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بحرانی که با پدیدار شدن نشانه های روشن تقلب در انتخابات و در پی آن باال رفتن تنش های سیاسی بین 
دو رقیب دیروز ایجاد شده بود و به سرعت به سمت از بین بردن تار و پودهای نظام سیاسی حرکت می کرد، 
به حمد و قوه الهی و با درایت، تشخیص و درک صحیح منافع طرفینی با تقسیم وظایف و پست های اجرایی 

و پذیرش حکومت وحدت ملی به پایان خود نزدیک و نزدیک تر گردید.
باتوجه به ساختارهای شکننده اجتماعی و سیاسی  با واسطه و یا بی واسطه(  از بحران تقلب )اگرچه  گذار 
و  با درک شرایط  که  مداران کشور  و سیاست  مردم  برای  است  افتخاری  زبانی، سند  و  قومی  و مالحظات 
خودگذری طرفین، آرامش را به تنش - مصالحه را به منازعه و همکاری را به از هم گریزی ترجیح دادند، تا با 
همکاری و هم فکری در مسیر تمثیل دموکراسی و توسعه اجتماعی و اقتصادی که نهایتا به رشد و پیشرفت 

و ترقی کشور ختم می شود قدم بردارند.
در این مسیر و در طی سالیان گذشته مردم و باشندگان کشور خواسته ها و انتظاراتی از حکومت و قوای 
سه گانه داشته و دارند که هنوز برای حل آنها به شکل جدی سعی و تالش نشده و یا حکومت خود به خود 
مشکالتی را به وجود آورده که در راه پیشرفت و انکشاف کشور گریبانگیر سرمایه گذاران و متشبثین خصوصی 

گردیده است.
با در نظر داشت این موضوع که هم رئیس جمهور محترم احمدزی و هم رئیس محترم اجرائیه عبداهلل چه 
در دوران قبل از انتخابات و چه در دوران کمپاین انتخابات از کمبودها و توجه نشدن به معضالت و چالشها 
انتقادات زیادی می کردند و از منتقدین سیاست های دولت به شمار می رفت، امروز به روشنی از هر دو 
مقام عالی انتظار می رود، آنچه که در دوران گذشته برای بهبود وضعیت و گذار از بحران اقتصادی و امنیتی 
و فساد حکومتی تشخیص کرده بودند را به شکل صحیح و شفاف عملی بسازند، تا مردم به وضاحت فاصله 
بین انتقاد از دیگران و عملکرد خود و فاصله بین وعده تا عمل را مشاهده کرده و بر صدق گفتار و رفتار عالی 

مقامان گواهی نمایند.
اما آنچه تاکنون از اقدامات عملی و گفتارهای رسمی رئیس جمهور احمدزی که به حیث تعیین کننده خطی 
و مشی حکومت آینده به شمار می رود، می شود برداشت کرد، عزم جدی و تصامیم قاطع وی نسبت به 

موضوعات مختلف از جمله تامین امنیت، مبارزه با فساد، صلح پایدار، تغییر در روش حکومتداری، انکشاف 
متوازن اقتصادی، فقرزدایی، توجه به زیرساختها و زیربنای اقتصادی و بنا بر گفته خودش برقرار ضوابط به 

جای روابط است.
اساسی  بیان داشت و خط و مشی و خطوط  محترم احمدزی چنانچه در مراسم تحلیف ریاست جمهوری 
حکومت وحدت ملی را مشخص ساخت، طی بیانات خود بر عزم راسم خود برای مبارزه با فساد اداری و تأمین 

صلح و امنیت تأکید کرد؛ که فساد اداری را تحمل نمی کند، قوه قضائیه باید از فساد پاک شود.
عدالت اجتماعی تهداب صلح را تشکیل می دهد. وکالی مردم از درخواستهای شخصی و تقرر و تبدیلی افراد 

در دوایر دولتی پرهیز کنند.
رشوت دهنده و رشوت گیرنده هر دو عامل فساد است که هر دو باید مجازات شوند.

