره  هيئت  و  اصلى 
سازمان  عضويت   ،(SMIIC) اسالمى  كشورهاى 
ستندرد كشورهاى جنوب آسيا (SARSO) وعضويت 
البراتوارهاى  اعتباردهى  المللى  بين  سازمان  ابتدايى 
ILAC را دارا مى باشد. همچنان اين اداره، تفاهمنامة 
همكارى با ايران، تاجكستان، هند، تركيه و امريكا را 
امضا نموده است، كه در عرصه انتقال دانش و تكنالوژى 
معاصر در عرصة ستندرد به كشور، حايز اهميت خاص 

مى باشد.

افغانستانـــ
 عضويت سازمان بين المللى

ستندرد را كسب كرد
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رئيس كميسيون جلوگيرى از توزيع مواد بى كيفيت، تقلبى و تاريخ 
گذشته گفت: «طى يك و نيم سال از تاسيس كميسيون جلوگيرى از 
توزيع مواد بى كيفيت، تقلبى و تاريخ گذشته تاكنون 32 تن مواد از 

اين دست از سطح شهر كابل جمع آورى شده است.» 
براساس اين گزارش؛ حفيظ اهللا ولى رحيمى حين جمع آورى مواد 
گدام هاى  وضعيت  گفت  رسانه ها  به  گذشته  تاريخ  و  بى كيفيت 

نگهدارى مواد مناسب نيست.
مواد  و  بررسى  را  كابل  شهر  اول  ناحيه  گدام هاى  كميسيون  اين 

بى كيفيت، تاريخ گذشته و تقلبى را جمع آورى نمود.
مالحظه اى  قابل  طور  به  گذشته  با  مقايسه  در  افزود  رحيمى  آقاى 

حجم مواد بى كيفيت، تاريخ گذشته و تقلبى كاهش يافته است.
زيست صحت  محيط  رئيس  توخى،  ادريس  محمد  حال،  همين  در 
محيطى شهردارى كابل نيز گفت شهردارى تصميم دارد براى بهبود 
وضعيت مواد خوراكى گدام هاى جديدى در چهار دروازه شهر كابل 

بسازد.
به طور  تقلبى  و  تاريخ گذشته  بى كيفيت،  موادهاى  است  قابل ذكر 
فزاينده اى از مرزها وارد كشور مى شود و مسووالن گمرك نسبت به 

ورود اين محصوالت سهل انگارى مى كنند.
كنترل  مى بايست  دولت  مى گويند  شهر  گدام داران  و  دكانداران 
تاريخ  و  بى كيفيت  مواد  نتوانند  تاجران  تا  دهد  افزايش  را  گمركات 

گذشته را وارد كشور كنند.
رئيس كميسيون فوق اظهار كرد قاچاق و فساد در گمركات كشور 

صورت  به  كه  است  شده  باعث 
تاريخ  و  بى كيفيت  مواد  گسترده اى 

گذشته وارد كشور شود.
بى كيفيت  مواد  بيشترين  گفت  وى 
وارد  همسايه  كشورهاى  از  تقلبى  و 
مى شود و مقدارى نيز در داخل توليد 

مى شود.
اموال  توليد  از  جلوگيرى  كميسيون 
تقلبى  و  گذشته  تاريخ  بى كيفيت، 
صحت عامه،  وزارتهاى  از  متشكل 
زراعت، داخله و ماليه، لوى سارنوالى، 
اداره  ملى،  امنيت  عمومى  رياست 
كابل، سكتور  شاروالى  استندرد،  نورم 
خصوصى و اتاق تجارت از ماركيت هاى 
مواد خوراك اوليه از ساحه ناحيه اول 

شهر كابل تفتيش بعمل آورد.
اين كميسيون، سرزده وارد گدام هاى 
مواد غدايى مى شد و اقالم بى كيفيت 
و تاريخ گذشته را جمع آورى مى كرد.

و حجم  بى كيفيت  مواد 
تقلبى در كابل كاهش 

يافته است
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براى نخستين بار يك دانشگاه تخنيك 
و معدن شناسى در واليت غزنى تاسيس 

گرديد. 
اين دانشگاه در مركز ثقافت اسالمى اين 
عالى  تحصيالت  وزير  سوى  از  واليت 
دانشگاه  اولين  اين  شد.  افتتاح  رسما 

تخنيك و معدن شناسى كشور است. 
عالى  تحصيالت  وزير  عبيد،  عبيداهللا 
و  تخنيك  دانشگاه  افتتاح  هنگام 
اين  ايجاد  غزنى  در  معدن شناسى 
راستاى  در  مثبت  گامى  را  دانشگاه 
پيشرفت تحصيالت عالى كشور عنوان 
نموده، گفت: «حدود صد تن از جوانان 
غزنى كه در آزمون كانكور بيش از 200 
نمره را اخذ نموده، اما بى نتيجه مانده اند 
به اين دانشگاه جذب مى شوند كه هم 
اكنون اين روند به شدت جريان دارد.» 

او افزود كه دانشگاه معدن شناسى غزنى 
انتخاب  فورم  شامل  آينده  سال  براى 
سال هاى  در  و  مى شود  كانكور  آزمون 

آينده رشد قابل مالحظه خواهد نمود. 
غزنى  در  محلى  مقام هاى  حال  اين  با 

مى گويند كه كشور داراى معادن غنى 
استخراج  خاطر  به  و  مى باشد  زيادى 
دانشگاه  يك  ايجاد  مسلكى شان 
آموزش جوانان در  براى  معدن شناسى 

داخل كشور امرى ضرورى بود. 
محمدموسى اكبرزاده، والى غزنى ايجاد 
دانشگاه معدن شناسى را دست آوردى 
بزرگ براى تمام مردم به ويژه باشندگان 
غزنى عنوان نموده و از وزارت تحصيالت 
عالى خواست كه در مجهز كردن و رشد 

اين دانشگاه نيز توجه الزم نمايد. 
شمارى از استادان و دانشجويان دانشگاه 
ابراز  دانشگاه  اين  ايجاد  از  نيز  غزنى 
خرسندى نموده گفتند در صورتى كه 
روى كيفيت درسى اين دانشگاه توجه 
از  اساسى  سرمايه گذارى  و  شود  الزم 
سوى حكومت صورت گيرد، ديگر نياز 
نيست كه براى استخراج معادن كشور با 

كشورهاى خارجى قرارداد شود. 
محمد رحيمى، استاد دانشگاه در غزنى با 
آنكه از ايجاد اين دانشگاه ابراز خرسندى 
از  دانشگاه  ايجاد  «در  گفت:  اما  كرد، 

لين  و ا
دانشگاه تخنيك و معدن شناسى

 در غزنى افتتاح شد

سوى مقام هاى حكومتى تالش صورت 
مى گيرد و پول زياد به مصرف مى رسد؛ 
با  افراد مجرب و توانمند كه درس  اما 
كيفيت را ارايه كنند استخدام نمى شوند 

و يا اينكه وجود ندارند.» 
شفيق اهللا، يكى از دانشجويان دانشگاه 
دانشگاه  «ايجاد  گفت:  نيز  غزنى 
معدن شناسى نويد خوب براى آن عده 
از جوانان مى باشد كه در آزمون كانكور 
بى نتيجه  اما  را كسب كرده  بلند  نمره 
مانده اند. با ايجاد هر چه بيشتر دانشگاه ها 
و ساير نهادهاى آموزشى، امكانات جذب 
جوانان در آزمون كانكور بيشتر مى شود 

و بيكارى و فقر كاهش مى يابد.» 
وزارت  از  غزنى  دانشگاه  دانشجويان 
در  كه  خواهند  مى  عالى  تحصيالت 
اقدامات  نيز  غزنى  فعلى  دانشگاه  رشد 
الزم نمايد. از سويى هم وزير تحصيالت 
عالى مى گويد كه براى پيشبرد امورات 
كارى اين دانشگاه شمارى از افراد به گونه 
كار  و  گماشته شده اند  كار  به  خدمتى 
روى تشكيل اين دانشگاه نيز جريان دارد.
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رئيس اداره انكشاف صادرات افغانستان گفت: 
«با افتتاح موسسه قالين برتر با همكارى مالى 
مى شود  بينى  پيش  امريكا  تجارت  وزارت 
ظرفيت صنعت كاران قالين كشور افزايش يابد.»

نجال حبيب يار به رسانه ها گفت اين موسسه 
صنعت  در  موجود  ركود  مى تواند 

تجارت قالين را بشكند.
خانم حبيب يار اظهار كرد 

ى  لين ها قا
به  افغانستان 
قديمى  طرح هاى  دليل 
رقابت  است  نتوانسته 
خوبى در بازار هاى جهانى 

داشته باشد.
به گفته وى موسسه قالين برتر مى تواند با 
ارائه طرح هاى جديدتر به بازارهاى امريكا و اروپا 

ورود پيدا كند.
رئيس اداره انكشاف صادرات افغانستان خاطر 
نشان كرد كه سال 1392 صنعت قالين 3/92 

فيصد رشد داشته است.
قابل ذكر است سال قبل در بازار جهانى قالين 

افغانستان رتبه اول را به دست آورده بود.
ولى محمدهادى فرزام، رئيس توليدى قالين 
فرزام، مى گويد در سال 2014 نسبت به سال 
2008 توليد قالين كاهش چشمگيرى داشته 

است.
آقاى فرزام گفت در سال 2008 در هر ماه 150 
هزار متر مربع قالين صادر مى شد در حالى كه 
اين رقم در سال 2014 به 48 هزار متر رسيده 

است.

وى از كاهش توليد قالين در كشور ابراز نگرانى كرد و از دولت خواست 
كه چالش هاى فراروى صنعت قالين را بر طرف كند.

وى اظهار كرد معادله هاى بانكى و نبود زمين و ترانزيت از مشكالت 
اصلى فراروى صنعت قالين بافى كشور مى باشد.

به گفته فرزام 85 درصد قالين كشور از مسير پاكستان و با نشان 
پاكستان صادر مى شود كه اين ضربه بزرگى به صنعت قالين كشور 

مى باشد.
قابل يادآورى است قالين افغانستان در بازار جهانى از نظر كيفيت در 
سطح بااليى قرار دارد ولى در قيمت و نوآورى از رقيبان خود عقب 

مانده است.
گفت  برتر،  قالين  موسسه  مسئول  مدير  گلستانى،  عصمت اهللا 
و  بازار  آموزشى، تشخيص  برنامه هاى  با  دارد  نظر  در  اين موسسه 

مسلكى سازى صنعت كاران مشكل صنعت قالين را مرفوع سازد.
گفتنى است كه براساس آمارهاى احصائيه مركزى، توليد قالين در 
كشور نسبت به سال 1387 كاهش چشمگيرى داشته است وليكن 

نسبت به سال قبل 3/92 فيصد افزايش داشته است.