استره محکمه باید همه پرسونل خود را ارزیابی کند. قوه قضائیه برای مجازات مقامهای عالیرتبه آغشته به 
فساد باید از فساد پاک شود.

رئیس جمهور احمدزی توجه به وضعیت اقتصادی افغانستان را نیز از اولویتهای کاری خود دیده است و آن را 
در گرو تأمین امنیت و آموزش قوای بشری می داند، چنانچه بیان می کند که اقتصاد، امنیت و قوای بشری سه 
ضلع اساسی ثبات هستند و بدون توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری نمی توان به مصونیت بشری دست یافت.

بیانات و سخنرانیهای آقای احمدزی چنانچه انتظار می رفت و در دوران کمپین های انتخاباتی نیز مکرر از 
زبان او شنیدیم نشان دهنده آشنایی وی نسبت به موضوعات چالشی در رویارویی حکومت وحدت ملی به 
شمار می رود. بنا بر همین آشنایی است که در روزهای پس از تحلیف شاهد فرمانهای نسبتا پر فشار و شتاب 
آلود و اقتدار مآبانه از جانب وی نسبت به نیروهای امنیتی، دوسیه فساد کابل بانک، زندانیان، فساد اداری، 
سرپرست تعیین شدن والیان و وزراء و وعده توزیع زمین برای تمامی معلمین و باال بردن معاش آنها و... بودیم.

به نظر می آید مجموع بیانات و فرمانهای اجرایی رئیس جمهور احمدزی در روزهای آغازین حکومت وحدت 
ملی، وی را در جامعه و در میان مردم عوام، یک فرد آرمانخواه و اصالح طلب اقتدارگرا معرفی کرده است، که 
تداوم این سلسله حرکات اگر با اجرای دقیق آن همراه شود کامیابی نسبتا باالیی برای رئیس جمهور احمدزی 

خواهد بود.
استراتژی و پروگرام تدوین شده و بدون  این است که بدون در پیش گرفتن یک  اما پرسش های اساسی 

تغییرات اساسی آیا فرمانها و دستورات پرشتاب امور کشور را در مسیر حرکت صحیح قرار خواهد داد.
در این فضای فسادآلود اداری کدام قوای اجرایی و نیروی بشری این فرمانها را اجرایی می کند؟

از اداراتی که با فساد عجین شده، بدون تغییرات مدیریتی چه انتظاراتی را می توان داشت؟
در صورت تداوم اقتدارگرایی رئیس جمهور محترم و آرمانخواهی وی و همکاری رئیس محترم اجراییه در این 

پروسه ها، آیا همراهان انتخاباتی آنها این روند را تحمل خواهند کرد؟
از یاد نبرده ایم که رئیس جمهوری سابق آقای کرزی نیز در بیانات ابتدایی حکومت خود این گونه شعار می 
داد: »ما به کار ثانیه وار، دقیقه وار و ساعت وار نیاز داریم، ما سیاست را به سیاست مداران می سپاریم. این 

کابینه کار است، نه کابینه سیاست.«
متأسفانه تجربیات وقایع ناگوار و تلخ را در حافظه خود محفوظ نگاه داشته است و ما بر این باور هستیم در 

پرتو عنایات الهی آنان که خدمت به خلق را با جدیت دنبال می کنند، محبوبیت همراه شان خواهد بود.