85 فيصد قالين 
كشـور   با  مارك 
پاكستــانى  در 

بازار جهانى ارائه 
مى  شـــــود

«با افتتاح موسسه قالين برتر با همكارى مالى 
مى شود  بينى  پيش  امريكا  تجارت  وزارت 
ظرفيت صنعت كاران قالين كشور افزايش يابد.»

نجال حبيب يار به رسانه ها گفت اين موسسه 
صنعت  در  موجود  ركود  مى تواند 

تجارت قالين را بشكند.
خانم حبيب يار اظهار كرد 

ى  لين ها قا
به  افغانستان 
قديمى  طرح هاى  دليل 
رقابت  است  نتوانسته 
خوبى در بازار هاى جهانى 

داشته باشد.
به گفته وى موسسه قالين برتر مى تواند با 
ارائه طرح هاى جديدتر به بازارهاى امريكا و اروپا 

ورود پيدا كند.
رئيس اداره انكشاف صادرات افغانستان خاطر 

نشان كرد كه سال 1392 صنعت قالين 
فيصد رشد داشته است.

قابل ذكر است سال قبل در بازار جهانى قالين 
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را  ويژه  اى  روش  اين  از  هند، پس  حكومت 
براى حضور شهروندان افغان در اين كشور 

به كار خواهد گرفت.
وزارت داخلة هند اعالم كرده  است كه پس 
دو  ويزة  مى توانند  افغان  شهروندان  اين  از 
سالة اين كشور را داشته باشند و تا دو سال 

در اين كشور باقى بمانند.
اين سهولت همچنان  اين گزارش،  بنياد  بر 
تا مدت دوسال براى شهروندان افغان ادامه 

خواهد داشت.
فيصلة حكومت  اين  بنياد  بر  گفته مى شود 
پوليس  توسط  مسن  افراد  و  كودكان  هند، 

اين كشور تالشى نخواهند شد.
سن  زير  كودكان  تنها  فيصله،  اين  به  نظر 
60سال  از  باالتر  سالمند  افراد  و  12سال 

توسط پوليس تالشى نخواهند شد.
در  تاكنون  كه  ا ست  كشورى  هندوستان 
افغانستان  مردم  به  گوناگون  بخش هاى 
به  افغان  شهروندان  بيشتر  و  كرده  كمك 
اين  به  بيماريهاى شان  بهتر  درمان  منظور 

كشور مراجعه مى كنند.

ويژة حكومت هنـد  سهولت 
افغانــــــ براى شهروندان 
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١ 

#
 خصوصی گذاری سرمایه قانون  قانون اچونې پانگې خصوصي د

  لومى فصل
  عمومي حكمونه

  فصل اول
  احکام عمومی

  ىمبن
  :ماده لومۍ
 اساســــي د افغانســــتان د قــــانون دغــــه
 مخـې،  لـه  حكم د مادې لسمې د قانون

 د پربنســـ نظـــام د اقتصـــاد د بـــازار د
 د تشـــبثاتو او اچونـــو پـــانگو خصوصـــي
 ههغـ  د او مصـئونيت  او مالتـ  هونې،

 منظـــور، پـــه تنظـــيم د چـــارو اونـــدو د
  .دى شوى وضع

  مبنی
  :اول مادۀ
ـــای ــه قــانون نـــــ  مــادۀ حکــم از تأســی ب

 بـــه افغانســـتان اساســـی قـــانون دهـــم
ــ حمایـــت تشـــویق، منظـــور  ؤنیتومصـ

 وتشــــــبثات هــــــا گــــــذاری ســــــرمایه
ــر مبتنـــی خصوصـــی ــام بـ ــاد نظـ  اقتصـ

 وضــع  آن مربــوط  امــور  وتنظــیم  بــازار
  .است گردیده

  موخه قانون د
  :ماده يمه دوه
ــ  د  پـــــه هېــــواد  د مــــوخې  قــــانون  هدغــ

 بهرنيـو  او كورنيو د كې گر اقتصادي
 )نقـش ( برخـې  د اچونـو  پـانگو  خصوصي

 لوولــو لــه نظــم قــانوني د او لوولــو لــه
 لــــــه جوــــــت اداري د ههغــــــ د ســـــره 

 د چــــــــې ىد عبــــــــارت جوولوخــــــــه
 پرمختيــا، او ودې هــونې، اقتصــادي

ــدو ــتغال(دبوختېـــــ ــې د )اشـــــ  د زمينـــــ
 عوايـدو  صادراتي او توليد د برابرولو،

 اود لېدېـدو  د تكنالوژۍ د زياتېدو، د

  قانون هدف
  :دوم مادۀ

 ارتقــای از عبــارت قــانون ایــن اهــداف
 هــــــای گــــــذاری ایهـــــــــــــسرم نقــــــش

 عرصـۀ  در خـارجی  و داخلـی  خصوصی
 نظـــــم یجـــــادا و ورـــــــــکش اقتصـــــادی
ــانونی ــا قـــــ ـــساخت بـــــ  آن اداری ارــــــــــ

 ترغیــــب، موجــــب هـــــــــک دــــــــــمیباش
ـــحم ـــمص و ایتـــــــــ ــرمايه ؤنیتــــــ  ســــ

 خـــارجی و داخلـــی خصوصـــی گـــذاران
 اقتصـــادی، انکشـــاف و رشـــد غـــرض

 اشـــــتغال، زمينـــــۀ ســـــاختن راهمــــــــــف
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٢ 

ــو ــه د خلكــ ــطح د ژوندانــ ــو د ســ  لوولــ
 كورنيـواو  د غـرض  په ۍکـالسو اوعامه

 د پـــــــانگواچوونكو بهرنيوخصوصـــــــي
  .شي موجب مالتاومصئونيت هونې

 صـــادراتی،  وعوایـــد  تولیـــد  افـــزایش
ــانت  و بهبـــــود وژی،ـــــــــالــــــتکن ـقالــــــ

ــای ـــس ارتق ــدگی طحـــ ــردم زن ــاه و م  رف
  .رددـــــــــگ عامه

  اصطالحگانې
  :درېيمه ماده

دې اصـطالحگانې پـدې قـانون كـې د     الن
  :الندنيو مفاهيمو لرونكي دي

  اصطالحات
  :مادۀ سوم

اصــطالحات آتــی در ایــن قــانون دارای  
  :مفاهیم ذیل میباشند

ــزه پانگــه-۱ ــو د :شــتمني اي  او تجهيزات
 موجــودې ــولې شــمول پــه آالتــو ماشــين
 هغـو  د شـتمنۍ  منقـولې  اوغير منقولې

  .دي سره ول غيرمقيد په

 و سـرمایه  کلیـه  :سـرمایوی  ئیدارا -١
 منقــــول غیــــر و منقــــول هــــای دارائــــی
 ماشــین و تجهیــزات شــمول بــه موجــود

  .میباشد آن مقيد غیر طور آالت

ــانون ددې :كمېســيون -۲ ــه ق  شــپمه پ
 عــالي اچــونې پــانگې د درج كــې مــاده

  .دى كمېسيون

 عــــــالی کمیســــــیون :کمیســــــیون -٢
 ایـن  ششـم  مادۀ مندرج گذاری سرمایه
  .شدميبا قانون

ــه بهرنـــۍ -۳ ــه پانگـ ــه :اچونـ ــه هغـ  پانگـ
ــه ــې ده اچونــــ ــادلې آزادې د چــــ  و تبــــ
 برخــې دغيرنغــدي يــا ول پــه اســعارو

 له لخوا تبعه بهرني د ول په ستنېیاخ
  .رالېدېي ته هېواد خه بهر

 ســرمایه :خــارجی گــذاری ســرمایه -٣
 قابـل  اسـعار  شـکل  بـه  که است گذاری
 غيـر  سهمگيرى شكل به يا آزاد تبادلۀ
 خـارج  از خـارجی  شـخص  توسـط  نقدى

  .گردد می منتقل کشور به

 بهرنـى  هغه :اچوونكى پانگه بهرنى -۴
ـــتب ـــچ دى عهـــــ  اچونــه پانگــه بهرنــۍ ېـــ

 كـــار پـــه كـــې دننـــه هــــــپ وادـــــــهې د يـــې
  .وي اچولې

 شـــخص :خـــارجی گـــذار ســـرمایه -۴
 گـذاری  سـرمایه  کـه  باشـد  مـی  خارجی
ــارجی ــل در را خـ ــور داخـ ــه کشـ ــار بـ  کـ
  .باشد انداخته

ــۀ -۵ د پـور،  ول هـر  ):قرضه( پور بهرنى -۵ ــ قرضــ ــواع :ارجیخــ ــه، انــ  قرضــ
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 ول هـر  بـل  يـا  سندونه پور د ونه، پور
ــور هغــه ــه شــخص بهرنــي د چــې دى پ  پ

ــه تبــادلې آزادې د واســطه  اســعارو و پ
 د تشــــــبث شــــــوي منظــــــور د بانــــــدې

 د پرمخبيولـــــو د فعاليـــــت ســـــوداگريز
ــ منظـــور، پـــه ينــــــــمأت  وركـــل تـــه ههغـ

  .وي شوى

 هــر یــا قرضــه اســناد قرضــه، ۀــــــسهمی
ــوع ـــق نـ ـــدیگ رضۀـــــــ ــت ریـــــــ  کـــه اسـ

 اســـعار بـــه ارجیـــــــــخ شـــخص توســـط
ــل ـــادلـــــتب قابــ ـــب آزاد ۀـــــــ ــور هـــــ  منظــ
 تجــــارتی فعالیــــت ردـــــــــپیشب تــــأمین
ــبث ـــم تشـ ـــش نظورــــــ ــه دهــــــ  داده آن بـ
  .دـــــــباش شده

  :له دى ارتعب :شخص -۶
 شــخص هغـه  :شــخص حقيقـى  داخلـي  -

ــې دى ــذه د چـ ــو نافـ ــو د قوانينـ  حكمونـ
 تثبيــت )هويــت( پېژنــدگلوي يــې مطــابق
  .وي شوې

  :از است عبارت :شخص -۶
ــخص - ــی شـ ــى حقیقـ ــی :داخلـ  شخصـ

ــت ـــک اسـ ــابق هــــــ ــام مطـ ــوانین احکـ  قـ
ــذه، ـــه نافــ ــده تثبيــــت آن ويتــــ  گرديــ

  .دـــــــباش

 ې،مؤسســ د :شــخص حكمــي داخلــي -
ــركت، ــاري شــــــ ـــال انحصــــــ  كيت،مــــــ

ــؤوليت ــركت، محدودالمســ ــت شــ  مؤقــ
ــاركت، ــؤقتي مشــ ــانگې مــ ــونې، پــ  اچــ

 اواتحـادي  شركت سهامي عام يا خاص
 پــه مؤسســې انتفــاعي هــرول ېـــــــبل يــا

 نافــــــذه د ېــــــــــچ دى خصـــــــــــش ول
 ســــيسأت مطــــابق حكمونــــو د قوانينــــو

  .وي شوى

 شخصـــى :داخلـــى حكمـــى شـــخص -
 كت،شــــر مؤسســــه، شــــكل بــــه اســــت

 شــــــــركت  انحصــــــــارى،  كيتمـــــــــال 
 مشــــــــــاركت محدودالمســــــــــؤوليت،

 شركت مؤقت، گذارى سرمايه مؤقت،
 هـر  يـا  اتحاديه و عام يا خاص سهامى

 مطـابق  كـه  انتفاعى ديگر مؤسسۀ نوع
ــام ـــقوان احكـــ ــذه ينــــــــ ــيسأت نافـــ  ســـ
  .باشد گرديده

 شــخص هغــه :شــخص حقيقــي بهرنــى -
 پرتــــه ابعيتــــــــت افغــــاني لــــه چــــې دى

  .لريو تابعيت

 شخصـــی :خـــارجى حقيقـــى شـــخص -
 تابعيــــت از غيــــر تابعيــــت كــــه اســــت
  .باشد داشته را افغانى

 شــخص هغــه :شــخص حكمــي بهرنــى -
 دهېـواد  يـې  شخصـيت  حقـوقي  چې دى

 شخصـــی :خـــارجی حکمـــی شـــخص -
 در وی حقـــوقی  شخصـــیت کـــه  اســـت
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 كـې  چوكـا  پـه  قوانينو پرته قوانينو له
  .وي شوى مشخص

ــار ــوانینی چــوب چه ــر ق ــ از غی  وانینق
  .باشد شده مشخص کشور

 او وسـايل  هغـه  :سيسـات أت بنسيز -۷
 عـامې  د چې دي خدمتونه يا تجهيزات

 پـه  ۍکــال سو د برخې يوې د خلكو د يا
 النـدې  سـتنې یاخ ترگـې  او برابر غرض
ــول ــوي نيـ ــه او وي شـ ــده پـ  ول غيرمقيـ
  :دي شامل پكې موارد الندې

ــات -٧ ــائی تأسیســ ــايل :زیربنــ  و وســ
ــ تج  کــــه اســـت  خـــدماتی  یـــا  هيزاتــــــ

 مــردم از بخشــی یــا عامــه رفــاه غــرض
ــه ــورد و تهی ــرار اســتفاده م ــه ق  و گرفت
 ذیـــل مـــوارد شـــامل مقيـــد غيـــر طـــور

  :میباشد

ــرژۍ د د توليـــــــــد او د - ــد  انـــــــ لېـــــــ
  .تجهيزات

ـــتجهی - ـــزات تـــــــــ انتــــــقال  ولید وــــــ
  .انرژی

 تصـــفيې د اوبـــو د او رســـولو اوبـــو د -
  .تجهيزات

 تصــــفیۀ و آبرســــانی زاتــــــــــــــتجهی -
  .آب

 تصــفيې د هغــو د او مــوادو فاضــله د -
  .تجهيزات

ـــتجهی -  تصــفیۀ و فاضــله مــواد زاتــــ
   .آن

 تجهيــزات تصــفيې د خلــو خــاورو د -
  .آسانتياوې كولو دفع د هغو د او

 تسـهیالت  و زبالـه  تصفیۀ تجهیزات -
  .آن دفع

ــوايي د - ــو هــــ ــاتأت گرونــــ  او سيســــ
 ايـز  زدكـه  او ياييروغت د او تجهيزات
  .آسانتياوې سكتور

 هــای میــدان تجهيــزات و تأسیســات -
ــوائی ــهيالت و هـ ــكتور تسـ ــحی سـ  صـ

  .وآموزشی

ــابراتي - ــزات مخــ ــزې او تجهيــ  خپرنيــ
  .آسانتياوې

 تســـهيالت و مخـــابراتی تجهیـــزات -
  .نشراتى

 چــې خدمتونـه  او تجهيــزات هغـه  نـور  -
 واكمنو د مطابق حكمونو د قانون ددې

ــامونو ــه مقــــ ــطه پــــ ــيزو د واســــ  بنســــ

 مطابق که وخدماتی تجهیزات سایر -
 تأسیسـات  عنـوان  بـه  قانون این احکام
 ذیصــالح مقامــات توســط بنــائی زیــر
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  .گردد می مشخص  .مشخصېي توگه په سيساتوأت

 پانگـه  غيرنغـدي  هغـه  :اچونـه  پانگه -۸
 پـــه چـــې دي امكانـــات او اســـعار ايـــز

 د مشــاركت د ســره صــورت غيرمقيــده
 كـې  تشـبث  شـوي  منظور هيو په يا ونو

 لپــاره كولــو ترالســه د گــو د ملكيــت د
 د او وي شـــــوي تـــــدارك يـــــا وركـــــل

 د پرمخبيولــو د فعــاليتونو ســوداگريزو
 مؤسسـې  شـوې  منظورې د لپاره امكان

 آالت، ماشـــــــين اجـــــــارې، جوازونــــــه، 
ــزات ــنعتي د او تجهيــ ــا صــ ــوي يــ  معنــ

  .دي شامل پكې حقوق كيتمـال

 مکاناتا و اسعار :گذاری سرمایه -٨
ــرمایوی ــر سـ ــدى غيـ ــت نقـ ــه اسـ ــه كـ  بـ

 سـهام  کسـب  جهـت  مقيده غير صورت
ــا مشــارکت ــافع ی ـــال من  یــک در کیتم
 يــــا پرداخــــت شــــده ظورـــــــــمن تشــــبث
ــدارك ــده تـ ــامل و گرديـ ــواز شـ ــا، جـ  هـ
 و تجهیــزات آالت، ماشــین هــا، اجــاره

ـــحق ــم وقــــــــ ــنعتی کیتـالـــــــ ــا صـــ  یـــ
ــوی ـــم معنـ ـــم ؤسسۀـــــ ـــش نظورـــــ  دهــــ
 هـــای فعالیـــت پیشـــبرد مکـــانا جهـــت
  .دـــــــباش مى تجارتی

 د قوانينو اوندو د :زېرمې طبيعي -۹
ــو ــه مطــابق، حكمون  نفتــي د كــانونو، ل
 د زرو، ســپينو ســروزرو، گــاز، مــوادو،
 منرالونـــو، نـــورو او ســـكرو لـــه بـــرې

 ولېــــدو طبيعــــي لــــه كــــاربن هايــــدرو
 خـــه ســـرچينو هغـــو نـــورو يـــا )تجمـــع(

 يـې  يا تحـال يطبيع په چې دي عبارت
  .وي كې تحـال په تصفيې د

 احکــــام مطــــابق :طبیعــــی ذخــــایر -٩
ـــقوانی ـــربـــــم نـــــــــــ ــارت وطــــــ  از عبـــ
ـــمع ـــتجم و ادنــــــــ ــی عــــ ــواد طبیعــ  مــ

ـــنق طـــال، گـــاز، نفتـــى، ـــذغ ره،ـــــ  אلـــــ
ــنگ ــاير و سـ ـــمن سـ ــا، رאلــــ ــدرو هـ  هايـ
 تحـــال در كــه منــابع ســایر يــا كــاربن

ــ و عىـــــــــطبي  آن تصـــفيۀ تحــــال در ايـ
  .باشد مى

 تشـبث  هغـه  :تشـبث  شـوى  منظور -۱۰
ــانون ددې چــې دى ــه ق ــاده دولســمه پ  م
 ثبــت مطــابق حكمونــو شــوو درج د كــې
  .وي شوى

 تشـبثی  :شده ورــــــمنظ ثــــــتشب -١٠
 مـــادۀ منـــدرج احکـــام طبـــق کـــه اســـت
ـــدوازده ـــقان ایـــــن مــــــــ ـــثب ونــــــــ  تـــــــ
  .دـــــــــباش گرديده

۱۱- ICSID: ١١ دېرشــمه پــه قــانون دې د- ICSID: ــز عبــــارت  بــــین ازمرکــ
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 اچـونې  پـانگې  نيـوالې  د درج كې ماده
 مركـــز ل نيـــوا لـــه حـــل د اختالفونـــو د

  .دى عبارت خه

 گـذاری  سـرمایه  اختالفـات  حل المللی
 قـــــانون ایـــــن ام ســـــی مـــــادۀ منـــــدرج
  .میباشد

 :قواعــد  )UNCITRAL( انســترאل -۱۲
ــوالې د ــوداگرۍ نيـــــــ ــاره ســـــــ  د لپـــــــ

 د كمېسـيون  د سـازمان  د ملگروملتونو
  .دي قواعد حكميت

 :(UNCITRAL) انسـترאل  قواعد -١٢
 ســـازمان کمیســـیون حکمیـــت قواعـــد

 بـین  تجـارت  مقـررات  برای متحد ملل
  .باشد می المللی

 پـــــانگې  د افغانســـــتان د:دفتـــــر -۱۳
 مؤسســه )AISA(آيســا مالتــ د اچــونې

 مـادې  ېـتما د انونــــــــق ددې ېــــــچ ده
ــرې )۱( د ــزء )۲( د فقــــــ ــابق جــــــ  مطــــــ
  .سيسېيأت

 ســرمایه حمایــت مؤسســه :دفتــر -١٣
 مـی  )AISA( آيسـا  افغانسـتان  گذاری

ـــب ــه اشدــــ ــز مطــابق ک ــرۀ )۲( ج  )۱( فق
ـــم ـــهش ادۀـــــ ــن تمـــــ ــانون ای  تأســیس ق