با امید به روزهای روشن

مدیرمسئول

تا    عمل ز    وعـده     ا   
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اجرایی  رئیس  عبداهلل  عبداهلل  و  جدید  جمهور  رئیس  احمدزی  غنی  اشرف 
حکومت همراه با معاونین شان سوگند وفاداری یاد کردند. به این ترتیب حامد 

کرزی بعد از 13 سال قدرت را رسماً به جانشین اش واگذار کرد.
مراسم تحلیف رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت روز دوشنبه 7 میزان در 
ارگ ریاست جمهوری با حضوری شماری از مقام ها و دیپلومات های کشورهای 

خارجی و شخصیت های جهادی برگزار شد.
با  جدید  جمهور  رئیس  عنوان  به  احمدزی  غنی  اشرف  مراسم،  این  در 
یاد کرد. سپس  وفاداری  معاونینش، عبدالرشید دوستم و سرور دانش حلف 
و  محمدخان  معاونانش  با  حکومت  اجرایی  رئیس  عنوان  به  عبداهلل  عبداهلل 

محمد محقق سوگند یاد کردند.
تحویل  از حامد کرزی  را  قدرت  ملی، رسماً  ترتیب، حکومت وحدت  این  به 
غنی  اشرف  میان  سیاسی  توافق  یک  براساس  ملی  وحدت  حکومت  گرفت. 
تشکیل  انتخابات  دوم  دور  انتخاباتی  رقیب های  عبداهلل،  عبداهلل  و  احمدزی 

شده است.

رئیس جمهور    جدید 
وفـــاداری  سوگـند 

یاد کرد

حامدکرزی در آخرین سخنرانیش 
گفت:  جمهور  رئیس  عنوان  به 
»امروز قدرت را به رئیس جمهور 
واگذار  افغانستان  منتخب  جدید 
کشورهایی  همه  از  او  می کنم«. 
که در 13 سال گذشته افغانستان 
قدردانی  نیز  کرده اند  کمک  را 

کرد.
در  که  این  ابراز  با  کرزی  حامد 

اجرایی  رئیس  و  جمهور  رئیس  با  نیز  آینده 
که  حالی  »در  افزود:  می باشد،  همکار  حکومت 
امروز کوله بار 13 ساله خدمت به افغانستان را 
به رئیس جمهور جدید می سپارم، در قدم اول از 
ملت شریف افغانستان سپاسپگزاری می کنم که 
تا این دم مرا با حوصله مندی همراهی کردند.«

اشرف غنی احمدزی در نخستین سخنان خود 
به عنوان رئیس جمهور جدید به شرح خطوط 
ضیا  احمد  همچنین  او  پرداخت.  خود  کاری 
مسعود را که در جریان انتخابات با او همکاری 
کرده بود، به عنوان نماینده فوق العاده خود در 

امور اصالحات تعیین کرد.
امروز  »افغانستان  گفت:  احمدزی  غنی  اشرف 

نوید تولد شهروند نوین را می دهد. 
تابع  هم  و  نیستیم  تبعه  دیگر  ما 
منحیث  همه  ما  نیستیم.  کسی 
وجایب  و  حقوق  دارای  وطنداران 
یکسان می باشیم. قانون اساسی ما 
حکومت را مکلف به تأمین و تحفظ 

حقوق تمام افغان ها می کند.«
عبداهلل عبداهلل در سخنان خود در 
به  که  کرد  تکرار  تحلیف  مراسم 
افزود  او  می باشد.  متعهد  ملی  وحدت  حکومت 
که با انتقال مسالمت آمیز قدرت یک فصل جدید 

در تاریخ افغانستان شروع می شود.
مرحله  این  »در  گفت:  حکومت  اجرایی  رئیس 
واحد  تیم  یک  حیث  به  کشور  تاریخ  حساس 
بر  مبنتی  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  با 
تا  هستیم  متعهد  سیاسی  توافق  چهارچوب 
اسالمی،  ارزش های  از  پاسداری  راستای  در 
اصالحات بنیادی و ایجاد تحول در همه سطوح 
براساس  کشور  سیاسی  و  اداری  ساختارهای  و 
همدیگر  و  صداقت  متقابل،  اعتماد  همکاری، 

پذیری گام های اساسی برداریم.«
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اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید در مراسم 
حلف وفاداری خطوط اساسی حکومت وحدت ملی را 