  .گردد مى

  اچونه پانگه مجازه
  :ماده لورمه

 د كــې مــاده پنمــه پــه قــانون دې د )۱(
 كــورني اســتثنى، پــه مــواردو شــوو رجد
 هېـواد  د شـي  كـوالى  اشخاص بهرني او
 پانگـه  كې سكتورونو اقتصادي ولو په

  .وكي اچونه

  مجاز گذاری سرمایه
  :چهارم مادۀ

 بــــه وخــــارجی داخلــــی اشــــخاص )١(
 ایـن  پـنجم  مـادۀ  منـدرج  موارد استثناء

 تمــــــــام در تواننــــــــد مــــــــی قــــــــانون،
 سـرمایه  کشـور  اقتصـادی  سکتورهای

  .نمایند ریگذا

ــ به )۲(  شـــــي كــــوالى  اشــــخاص  رنيــــــ
ـــي ـــبه د وازېــــــــ ـــپانگ رنيوــــ ــو وـــــ  اچون
ـــي ـــپ اــــــ ــواد هـــــــ ــې هېـ ــه كـ ـــم پـ  وجودـــ

 بيــــا د كــــې تشــــبث ويـــــــــش منظــــور
ـــپانگ ــو وــــــ ــه اچون ــه پانگــه الرې، ل  اچون

  .وكي

 تواننـــد  مـــی  خـــارجی  خاصـــــــاش )٢(
ــ ط از صــرف  گــذاری  رمایهــــــس ریقـــــــ
 هــای گــذاری ســرمایه یــا خــارجی هــای

 ۀشـــد منظـــور تشـــبث یـــک در مجـــدد
ــود ــور در موجــ ــرمایه کشــ ــذاری ســ  گــ
  .نمایند
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٦ 

 اچـونې  پـانگې  نيـوالې  د درج كې ماده
 مركـــز ل نيـــوا لـــه حـــل د اختالفونـــو د

  .دى عبارت خه

 گـذاری  سـرمایه  اختالفـات  حل المللی
 قـــــانون ایـــــن ام ســـــی مـــــادۀ منـــــدرج
  .میباشد

 :قواعــد  )UNCITRAL( انســترאل -۱۲
ــوالې د ــوداگرۍ نيـــــــ ــاره ســـــــ  د لپـــــــ

 د كمېسـيون  د سـازمان  د ملگروملتونو
  .دي قواعد حكميت

 :(UNCITRAL) انسـترאل  قواعد -١٢
 ســـازمان کمیســـیون حکمیـــت قواعـــد

 بـین  تجـارت  مقـررات  برای متحد ملل
  .باشد می المللی

 پـــــانگې  د افغانســـــتان د:دفتـــــر -۱۳
 مؤسســه )AISA(آيســا مالتــ د اچــونې

 مـادې  ېـتما د انونــــــــق ددې ېــــــچ ده
ــرې )۱( د ــزء )۲( د فقــــــ ــابق جــــــ  مطــــــ
  .سيسېيأت

 ســرمایه حمایــت مؤسســه :دفتــر -١٣
 مـی  )AISA( آيسـا  افغانسـتان  گذاری

ـــب ــه اشدــــ ــز مطــابق ک ــرۀ )۲( ج  )۱( فق
ـــم ـــهش ادۀـــــ ــن تمـــــ ــانون ای  تأســیس ق

  .گردد مى

  اچونه پانگه مجازه
  :ماده لورمه

 د كــې مــاده پنمــه پــه قــانون دې د )۱(
 كــورني اســتثنى، پــه مــواردو شــوو رجد
 هېـواد  د شـي  كـوالى  اشخاص بهرني او
 پانگـه  كې سكتورونو اقتصادي ولو په

  .وكي اچونه

  مجاز گذاری سرمایه
  :چهارم مادۀ

 بــــه وخــــارجی داخلــــی اشــــخاص )١(
 ایـن  پـنجم  مـادۀ  منـدرج  موارد استثناء

 تمــــــــام در تواننــــــــد مــــــــی قــــــــانون،
 سـرمایه  کشـور  اقتصـادی  سکتورهای

  .نمایند ریگذا

ــ به )۲(  شـــــي كــــوالى  اشــــخاص  رنيــــــ
ـــي ـــبه د وازېــــــــ ـــپانگ رنيوــــ ــو وـــــ  اچون
ـــي ـــپ اــــــ ــواد هـــــــ ــې هېـ ــه كـ ـــم پـ  وجودـــ

 بيــــا د كــــې تشــــبث ويـــــــــش منظــــور
ـــپانگ ــو وــــــ ــه اچون ــه پانگــه الرې، ل  اچون

  .وكي

 تواننـــد  مـــی  خـــارجی  خاصـــــــاش )٢(
ــ ط از صــرف  گــذاری  رمایهــــــس ریقـــــــ
 هــای گــذاری ســرمایه یــا خــارجی هــای

 ۀشـــد منظـــور تشـــبث یـــک در مجـــدد
ــود ــور در موجــ ــرمایه کشــ ــذاری ســ  گــ
  .نمایند
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 يـا  محـدودو  ممنوع، د اچونې پانگې د
ــابع شــرايطو خاصــو د ــو ت  پانگــه رون

  اچونه
  :ماده پنمه

ــه )۱( ــدې پ ــه پانگــه كــې ســاحو الن  اچون
  :ده ممنوع

ـــرصـــــع  یــا محــدود ممنــوع، هــای هــــ
ـــت ـــش ابعــــــ ـــخ رایطـــــــ  ســــرمایه اصــــ

  گذاری
 :پنجم مادۀ

ــذاری ســرمایه )١( ــل ســاحات در گ  ذی
  :باشد می ممنوع

  .انکشاف انرژی هستوی -١  .كې هستوي انرژۍ په پراختيا د-۱

ــو  د -۲ ــانو او هغــ ــه   قمارخــ ــه د ورتــ تــ
  .سيسولأايونو ت

محـــالت  تأســـیس قمارخانـــه هـــا و -٢
  .مشابه آن

مخـدره مـوادو او نشـه راوونكــو     د -۳
  .موادو توليد

 گـو  هېواد لـوو  كمېسيون واك لري د
 ته په پام سـره، پـه دغـو گرونـو كـې، د     

جـزء كـې د درج شـوي    ) ۲(دې فقرې پـه  
، وخــــت پــــه وخــــت ىحكــــم پــــه اســــتثن
  .بدلونونه راوي

ســایر مــواد   تولیــد مــواد مخــدر و  -٣
  .نشه آور

کمیسیون صـالحیت دارد بانظرداشـت   
این عرصه ها  فع علیای کشور، درمنا
ـــب ــدرج جــزء   ــــ ) ۲(ه اســتثناى حكــم من
ن فقـــره وقتـــاً فوقتـــاً تغيیـــرات را ـــــــاي

  .وارد نماید

 وخـت  پـه  وخت لري واك كمېسيون )۲(
 اقتصـادي  ـاكلو  په او صنايعو ينو په

ــو ــوداگريزو او برخــ ــركتونو ســ ــې شــ  كــ
 د او محـدود  كيتمــال  انتفـاعي  بهرنى

ـــال بهرنـــــي ــازه كيتمـــ  فيصـــــدي مجـــ
 كـــې تشـــبث شـــوي منظـــور پـــه .وـــاكي

 امـــر لـــدې اچـــونې پـــانگې وجودېــــــــــم
  .دي ىمستثن خه

ــیون )٢( ــالحیت کمیســـــ  در دارد صـــــ
 معــین هــاى بخــش و صــنایع از بعضــی

ــادی ــرکت و اقتصــ ــای شــ ــارتی هــ  تجــ
ـــال ــاعی کیتمـ ــارجی انتفـ ــاً را خـ  وقتـ

 مجـــــاز فیصـــــدی و محـــــدود فوقتـــــاً
ـــال ــارجی کیتمـ ــين را خـ ــد تعيـ  .نمایـ

 تشـبث  در موجـود  های گذاری سرمایه
  .است مستثنی امر این از شده منظور

 اقتصــادي د دى مكلـف  كمېسـيون  )۳(
 پـانگو  د او گرونـو  ينـو  په سكتورونو

 وزارت بـا  اسـت  مکلـف  کمیسیون )٣(
 سـرمایه  عرصـۀ  در ذیربط ادارات و ها
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ــو ــه اچونـ ــه خـ ــو پـ ــه ولونـــوكې ينـ  لـ
 مفاهمــه ســره ادارو او وزارتونــو اونــدو
ــره، مــــوافقې پــــه هغــــو د او وكــــي  ســ
 پـه  .كـي  منظـوره  اچونـه  پانگـه  نوموې

 كــــــې اچونــــــو وـــــــــــپانگ ول هــــــــــدغ
 شــرايط داســې شــي كــوالى كمېســيون

ــي وضـــع ــه چـــې كـ ـــهغ لـ ــومي وــــــ  عمـ
ــرايطو ــه شـــ ــانون دې د چـــــې خـــ  د قـــ
 اچونــو پــانگو نــورو پــه مطــابق حكمونــو
 پــدې ولــري، تــوپير تطبيقېــي، بانــدې
 قـانون  دې د وزارت يېمـال د چې شرط

 امتيازونـه  يـر  نـور  غير په مندرجاتو د
.كي منظور

 هـــــای ســـــکتور از بعضـــــی گـــــذاری
ــواع از بعضــی و اقتصــادی  ســرمایه ان
ــا و نمـــوده مفاهمـــه گـــذاری  موافقـــۀ بـ
 منظور را مذکور گذاری سرمایه آنها،
 هـا  گـذاری  سـرمایه  نوع این در .نماید

 ضـع و را شـرایطى  تواند می کمیسیون
 بـاالی  کـه  عمـومی  شـرایط  از که نماید
 بــه مطــابق هــا گــذاری ســرمایه ســایر
 گــردد، مــی تطبیــق قــانون ایــن احکــام
 کـه  ایـن  بـر  مشـروط  باشد، داشته فرق

ـــال وزارت ــازات یهمـــ ـــال امتیـــ  یاتیمـــ
ــترغیر ــدرجات از بیشـ ــن منـ ــانون ایـ  قـ
.نماید رامنظور

 سكتورونه اقتصادي شوي محدود )۴(
  :له دي عبارت

 محــدود اقتصــادی هــای تورســک )٤(
  :از است عبارت شده

د وســلې، مهمــاتو او چاودېــدونكو   -۱
  .موادو توليد او پلورل

فروش اسـلحه، مهمـات و    تولید و -١
  .مواد منفلقه

  .فعالیت های مـالی غیر بانکی -٢  .غيربانكي مـالي فعاليتونه -۲

  .فعالیت های بیموی -٣  .بيموي فعاليتونه -۳

ــمولنگلونو د( -۴ ــه شـ ــه طبيعـــي ) پـ پـ
 د سيســاتو،أمخــابراتي ت د(ســرچينو او 

نصــــبولو پــــه   ودانولــــو او پــــايپالين د 
كې پانگه ) زېربناوو(په بنسونو ) شمول

داچــې اونــد قــوانين، پــه     اچونــه، خــو 
سكتورونو كې پانگه اچونـه مجـاز    دغو

ــې پانگـــه      ــدې صـــورت كـ ــې وي، پـ گڼلـ

ـــس -٤ ــابع  ــــــــــ ــذاری در منــــ رمایه گــــ
ــنگالت (طبیعـــی  ــمول جـ ــا ) بشـ و زیربنـ

بشـــــــمول تأسیســـــــات مخـــــــابراتی،  (
، مگـــر )ســـاختمان و نصـــب پـــایپالین  

اینکه قوانین مربوط، سـرمایه گـذاری   
ور هـا را مجـاز دانسـته    ــــــدر این سکت
این صورت سـرمایه گـذاری    باشد، در
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ــو ــه اچونـ ــه خـ ــو پـ ــه ولونـــوكې ينـ  لـ
 مفاهمــه ســره ادارو او وزارتونــو اونــدو
ــره، مــــوافقې پــــه هغــــو د او وكــــي  ســ
 پـه  .كـي  منظـوره  اچونـه  پانگـه  نوموې

 كــــــې اچونــــــو وـــــــــــپانگ ول هــــــــــدغ
 شــرايط داســې شــي كــوالى كمېســيون

ــي وضـــع ــه چـــې كـ ـــهغ لـ ــومي وــــــ  عمـ
ــرايطو ــه شـــ ــانون دې د چـــــې خـــ  د قـــ
 اچونــو پــانگو نــورو پــه مطــابق حكمونــو
 پــدې ولــري، تــوپير تطبيقېــي، بانــدې
 قـانون  دې د وزارت يېمـال د چې شرط

 امتيازونـه  يـر  نـور  غير په مندرجاتو د
.كي منظور

 هـــــای ســـــکتور از بعضـــــی گـــــذاری
ــواع از بعضــی و اقتصــادی  ســرمایه ان
ــا و نمـــوده مفاهمـــه گـــذاری  موافقـــۀ بـ
 منظور را مذکور گذاری سرمایه آنها،
 هـا  گـذاری  سـرمایه  نوع این در .نماید

 ضـع و را شـرایطى  تواند می کمیسیون
 بـاالی  کـه  عمـومی  شـرایط  از که نماید
 بــه مطــابق هــا گــذاری ســرمایه ســایر
 گــردد، مــی تطبیــق قــانون ایــن احکــام
 کـه  ایـن  بـر  مشـروط  باشد، داشته فرق

ـــال وزارت ــازات یهمـــ ـــال امتیـــ  یاتیمـــ
ــترغیر ــدرجات از بیشـ ــن منـ ــانون ایـ  قـ
.نماید رامنظور

 سكتورونه اقتصادي شوي محدود )۴(
  :له دي عبارت

 محــدود اقتصــادی هــای تورســک )٤(
  :از است عبارت شده

د وســلې، مهمــاتو او چاودېــدونكو   -۱
  .موادو توليد او پلورل

فروش اسـلحه، مهمـات و    تولید و -١
  .مواد منفلقه

  .فعالیت های مـالی غیر بانکی -٢  .غيربانكي مـالي فعاليتونه -۲

  .فعالیت های بیموی -٣  .بيموي فعاليتونه -۳

ــمولنگلونو د( -۴ ــه شـ ــه طبيعـــي ) پـ پـ
 د سيســاتو،أمخــابراتي ت د(ســرچينو او 

نصــــبولو پــــه   ودانولــــو او پــــايپالين د 
كې پانگه ) زېربناوو(په بنسونو ) شمول

داچــې اونــد قــوانين، پــه     اچونــه، خــو 
سكتورونو كې پانگه اچونـه مجـاز    دغو

ــې پانگـــه      ــدې صـــورت كـ ــې وي، پـ گڼلـ

ـــس -٤ ــابع  ــــــــــ ــذاری در منــــ رمایه گــــ
ــنگالت (طبیعـــی  ــمول جـ ــا ) بشـ و زیربنـ

بشـــــــمول تأسیســـــــات مخـــــــابراتی،  (
، مگـــر )ســـاختمان و نصـــب پـــایپالین  

اینکه قوانین مربوط، سـرمایه گـذاری   
ور هـا را مجـاز دانسـته    ــــــدر این سکت
این صورت سـرمایه گـذاری    باشد، در   جريده رسمي

٩ 

خاصــو قوانينــو مطــابق  هغــو د اچونــه د
  .تنظيمېي

مطـــــابق قـــــوانین خـــــاص آن تنظـــــیم    
  .میگردد

ــ ل واك ونــــــــــــكمېسي )۵(  دې د ريــــــــ
 پــــانگو ووـــــــــــــش درج هــــــــــپ ادېـــــــــــم
ـــاچ ــه وخـــت كـــې ونوـــــ ــدلون وخـــت پـ  بـ

  .راولي

ــیون )٥( ــالحیت کمیســـــ  در دارد صـــــ
 منــدرج هــای گــذاری ســرمایه فهرســت

 وارد تغییــــر فوقتــــاً وقتــــاً مــــاده ایــــن
  .نماید

  فصل يم دوه
  ارنه او اداره

  دوم فصل
  تنظار و اداره

  تشكيل
  :ماده شپمه

 پــــــانگې د هېــــــواد د كمېســــــيون، )۱(
ــو طــرح د سياســت د اچــونې ــاره كول  لپ
 دې د او مرجــــع حكــــومتي لــــوه ېــــره

 پــــه تطبيــــق ــــه د حكمونــــو د قــــانون
  .كېي گڼل مرجع اداري منظور

  تشکیل
  :ششم مادۀ

 مرجــــع تــــرین عــــالی کمیســــیون، )١(
 سـرمایه  سیاسـت  طـرح  جهت حکومتی
 منظور به اداری مرجع و کشور گذاری
ــر تطبیـــــق ــام بهتـــ ــانون ایـــــن احکـــ  قـــ
  .گردد می محسوب

ــيون )۲( ــوالى كمېسـ ــي كـ ــدو د شـ  اونـ
 افغانسـتان  د منظـور،  پـه  اجـراء  د دندو

ــ د اچـــونې پـــانگې د ــر اداري مالتـ  دفتـ
 پـدې  وروسـته  تـردې  چې )AISA( آيسا

ــانون ــه دفتــر د كــې ق ــوم پ ــادېي، ن  د ي
 توگــه پــه شــركت ليتووالمســ محــدود
  .جوكي
 پـه  رئـيس  د كمېسـيون  د رئيس، عامل

 منظـورۍ  په رئيس جمهور د او وانديز
  .كېي اكل
 د توگـه  په رئيس د دفتر د رئيس عامل

 منظـــور بـــه توانـــد مـــی کمیســـیون )٢(
 اداری دفتــر مربوطــه، وظــایف انجــام

ــرمايه حمایـــت ــذارى سـ ــتان گـ  افغانسـ
ــا ــه را )AISA( آیسـ ــد كـ ــن در منبعـ  ايـ
 حیـث  بـه  ميشـود،  ياد دفتر بنام قانون

ــرکت ــدود شـ ــ محـ ــاد لیتووالمسـ  ایجـ
  .نماید
 رئـــیس پيشـــنهاد بـــه عامـــل، رئـــيس

ــيس منظــورى و كميســيون ــور رئ  جمه
   .گردد مى تعيين
 نـزد  دفتـر  رئـيس  حيث به عامل رئيس
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معدنى آب 
 ����ی  �ر�� �ی �و�ید

رئـيس تلفـن آدرس شــركت

اســد اهللا

0202203429

0752003478

 0700284000

متصل ميــدان هـوايى بگــرام، بگــرام آريــا زمـيـن

عبـدالسـالم 
نيـازى

799334488 مقــابل سينما پارك، شهـرنـو، ناحيه 10 نيـازى هـروى

ايــشان 
نـعـمت اهللا 

خـواجـه
798880000 پــاركهـاى صنعتى، پـلچــرخى، ناحيه 9

صـنـايع 
مشــروبـات 
افــغــانستان

عتيق اهللا
0799555572

0700300509
كـوهكــران، سرك كنــدهـار- هــرات، 

زيـارت ميرويس نيكه، ناحيه 8 اتحاد گروپ

سيـد محمـد 
فـاروق

0700002121

0700019842

0799799991

ده دانــا، داراالمـان، نـاحيـه 7
البـرز 

پيـوريـفـيكيشن 
سيستـم

غالم صديق

0202103631

0202101552

0799300940

ماركيت ابن سينا، سالنگ وات، ده 
افغانان، ناحيه 2 (پاركهـاى صنعتى جمعه 

محمـد محمـدى)
ســــالـنـگ

عبـدالعزيز
40200223259

70040198
جـاده قـومـاندانى امنيه، ناحيه 2 عـزيـز صديـقـى

سيد جاويد
799356650

799327104
خانه 114، سرك 40 متره ، خوشحال 

خان، ناحيه5 آب پـاك

على رضا 
رضايى

799428750

0700280657
بنـد قـرغه، سرك پـغـمان، دودمست پـــــغـــمـــان

عبدالرحيم
40200223372

700400550
پــاركهاى صنعتى، گــذره (ماركيت 

برادران صافى، درب خـوش، ناحيه 3) پسران صافى
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ر بخا ديگ 
����ی  �ر�� �ی �و�ید