نیز اعالم داشت. 
او ابراز داشت که فساد اداری را تحمل نمی کند و قوه 
قضاییه باید از فساد پاک شود. احمدزی در نخستین 
به  که  گفت  جمهور  رئیس  عنوان  به  خود  سخنرانی 
و دوره طالیی  نگریسته شود  امیدواری  با  باید  آینده 

افغانستان آغاز خواهد شد. 
او تأمین صلح را یکی از اولویت های کاری خود عنوان 
برای  نوی  فصل  سرخط  که  »صلحی  گفت:  و  کرد 
شروع یک جنگ همه جانبه باشد، مورد قبول نیست. به 
همین منظور، تأکید ما روی صلح پایدار است، نه صلح 
مقطعی و کوتاه مدت. عدالت اجتماعی تهداب صلح را 
تشکیل می دهد.« در عین زمان، رئیس جمهور جدید 
تأکید کرد که تهدیدها و چالش هایی را که افغانستان 
در شرایط کنونی با آن مواجه است، نباید دست کم 
گرفت. او با اشاره به تحوالت کشورهای عربی، افزود 
که برخی حلقات می خواهند تا افغانستان میدان جنگ 
دوامدار باشد. به همین منظور، »ما موضوع صلح پایدار 

را جدی بگیریم.«

اصالحات در هر سه قوای دولت
به  خود  صحبت های  از  بخشی  در  غنی  اشرف 
گفته  به  پرداخت.  دولتی  سه گانه  قوای  در  اصالحات 
او، قوه اجراییه و مقننه باید براساس یک قرارداد باهم 
همکاری  کنند و هر وزیر کابینه باید به شورای ملی 
است  این  ما  »خواست  گفت:  احمدزی  دهد.  گزارش 
که وکال دیگر خواهان مالقات های شخصی با رهبری 
و مدیریت وزارتخانه ها نباشند. در عین حال، از ارائه 
پیشنهاد در مورد تقرری، انفکاک و تبدیلی مخصوصٌا 

در دوایر امنیتی ما اجتناب کنند.« 
رئیس جمهور جدید به شفافیت در قوه قضاییه تأکید 
کرد و گفت اتهام های فساد بر این قوه نیز وجود دارد: 
»از ستره محکمه می خواهم که براساس اصل مکافات 
و مجازات، همه پرسونل محاکم را مورد ارزیابی قرار 
دهد.« آقای احمدزی گفت با استفاده از صالحیت های 
مجازات  برای  و  می پردازد  محاکم  اصالح  به  خود 
مقام های عالی رتبه آغشته با فساد، قوه قضاییه باید از 

فساد پاک گردد. 
از حوزه صالحیت های  باید  نیز  افزود که سارنوالی  او 

اصلی خطوط 
برنامــه های   

رئیس جمهور    جدید

خود پا فراتر نگذارد. آقای احمدزی گفت که وظایف 
ریاست  "نهاد  به  جمهور  رئیس  صالحیت های  و 
وظایف  او،  گفته  به  می گردد.  منتقل  جمهوری" 
ادارات حکومتی مشخص شده و تداخل کاری رفع 
می شود. این اقدام در عین حال موجب آن می شود 
چهارچوب  در  دوباره  موازی  و  مستقل  ادارات  که 

وزارت خانه ها جذب گردند.

حکومت داری خوب
احمدزی بار دیگر تأکید کرد که حکومت های موازی 
را ازبین می برد. او گفت که حکومت داری خوب در 
یک رابطه شفاف و مبنتی بر یک قرارداد با مردم و 

سکتور خصوصی متمرکز است. 
دفع  برای  جانبه  همه  اقدام های  که  این  ابراز  با  او 
علت های فساد روی دست می گیرد، گفت: »رشوت 
دهنده و رشوت گیرنده هر دو عامل شر و فساد اند 
خواهد  صورت  قانونی  و  جدی  برخورد  دو  هر  با  و 

گرفت.« 

رئیس جمهور جدید تبعیض میان والیت ها و مردم 
اهمیت  از  افغانستان  والیت های  »تمام  کرد:  رد  را 
خاص برخوردار بوده و تمام شهروندان مردم درجه 
یک هستند. در این کشور شهروند درجه دو یا درجه 
سه وجود ندارد. انکشاف متوازن یک امر حتمی است 

و اصل شیوه حکومت داری ما را تشکیل می دهد.« 
احمدزی در بخش اجتماعی به حل مشکالتی مانند 

و  فقرا و کوچی ها  بیجاشدگان، معلولین،  مهاجران، 
روستانشین ها تأکید کرد. او گفت که هدف حکومت 
به  همه  برای  کار  ایجاد  فقرزدایی،  ملی  وحدت 
او  است.  سازی  مسکن  و  جوانان،  و  زنان  خصوص 
وعده داد که زنان و جوانان در بخش های اقتصادی و 
سیاسی سهم گسترده خواهند داشت. او به تفکیک 
میان وظایف پولیس و اردوی ملی تأکید کرد و گفت 
که ضوابط جای روابط را می گیرد. به گفته او، شرایط 
خوب زندگی برای نیروهای امنیتی فراهم می شود و 

به زخمی های آن ها نیز توجه می شود.

اقتصاد
اشرف غنی احمدزی گفت که اقتصاد، امنیت و قوای 
بشری سه ضلع اساسی ثبات هستند و بدون توسعه 
مصونیت  به  نمی توان  سرمایه گذاری،  و  اقتصادی 
بشری دست یافت: »موقعیت جغرافیایی افغانستان 
و  ترانزیتی  کشور  یک  به  را  سرزمین  این  می تواند 
افغانستان  می تواند  معادن  سازد.  تبدیل  خدماتی 
و زمین  و آب  به یک کشور صنعتی مبدل کند  را 
ما می تواند ما را به یک کشور زراعتی فعال تبدیل 
از  افغانستان  که  این  به  اشاره  با  احمدزی  کند.« 
است،  وابسته  خارجی  کمک های  به  مالی  لحاظ 
افزود: »باید متوجه بود که رسیدن به اقتدار ملی و 
تضمین حاکمیت ملی تا زمانی که از لحاظ اقتصادی 
وابسته باشیم، کاری بس دشوار است... هدف ما این 
است که اقتصاد تولیدی پویا و استوار را مهیا کنیم.«
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فرآورده های  نمایشگاه  چهاردهمین 
و  داخلی  شرکت   ۲۰۰ حضور  با  کشاورزی 

سبب  و  شد  افتتاح  کابل  باغ  بادام  در  خارجی 
خرسندی کشاورزان شد.

در کنار جنب وجوش کشاورزان در حاشیه ی این نمایشگاه 
شرکت های  دارند،  تالش  نیز  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران 

مشترکی برای تجارت فرآورده های کشاورزی ایجاد کنند.
محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و آبیاری با بیان اینکه این نمایشگاه 

بخش  این  در  تازه  ابتکارهای  نمایش  و  کشاورزی  رشد  هدف  با 
نمایشگاه ها  اینگونه  تا  داریم  تالش  "ما  گفت:  است  راه اندازی شده 

را گسترش دهیم".
درهمین حال مسؤوالن اتحادیه ی اروپا با دیدار از نمایشگاه کشاورزی 

تأکید  افغانستان  از بخش کشاورزی  اتحادیه  این  بر حمایت 
کردند.