رئـيس تلفـن آدرس شــركت

حـاجـى غــالم 
سـخـى

0700401956

040200223734

0798162359

0799206891

هرات - پــوستين ماركيت، بازار 
خـوش، ناحيه 1 هــرى نـگـيـن

جمعـه خـان 
صالـحـى

0799026298

0795377197

0799141031

0772029858

كابل - سرك قلعه قاضى،  دشت برچى، 
ناحيه 13 مـيـانـكـو

مــوســى 
صالــحــى

0799-141031

0799-712605

0775577659

كابل - چـاراهـى حـاجى نـوروز، نــاحـيـه 
13

مــوســى 
صـالــحــى

محـمـد رضــا

795143722

0799500513

0799735566

كابل - سرك گلستان 2، دشت برچى، 
ناحيه 13

غــالمــى و 
حــيــدرى

حـاجـى 
سـلــمــان 

عـلـى
796128101 كابل - غرب مكتب معــرفت، پل خشك، 

دشت برچى، ناحيه 13 رحــيــمــيــان

محمــد اكـبـر
0799-322716

777525272
كابل - پـارك هـاى صنعتـى جمعـه 

محمـد محمـدى، بـگرام صـانــع

محمـد اسـالم 799436862 كابل - سرك قلعه وزير، ناحيه 4 بـرادران فـاريـاب

كــريـمـه كابل - سرك آبــرسانى ، دشت بـرچى 
،ناحيه13 افـــغـان بــخـار

محمـد نـاصـر

700245559

0700266343

0700601565

ننگرهار - سرك بـاغ داود، پـغـمان، 
كابل راشكـو بـابـا
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رتــن كا
 ����ی  �ر�� �ی سا�ت و �و�ید

رئـيس تلفـن آدرس شــركت

حاجى ثـنـا اهللا
2101724

799237386
كابل - منـزل 3 سـراى هـزار گـل 

نـاحيـه 1 كـابـل بابك

عـــزيــز اهللا
700291440

799393763
كابل - سنگ نـوشته، چــهارآسياب، 

سرك كابل-گرديـز
عـــزيــــز 

احمدزى

نصر اهللا
79229333

70291296
كابل - بره كى/گلزارماركيت/

اطاق157/158
قيام زاده گان 

رستاقى

محـى الـــدين

0202103896-95

0700279516

0799297251

كابل - پـاركـهـاى صنعتى پـل چـرخـى، 
ناحيه 9 شـــهــرام

لـــطــف اهللا
700007932

700276511
كابل - پــاركهــاى صنعتى، پلچــرخى، 

ناحيه 9 رحـمت

زمرى

040200228957

0799352070

0799363236

هرات - بين جــاده سپين ادى و درب 
كنــدهار، ناحيه 2 پسران طاهرى

احـمــد خــان 799322811 كابل - گــذر گــاه ،نـاحيه 7 عـادل احــمــدى

سيـد فضل 
الـهـادى

799335385

0799331469

0799345269

ننگرهار- خانه 61، سرك جوى هفت، 
داخل ماركيت ميوه، ناحيه 5، جالل آباد منصور نـعـمـان

حفيـظ اهللا 
حبيبى

700826835 كابل - سرك 1، پــاركهـاى صنعتى، پل 
چــر خى، ناحيه 9 احسان اهللا حبييـى

انجنير غالم 
حسيـن

756013141

0700619898

0799022646

ننگرهار - دو سـركـه سـرخـرود،  سرك 
كابل-جـالل آبـاد د ريـاض
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ميوه خشك
����ی  �ر�� �ی  �و�س

رئـيس تلفـن آدرس شــركت

محمد ظــاهــر
752000860

70274710
كابل - نـجـيب زراب ماركيت/منزل 4/

اطاق433 تبسم

شـمـس 
الــدين نظـام

700286893

700200483
كابل - پاركهاى صنعتى، پـل چـرخى ، 

ناحيه 9 جــام

ولـى محمـد 
صديـقـى

707013897

707156699

كندهار - سرك كندهار سپين بولـدك، 
پارك هاى صنعتى، شورانـدام، ناحيه 

10
حـاجـى شـيـر 

محمــد

حاجى محمـد 
حسـن

799328363

700210216
كابل - آپــارتمـان 28، بالك 139، 

مكــروريان 3، ناحيه 9 انـگـازه

نجـابـت خـان 
حيـدرى

799325573

799424646
كابل - مــاركيت ميوه، چهـاراهى 

سرسبزى، سرك كلوله پشته، ناحيه 4 نجـابـت حـيـدرى

سيـد ولـى

0799700800

0700303639

0707218396

كندهار - ماركيت حاجى خدا داد، ناحيه 
4، شهر كندهار ميــا صاحـب

احمد شاه

40200221653

0799220279

0799875187

هرات - فــاز 2، پاركهــاى صنعتى، 
گــذره ســــعــود

سـيـد كــريـم
707731860

799353923
كابل- مـنـدوى عـقب باغ تـيـمـور 

شاهى/ناحيه1/كابل
بــرادران ســادات 

غـــوربـنـد

عبــيداهللا
700205174

700275302
كابل - خانه 76، مقـابل مكتب ستاره ، 

شش درك، ناحيه 9 احسان

سيدحسيب اهللا 700926125 كندهار - حضـرت جى بـابا، ماركيت 
حاجى منـــان پــيـر شــهـبــاز
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دويـــه ا
����ی  �ر�� �ی سا�ت

تلفـن رئـىس آدرس شــركت

حـــــامــــد 
رحيمى

0799-767677

0700283869

0799553151

سرك كـابل جالل آبــاد/پــاركـهـاى 
صنعتى

هـــــوخ 
فــــــارمـــــا

سيـد محمد 799324735 كابل - جوار هوتل قصر طالئى، 
چهاراهى سرسبزى مـمـتـاز

نـظر محمــد 700296584 بلخ - پـاركهـاى صنعتى، سرك 40 
متره ، شـاديان، ناحيه 6 ارغنـديـوال

عبـــدالخلـــــيل

799027552

0799200694

0799334765

كابل- سر كــوتل خيرخانه، سرك 
كابل-شمالى، ناحيه 17 كهكشان

حاجى شمـش 
الحـق الشمـش

799328943

700279178
كندهار - پــاركهـاى صنعتى جمعه 
محمـد محمـدى، بگرامى، ناحيه 8 بـاخـتـر فــارمــا

محمـد كريم باز

0202501093

0700276679

0797222000

كابل - سرك نو بـگـرام/پاركهـاى 
صنعتى/ناحيه9/عقب سوپـريم بـــــاز

زلـمـى
796150000

799150150
هرات - فاز 1، پارك هاى صنعتى، 

شهر هرات افـغـان فـارمـا

حسن على 
حسين

700237895 كابل - خانه 264، سرك 2؛ سيلـو، 
ناحيه 5

گلينگى حصين 
اصل

حاجى محمد 
افضل

079-359571 كابل - ناحيه سرك اول كارته 4 مـــوثـــر 
فـــارمـــا

محــــــــمد 
احسان

202301236

799323305
كابل - سرك نـو بگرام، پاركهاى 

صنعتى، پلچـرخى، ناحيه 9 وطــــن
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لبــاس
����ی  �ر�� �ی  دو�ت و �و�ید

رئـيس تلفـن آدرس شــركت

ساره تــكـــش

0700223286

0799300231

700286331

كابل - خانه 9، پارك جمعه محمد 
محمدى، ناحيه 16

تــــرسن & 
بـليـنكـلى

702805280 كابل - مقـــابل سفــارت هــــنـــد زرنــگار

عبـدالـواسـع 
فـقيـرى

700211323

700280603
كابل - خانه 5، سرك 15، وزير اكبر 

خان، ناحيه 10، شهر كابل
عـبـدالـواسـع 

فـقـيـرى

محمد حكيم 799180163 كابل - خانه  4547، سرك 3، رحمن 
مينه، كارته نو، ناحيه 8 ـ ـر حسـىب سمي

محمـداهللا
700146979

700212997
ننگرهار - ماركيت غزنى، ناحيه 3، جالل 

آباد
سـليـمـان مجـيـد 

گـارمپيچس

ايــلــس 
روبــنــســن

4044349694

700173421
كابل - متصل گمـرك، قـابل باى، ناحيه 9 صافـى اپـيـرل 

كـارپـوريـشـن

ســـــعـــيده 70211947 كابل - سه راهى/خواجه بغرا افغان دريس

خواجـه سميـع 
اهللا

700292029

700624321
كابل - كـوچـه 5، سرك 15، وزير 

اكبرخان، ناحيه 10 سـليـم ميـرويـس

فيروز مرادى 799335070 كابل - بين چهـاراهى تايمنى و 
سرسبزى، ناحيه 4 پوشاك آسيا

ديـويـد 
ويـليـم 
پـرويـز

799534949 كابل - شيرپور، شهرنو، ناحيه 10، شهر 
كابل

گلـوبـل 
انـويـستـمپيچ 

گـروپ
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پالستيكى شيلنگ 
����ی  �ر�� �ی سا�ت  و �و�ید

رئـيس تلفـن آدرس شــركت

سيد اسماعيل

040200226683

0700437862

0799296660

هرات - فـاز 1، پاركهاى صنعتى، گذره 
(مجتمع تجارتى ف رزاد، چـوك گلها، جـاده شمالى 

مسجد جامع، ناحيه 2)

فــــــرزاد و 
فــــــراموز

محمد 
طــــاهـــر

1779834313

799218602
هرات - پـــاركـــهــآى صنعتى فــــوالد متيـــن

محمـد انـور
752093095

777256868
كابل - كـوچه 5، حصه دوم، پـاركهاى 

صنعتى، سرك نـو بگـرام، ناحيه 9
محمد انور پكتيا 

وال

محمد رحيم
2200999

70282140
كابل- پــاركــهاى صنعتى/سرك نو 

شمالى رحيم سهاك

عبـدالنصير

0799820872

0786181727

0799241276

كابل - خانه 2 سرك 13 تايمنى ناحيه 4 هـاى ستنـدرد 
شيلنگ

رحــيـم 
رضائى

799568326

799320115
هرات - سرك هرات اسالم قلعه جنوب 

گمرك جديد ناحيه 9 شهر هرا پلى اسوختن هرات

مجتبى حصارى

752001991

0799246240

0799098331

كابل - شركت اميـد سبز، سرك 
داراالمـان، ناحيه 7 پــارس افــغــان

حكيـم خـان

799443799

0707810624

0799164003

غزنى - قـريه على الال، سرك كابل-
كنــدهار مـديـنـه مـنـوره

بسم اهللا

202200901

0777282028

0700275239

كابل - خانه 34، شهــرنـو، ناحيه 10 نــوى كــوثــر 
انـجـنـيـريـنـگ

رمضان على 070-276913 كابل - سرك سيلو بين سرك دو و سه جـــــــــاغورى
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قـــالى
����ی  �ر�� �ی  با�� و  �و�ید