فرانز مایکل میلبن رئیس نمایند گی اتحادیه 
اروپا در افغانستان در این باره گفت: 

ادامه  برای  اروپا  "اتحادیه ی 
همکاری با حکومت 

ن  نستا فغا ا

گاه  
مایش

ن ن 
همی
هارد

چ
  

شد
تاح 
افت ل 

کاب ر 
د ی 
اورز
ی کش

ه ها
ورد
فرآ       
 

است،  متعهد 
به  متعهد  ما 

با  خود  همکاری های 
بخش  و  افغانستان  مردم 

این  از  تا  هستیم  خصوصی 
مردم  برای  را  کار  زمینه ی  طریق 

به  اقتصادی  فراهم کنیم و رشد سریع 
دست آید".

والی کابل نیز از حکومت جدید خواست تا در 
توسعه ی کشاورزی و جذب سرمایه گذاری ها در این 
بخش تالش کند و زمینه ی این کار را فراهم سازد.

عبدالجبار تقوا والی کابل در این باره خاطرنشان کرد: "در 
به خودکفایی  ما  بود که  این  یگانه مشکل  دوازده سال گذشته 

در بخش هایی که توان آن را داشتیم نرسیدیم، ما کاری در این باره 
نکردیم و به توقعاتی که داشتیم نرسیدیم".

بعضی از سیب ها و ناک هایی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده 
۸۰۰ گرم وزن دارد و مانند اینها بسیاری از فرآوده های دیگر که برای مردم جالب 

هستند در این نمایشگاه دیده می شوند.
این  ما خوش هستیم که  باره گفت:  این  ولسوالی شکر دره در  باشنده ی  محمد عظیم 

نمایشگاه افتتاح شد، چون تنها راهی است که ما می توانیم تولیدات مان را به جهانیان نشان 
 دهیم.

در چهاردهمین نمایشگاه فرآورده های کشاروزی که با اشتراک ۲۰۰ شرکت داخلی و خارجی راه اندازی 
شده است، فرآورده های مختلف کشاورزی در ۲۲۰ غرفه به نمایش گذاشته شد.

زی
ـاور
ـــ
کشـ
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ی ها ر ا میـدو  ا
جلبـــ ی  ا  بر
ی ر ا یه گذ ما  سر
بخش ر   د
ج ا ستخر  ا
ر کشو ر  د دن  معا

وزارت معادن و پترولیم با ابراز خرسندی از عالقمند 
شدن دوباره سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری 
روی معادن بزرگ و کوچک کشور گفته است که نبود 
امنیت همچنان یکی از چالش های عمده برای جذب 
محسوب  کشور  در  خارجی  سرمایه گذاران  اعتماد 
میگردد. در همین حال وزارت امور داخله از آمادگی 
کشور،  معادن  امنیت  تأمین  برای  امنیتی  نیروهای 

اطمینان می دهد.
نامه های  موافقت  امضای  و  جدید  حکومت  ایجاد  با 
برای  بار دیگر بستر  ناتو،  و  با واشنگتن  امنیتی کابل 

جذب سرمایه گذاری ها در کشور فراهم شده است.
وزارت معادن و پترولیم می گوید که نافذ شدن قانون 
جدید معادن و به وجود آمدن فضای جدید سیاسی و 
امنیتی در کشور، عالقمندی سرمایه گذاران خارجی را 
به سرمایه گذاری در معادن کشور بیشتر ساخته است، 
اما مقامهای این وزارت تهدید های امنیتی را هنوز هم، 
جدی ترین چالش در برابر امضای قراردادها و استخراج 

معادن عنوان کرده اند.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم محمد رفیع صدیقی 
امنیت  تأمین  مجموع  در  ما  »خواست  است:  گفته 
معدن  اساسی  فرصت های  چگونگی  و  است  معادن 
کاری است توجه الزم و قابل مالحظه که همین گونه 
حکومتی فعلی نسبت به معادن دارد خواهان تقویت 

آن هستم.«
ملی  شورای  در  مردم  نمایندگان  حال،  همین  در 
برای  هایی  زمینه  پیش  هنوز  که  می کنند  تأکید 

سرمایه گذاری در معادن کالن کشور، وجود ندارند.
نماینده مردم تخار در مجلس نمایندگان مریم کوفی 
گفته است: »به حد کافی معدن در افغانستان داریم 
هنوز هم استخراج نشده و توجه جدی صورت نگرفت 

است.«
امنیتی  نیروهای  که  می گوید  داخله  امور  وزارت 
کشورآماده ی تأمین امنیت معادن هستند و به تازگی 
محافظت  پولیس  نفری  هزار  چهارده  ویژه ی  قطعه ی 

نظم عامه را برای تأمین امنیت معادن، گماشته اند.
گفته  صدیقی  صدیق  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
است: »حاضر هستم با تمام دالیل و منطق اطمینان 
بدهیم به کسانی که سرمایه گذاری می کنند و تضمین 

بدهیم امنیت شان گرفت می شود.«
بر بنیاد یافته های یک بررسی اداره جیولوجی امریکا، 
دالر  تریلیون  سه  از  بیش  افغانستان  معادن  ارزش 
باورند  این  بر  اقتصادی  آگاهان  است.  شده  تخمین 
که هرگاه این معادن به گونه ی فنی استخراج شوند، 
به  دور،  چندان  نه  سال های  در  می تواند  افغانستان 

خودبسندگی اقتصادی برسد.

10
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نفتی  پاالیشگاه های  فعالیت  کارشناسان می گویند 
تأثیرات  نفتی  مواد  قیمت  و  کیفیت  بر  کشور  در 
مثبت دارد. دولت ورود محموله های مواد نفتی را 

به کشور ممنوع قرار داده است.
در  هرات  والیت  در  نفت  تصفیه خانه  بزرگ ترین 
ساخت  برای  یافت.  گشایش  کشور  غرب  جنوب 
مصرف شده  دالر  میلیون   35 نفت  پاالیشگاه  این 
آن  انکشاف  برای  که  می گویند  مسؤوالن  است. 
سرمایه گذاری بیشتر را در نظر دارند. این پاالیشگاه 
تن   1۲۰۰ پاالیش  ظرفیت  ساعت   ۲4 در  روزانه 
معادل 7۰۰۰ بشکه را دارد. این تصفیه خانه مواد 
خام نفتی را به مواد نفتی خالص از قبیل پطرول، 

مبالیل، تیل خاک و دیزل تبدیل می کند.
هریوا   - آسیا  شرکت  رئیس  عبداهلل  الدین  قیام 
کشور های  از  شرکت  این  خام  مواد  می گوید 

ایران،  عراق،  کردستان  ترکمنستان،  قزاقستان، 
آذربایجان و روسیه و برخی کشورهای دیگر وارد 

می شود.
این در حالی است که دولت محموله های نفتی را 
که برای مصرف در پاالیشگاه های نفت از خارج از 

کشور وارد می شود ممنوع کرده است.
درخواست  دولت  از  »ما  گفت:  عبداهلل  قیام الدین 
کردیم که ما نفت خام می خواهیم و ما می خواهیم 

که این سهولت ایجاد شود«.
تجارت  اتاق  عامل  هیأت  رئیس  نصرت  عتیق اهلل 
تیل  پاالیشگاه ها،  گذشته  در  می گوید  صنایع  و 
و  می کردند  وارد  خارج  از  را  شده  تصفیه  نیمه 
به  چندی  از  می گرفت.  صورت  سوءاستفاده هایی 
چنین  ورود  وزیران  شورای  فیصله  بر  بنا  سو  این 

مواد خام ممنوع قرارداده شده است.

نفت  پاالیشگاه  اولین 
یافت در جنوب غرب کشور گشایش 

از  پاالیشگاه  آن  عوض  به  »و  گفت  نصرت  آقای 
استخراجی که ما از حوزه آمو داریم استفاده کنند.« 
به گفته رئیس اتاق تجارت برای تصفیه خانه های کشور 
و برای اجرای این طرح شش ماه وقت داده شده است.