رئـيس تلفـن آدرس شــركت

حاجى كـاكـل 
عظيمـى

40200223367

0799448131

0799448175

هرات - پاركهــاى صنعتى، گـــذره بـرادران حقيقـت

سيـد علـم
799655035

700165243
كابل - پــاركهـاى صنعتى، پـلچـرخى، 

ناحيه 9 بـرادران هـوتـك

حاجى محمد 
نــذيــر

79958888 كابل - سرك ا، مقـابل ناحيه 4، كلوله 
پشته، ناحيه 4 ولى زاده ريـــگــز

حاجى گل مير 070-307838 كندهار - پاركهاى صنعتى خــــــراســــان

شيـــر آغـا

020240204

0799448065

0772030459

كابل - بالك 64، حصه 1، خيرخانه، 
ناحيه 11 شيـر آغـا بخـتـاور

محمداسـحق 
خال

799651027

799088921
فارياب - زمين 2، سرك قـول اردو، 

پاركهاى صنعتى، مزار شريف قــزل آلـــتــيــن

احمد شاه

202501409

0700274814

0777145423

كابل - خانه 1188، كـوچـه ترافيك، 
سراى غــزنى، ناحيه 3

برادران حيدرى 
اوريپيچل رگ

حاجى يولبرس

0799240003

0799650481

700296217

جوزجان - ماركيت عطايى، سرك بزازى 
، شبـرغـان عطـــايى

عبــدل فـضـل 700500048
بلخ - اطاق73 ،منزل 3 ،معراج ماركيت، 

عقب كفـايت ماركيت،ناحيه 4، مزار 
شريف

فضل احمد 
تيموريان

اورگلبارزر 
اوكــولو 
مگســار

0700281572

0799622555

0799390620

كابل -  اونچـى باغـبانان، دشت برچى، ناحيه 
13

بــرادران 
رسـتـگـار
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فـلزكارى
 ����ی  �ر�� �ی

رئـيس تلفـن آدرس شــركت

محمد سليم
2200282

70280224
كابل - سرك4/انصارى وات سخــــــــا

بشيـر احمـد
799353137

799691094
كابل - خانه 2، سرك 1، شاه شـهيــد، 

ناحيه 8 ميـا آسيـا

حاجى مهـدى 
شـاه

799330699

777330699
كابل - سرك نـو بگــرام، پـاركهـاى 

صنعتى، پـلچـرخى، ناحيه 9 دوست فـلــز

مسعود 070-600410 ننگرهار - فارم اده پمپ استيشن گــنــدمــــك

احسـان اهللا
799538340

799246266
هلمند - پارك هاى صنعتى، شهر 

لشكرگاه
رحـمـت اهللا 

اقـبـال

همـايـون

0700250093

0799305548

0700286663

كابل - مقابل انحصارات مقابل كوچه 
پاسپورت ناحيه 4 شهر كابل آريا افغان

حاجى 
عبدالشكور

0700236898

0778822467

0700236898

كابل - داخـل افـســوتر، حصه 1، 
خـيرخانه، ناحيه 11 پــــيـــوند

شاه ولى 79137608 كابل  - سرك گواليى دواخانه/سرك پل 
سوخته كـجـابــــى

غالم مصطفى

799314163

0700218729

0700206587

كابل - شاه شهـيد، ناحيه 8 سخى زاده

علــى محمــد 070-230125 كابل - كـلـولــه پـشـتـه/عـقـب 
كـلـنـيك صـحـت مـــوفــــق
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دوچـرخه
����ی  �ر�� �ی  �و�تاژ

رئـيس تلفـن آدرس شــركت

محـمـد آصـف
0799016640

0799622221
هرات - پـاركــهـاى صـنـعـتـى، گــذره نــامــى

محمـد انـور 
رازى

040200222248

0700401367
هرات - فــاز 2، پـاركـهاى صنعتى، گــذره افـغـان سـوپـر

حاجى 
عبـدالبصيـر 

اًحكـزى

0799684584

0799636063

هلمند - خانه 25 ،اده شمدان،

ناحيه 1،لشكرگاه
حاجى زمـرى و 

بـرادران

حكمت اهللا
799501745

0700411155
هرات - جاده بـــهــزاد، ماركيت پسران 

فــقــيرى، ناحيه 5، شهر هرات پـاميـر سكليـت

احـمــد 
فـرخـى حـاجـى 

آبــاد

040200227465

0799630209

0700400980

هرات - ماركيت هراتى، درب خـوش، 
سرك قـوماندانى، ناحيه 3 ايــران دوچـرخ

محمد مــوسى
040200224369

0799360209
هرات - ماركيت هــراتى، درب خـوش، 

سرك قـومـاندانى، ناحيه 3 آريـــن خـودرو

محمـد داود 
فـقيـرى

040200224987

0799013015
هرات - ماركيت پسران فـقـيرى، جــاده 

بهزاد، ناحيه 5 بـهـمـن سكـلـيـت

محمداختر
40200224301

0799171820
كابل - متصل ستى سپيچر, چهــاراهى 

انصارى, شهرنـو, ناحيه 10 االختر زرنج اصل

سـيــد احمــد
040200230990

0799362585
هرات - جاده قومندانى ناحيه 1 شهر 

هرات كفشيان سـكـليت

پــرويـز
0772024270

0799346806
كابل - چهاراهى انصارى، مقابل تانك 

سوخت، شهر كابل هـيـواد پـامـيـر
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Afghan car owners avoid pur-
chasing cars with the num-
ber 39 on the license plate 
because of the rumor and 
myth attached to it, stem-
ming from misinformation 
spread about criminal ac-
tivity. According to officials 
from the General Directorate 
of Traffic this week, Afghans' 
misguided avoidance of the 
number has led revenues of 
the traffic police to drop by a 
whopping 50 percent.
The Traffic Directorate said 
that car owners and buyers 
have been unduly influenced 
by organized crime groups 
and refuse to accept license 
plates with the number 39 
on them. The number is 
widely thought to be associ-
ated with prostitution and 
other illegal activities that 
people would be ashamed of 
being connected to.
However, officials have dis-
couraged people from tak-
ing the rumors about the 
number seriously. "We can-
not delete number plates 
that include 39, we are ask-
ing people to forget these 
meaningless statements and 
accept the numbers," Traffic 
Directorate Chief Assadullah 
said. "None of the world's 
countries have a traffic sys-
tem like Afghanistan."

The Ministry of Interior (MoI) has also said that 
the number 39 will not be cut from the licensing 
system and it will be distributed to car owners ac-
cording to the laws.
"There are mafias who benefit from such num-
bers; they purchase cars at low rates, then sell 
with high rate," MoI spokesman Sediq Sediqi said. 
"These mafias groups have confused the minds of 
the government and the people. We are fighting 
against such groups and will distribute these num-
ber plates."
Despite the prevalence of stigma against the num-
ber, some Kabul residents seem to agree with of-
ficials that avoidance of it is baseless.
Reportedly, since car owners have begun refusing 
number plates with 39, the revenue of the govern-
ment has decreased by about 1 billion Afghani.
The process of distributing number plates has 
been stopped by the General Directorate of Traf-
fic because the directorate has 42 plates with 39 
figures.

Number 39 Hurts 
Traffic Police
Revenues



cent of its own budget. U.S. of-
ficials had hoped revenue would 
steadily increase as foreign funds 
tapered off to avoid a dramatic 
contraction. It now appears that 
such a contraction is inevitable.
“What concerns us is the signal 
that it sends that while the pub-
lic financial management has 
improved significantly, revenue 
collection is not moving in the 
direction we’d like to see,” Ya-
mashita said.
If the international community 
makes up the deficit, “we can 
manage our operating budget 
for the next six months,” Aqa 
said. “Otherwise, no.”

In interviews, several officials 
said the government was only 
months away from a financial 
crisis that would leave teachers, 
maintenance workers and thou-
sands of other civil servants un-
paid.
“If the situation does not im-
prove in the next quarter, the 
government will have difficulty 
in financing the salaries of the 
employees and other important 
spending pressures,” said a se-
nior Afghan official who spoke 
on the condition of anonymity.
Afghan soldiers and police are 
paid with foreign funds, so their 
salaries would not be affected 
for now. But the Afghan govern-
ment is expected to take respon-
sibility for a greater portion of its 
budget in the coming years, and 
the current financial deficiencies 
are seen by many as a preview of 
future problems.
This year, Afghanistan is expect-
ed to pay for roughly 20 per-

With the first round of the elec-
tion over, the prospect of a sec-
ond-round runoff between the 
two front-runners has prompted 
concern among Afghan econo-
mists, who see the political pro-
cess as another obstacle to eco-
nomic growth.
“This is my big concern,” Aqa 
said. “If the election goes to 
the second round, it means our 
shortfall revenue will be higher 
and higher.”
Both of the country’s leading 
presidential candidates, Abdul-
lah Abdullah and Ashraf Ghani, 
have spoken publicly about the 
government’s financial misman-
agement. If the revenue prob-
lems persist, as expected, the 
next president will either have to 
cut spending dramatically or ask 
foreign donors for help.
“Afghanistan might have to ask 
the international community for 
more money,” Abdullah said in 
an interview last week.
The SIGAR report argues that 
eliminating or significantly re-
ducing corruption in the cus-
toms process “could potentially 
double the customs revenues.” 
But Afghan officials say the prob-
lems are too urgent to be solved 
by economic reform.
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While U.S. officials acknowledge 
the gravity of Afghanistan’s eco-
nomic problems, they argue that 
the country should be able to 
steady the budget without halt-
ing government salaries. They 
also suggest that revenue could 
increase if key reforms are im-
plemented.
“It is not a matter of providing 
more donor funding. Certain ac-
tions by the government need to 
be taken which will have a quick 
impact on their ability to gener-
ate more revenue,” said Ken Ya-
mashita, coordinating director at 
the U.S. Embassy in Kabul.
“There’s definitely that signifi-
cant economic contraction that’s 
coming with the transition,” Ya-
mashita said. But he said the Af-
ghan government should be able 
to cut other expenditures so em-
ployees continue being paid.
In spite of dozens of Western-
funded programs aimed at in-
creasing domestic revenue, the 
government is still almost entire-
ly dependent on foreign donors 
to shore up its budget. Taxes and 
customs tariffs are the only sig-
nificant sources of revenue, but 
those collection processes are 
riddled with problems. Accord-
ing to a report released Tuesday 
by the Special Inspector General 
for Afghanistan Reconstruction 

(SIGAR), “corruption impacts all 
levels of the customs process.”
In documents obtained by The 
Washington Post, the Afghan 
Finance Ministry recorded the 
performance of several would-
be revenue sources developed 
by the United States and other 
donor countries at great cost: 
lumber production, railway fees, 
copper mining and oil transit. 
Cumulatively, those projects 
have yielded almost nothing, ac-
cording to the documents.
Meanwhile, customs revenue 
and taxes continue to miss tar-
gets. From December to March, 
total revenue fell roughly $105 
million short of a $540 million 
projection, according to Najibul-
lah Wardak, director of the Af-
ghan customs department.
“Customs and trade volume has 
been reduced significantly, and I 
hope it will take an upward trend 
when the new government is in 
place,” Wardak said. He added 
that a decline in Afghanistan’s 
once-booming construction sec-

tor has been the most significant 
drag on tax revenue.
With the U.S.-led combat mission 
due to end this year, looming un-
certainty has taken its toll on the 
Afghan economy. Housing prices 
have declined. Private investment 
in the country’s mining and agri-
culture sectors has also been hit.

When President Hamid Karzai 
refused to sign a bilateral secu-
rity agreement with the United 
States, the economy unraveled 
further. The country’s presidential 
election, expected to be fiercely 
divisive and plagued with claims 
of fraud, has added to existing un-
certainty.
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When the next president of Af-
ghanistan takes office later this 
year, he will inherit a growing 
budget shortfall that could leave 
tens of thousands of civil ser-
vants unpaid and force key pub-
lic programs to shutter.
After more than a decade of 
Western aid projects designed to 
make the Afghan economy self-
sustaining, government revenue 
continues to fall short of projec-
tions, leaving the country in dire 
economic straits just as foreign 
funding begins to dry up.
The current budget shortfall — 
roughly 20 percent of overall Af-
ghan expenditures — has wors-
ened as the country navigates 
a tenuous political transition, 
sending a shock wave through 

Afghanistan’s nascent economy.
Afghan officials plan to request 
additional funds from foreign 
donors to make up for the short-
fall. But as the United States 
and NATO draw down financial 
and military assistance this year, 
those emergency funds are far 
from guaranteed.
“If we do not receive extra funds 
in the next two months, we will 
face a problem with the oper-
ating budget, which is mostly 
salaries,” said Alhaj Muhammad 
Aqa, director general of the trea-
sury at the Finance Ministry.
Aqa said the government has 
roughly $400 million less than 
the $2.5 billion it was projected 
to spend this year, leaving of-
ficials to weigh potential cuts. 

That hole is expected to deepen 
in the coming months as the 
country prepares for a divisive 
second-round election and an 
active fighting season in the war 
against Taliban insurgents.
Afghanistan will need more than 
$7 billion annually for the next 
decade to sustain a functional 
government, maintain infra-
structure and fund the Afghan 
army and police, according to 
the World Bank. But there are 
already signs that foreign donors 
might not have an appetite for 
such a commitment. The Obama 
administration requested $2.1 
billion in financial assistance for 
Afghanistan this year, but Con-
gress approved only half that 
amount.

afghan 
economy 
facing 
serious 
revenue 
shortage



Access to Electricity: The percentage of the 
population with access to electricity in Af-
ghanistan is among the lowest in the world. 
The Ministry of Energy and Water estimates 
that about 30% of Afghans have access to 
electricity from grid-based power, micro-
hydro, or solar panel stations. The situation 
has improved significantly in the major urban 
population centers along the critical North 
East corridor between Mazar-e-Sharif and Ka-
bul, following the import of power from Uz-
bekistan and the rehabilitation of three hydro 
plants (Mahipar and Sarobi completed, and 
Naghlu ongoing). Increasing parts of some 
urban centers, for example Kabul, Herat, 
Mazar-e-Sharif, and Pul-e-Khumri, now have 
a 24-hour power supply for the first time in 
decades.

Access to Electricity: Access to Electricity: The percentage of the The percentage of the 
population with access to electricity in Af-population with access to electricity in Af-
ghanistan is among the lowest in the world. ghanistan is among the lowest in the world. 

Access to Electricity
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Health: According to recent data from Afghan-
istan Mortality Survey 2010 (AMS 2010), life 
expectancy at birth is at 64 years. Only 46% of 
Afghans use safe drinking water and 8.3% use 
improved sanitation facility (NRVA 2011-12). 
Nevertheless, there has been considerable 
progress over the last past years. About 85% 
of the population lives in districts which now 
have providers to deliver a basic package of 
health services. About 57.4% of the popula-
tion lives within one hour’s walking distance 
from a public health facility (NRVA 2007/08). 
Infant and under-5 mortality in 2010 has de-
clined to 77 and 97 per 1,000 live births re-
spectively, from 111 and 161 per 1,000 live 
births in 2008. The pregnancy-related mor-
tality ratio is about 327 per 100,000 births, 
which means that every two hours, a woman 
dies in Afghanistan from pregnancy-related 
causes.

Health



Education: In 2001, after the fall of the Tali-
ban, net enrollment was estimated at 43% 
for boys and a dismal 3% for girls. More-
over, there were only about 21,000 teach-
ers (largely under-educated) for a school-age 
population estimated at more than 5 million 
— or about 240 students for every marginally 
trained teacher. Since 2002, school enroll-
ment has increased from 1 million to 8.6 mil-
lion; girls’ enrollment increased from 191,000 
to more than 3.6 million. Majority of the 
teacher force, 195,000, have received teach-
er training either through Teacher Training 
Centers or In-service Teacher Training. Efforts 
are ongoing to continuously upgrade teacher 
qualifications and overall access to equitable 
and quality education in Afghanistan.

Education
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Economy: Economic growth slowed consid-
erably in 2013 despite robust agricultural 
production as heightened uncertainty sur-
rounding the political and security transition 
led to a slump in investor and consumer con-
fidence. Agricultural output reached record 
levels for a second consecutive year in 2013 
due to favorable weather conditions, with 
cereals production increasing 2.7% over the 
bumper crop of 2012. On the other hand, 
uncertainty surrounding the political and 
security transition led to a slump in inves-
tor and consumer confidence, thus resulting 
in a sharp slowdown in private investment 
and growth in the non-agricultural sectors. 
Economic growth in 2013 is estimated at 
3.6%, down sharply from strong growth of 
14.4% in 2012. Inflation was recorded at 
7.7% in 2013, slightly higher than 6.4% in 
2012. On the other hand, after a decade of 
strong revenue growth, domestic revenues 
declined to 9.5% of GDP in 2013 from 10.3% 
in 2012 and the peak of 11.6% in 2011. The 
decline in revenue collections is a result of 
the economic slowdown as well as weak-
nesses in enforcement in both tax and cus-
toms administration. Growth is projected to 
remain weak in 2014. A smooth political and 
security transition would help restore confi-
dence in the economy and enable a pickup 
in growth in 2015.

77



78

the American University of Afghanistan 
also opened its doors, with the aim of 
providing a world-class, English-lan-
guage, co-educational learning envi-
ronment in Afghanistan. The university 
accepts students from Afghanistan and 
the neighboring countries. Construc-
tion work will soon start at the new 

site selected for University of Balkh in 
Mazari Sharif. The new building for the 
university, including the building for 
the Engineering Department, would be 
constructed at 600 acres (2.4 square 
kilometers) of land at the cost of $250 
million (USD). A new military school is 
in function to properly train and edu-
cate Afghan soldiers.
As of 2013, more than 10 million male 
and female students were enrolled in 

schools throughout Afghanistan. How-
ever, there are still significant obsta-
cles to education within the country 
due to lack of funding, unsafe school 
buildings, and cultural norms. A lack of 
women teachers is an issue that con-
cerns some Afghan parents, especially 
in more conservative areas. Some par-
ents will not allow their daughters to 
be taught by men.
Literacy of the Afghan population is es-
timated at 28.1% (male 43.1%; female 
12.6%), although real figures may be 
lower. There are approximately 9,500 

schools in the country.
Although literacy levels are very low, 
classic Persian poetry plays an impor-
tant role in Afghan culture. Poetry 
has always been a significant educa-
tional pillar in Afghanistan. Private 
poetry competition events known as 
“musha’era” are common even among 
ordinary people. Almost every home-
owner owns one or more poetry collec-
tions, even if they are not read often.
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Public education is relatively recent 
concept in Afghanistan. It wasn›t until 
1969 that the Afghan government leg-
islated free, mandatory education for 
children between the ages of 7 and 15. 
Unfortunately, the provision of schools, 
teachers, and books lagged far behind 
the legislation.
Before 1969, schools existed, but 
whether or not a child attended school 
was completely up to his or her family. 
Some families thought that education 
was important and made sacrifices to 
secure their children’s education, in-
cluding sending them away to relatives 
if local schooling wasn›t available. Oth-
er families provided religious training 
for their sons. Some families simply did 
not send their children to school.
It was still possible to receive an edu-
cation, and determined families with 
sufficient resources could educate 
their children. There were secondary 
schools in urban areas and a university 
in Kabul. Since all education above the 
primary level was provided in Dari, all 
educated Afghans are fluent in that 
language, regardless of their ethnic 
group.

During the Soviet occupation, the Sovi-
ets were interested in building up the 
education system and extending edu-
cation into the rural areas but their ef-
forts failed. It was reported that in at 
least one area the Afghans responded 
to the establishment of Soviet-backed 
schools by killing the teachers, osten-
sibly because boys and girls were ex-
pected to sit in the same classroom. Af-
ter the Soviets withdrew, what was left 
of the education system fell completely 
apart in the ensuing civil war. Kabul Uni-
versity closed, its faculty members dis-
persing to Pakistan, Iran, or the West. 
Children were either taught at home, 
in the local mosque, or not at all.
Under the Taliban, secular education 
did not exist. Boys received religious 
education, but girls were forbidden 
education altogether. Parents who 
wanted their children educated had to 
arrange for private tutoring in informal 
groups at home.
Following the fall of the Taliban, Ka-
bul University was reopened to both 
male and female students. In 2006, 
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