اما قیام الدین عبداهلل رئیس شرکت آسیا - هریوا انرژی 
می گوید که از شورای وزیران مجوز ورود نفت خام را 
گرفته و این پاالیشگاه می تواند مقدار معین نفت خام 

مورد نیاز خود را از خارج وارد کند.

تأثیرگذاری بر کیفیت مواد نفتی
در همین حال تاجران خوش بین هستند که فعالیت 
مواد  کیفیت  بر  مثبتی  تأثیرات  می تواند  پاالیشگاه ها 

نفتی در کشور داشته باشد.
هرات  والیت  در  نفتی  مواد  تاجر  امینی  امین  محمد 
می گوید: »این پاالیشگاه ها می تواند بر کاهش قیمت 
مواد نفتی تأثیر کند و مواد نفتی را با کیفیت بیشتر 

در اختیار مردم قرار دهد.« 

اتاق  عامل  هیأت  رئیس  نصرت  عتیق اهلل  گفته  به 
نفت  پاالیشگاه  از 4  تجارت و صنایع در کشور بیش 
دراز  در  پاالیشگاه ها  این  فعالیت  و  می کند  فعالیت 
مدت می تواند تأثیرات مثبتی بر نرخ مواد نفتی بگذارد.
مساحت  به  هرات  والیت  در  نفت  پاالیشگاه  اولین 
گفته  به  است.  شده  ساخته  مربع  متر  هزار   3۲
قیام الدین عبداهلل رئیس شرکت آسیا - هریوا آنها در 
به  را  تصفیه خانه  این  پوشش  تحت  دارند ساحه  نظر 
۲۰۰.۰۰۰مترمربع برسانند و در اطراف آن به جهت 
ایجاد  سبز  فضای  آالینده ها  از  زیست  محیط  حفظ 

کنند.
مطابق  پاالیشگاه  این  که  می گوید  عبداهلل  قیام الدین 
استاندردهای اروپا ساخته شده و برای 17۰ تن ایجاد 
این  مسؤولین،  تخمین  بر  بنا  است.  کرده  اشتغال 
پاالیشگاه در آینده برای حدود سه هزار تن ایجاد کار 

خواهد کرد.
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استراتـژیـ     مؤثریت                                       عدم 

کاهـشـ در  انکشاف ملی           
اقتصادیـــ رشد  و  فـقر   

   
دولت با ارایه 
گزارش  آخرین 
خود از روند تطبیق 
ملی  انکشاف  استراتژی 
کشور، می گوید که تطبیق 
این استراتژی در کاهش سطح 
کشور  در  اقتصادی  رشد  و  فقر 

کمک چندانی نکرده است.
سند  نخستین  که  ملی  انکشاف  استراتژی 
در  افغانستان  دولت  پنج ساله  استراتژیک 
راستای تأمین امنیت، حکومت داری خوب، انکشاف 
اقتصادی و فقرزدایی در کشور به شمار می رفت، مدت 

تطبیق آن سال گذشته به پایان رسید. 
این استراتژی با محور قراردادن امنیت، حکومت داری 
و انکشاف اقتصادی و فقرزدایی، روی انکشاف هشت 

سکتور مشخص تمرکز داشت. 
استراتژی انکشاف ملی در سال 13۸7 طرح و تا سال 

13۹۲ قابل اجرا بود. 
دولت  که  می گویند  حکومتی  مقام های  این حال،  با 
و شش  به شصت   ملی،  انکشاف  استراتژی  تطبیق  با 

درصد از اهداف تعیین شده خود رسیده است.
در  اقتصادی  و رشد  فقرزدایی  مقام ها،  این  به گفته ی 
کشور که یک بخش عمده ی از استراتژی انکشاف ملی 
بود، دولت در رسیدن به این هدف خود ناکام مانده 

است.
یک شنبه،  روز  اقتصاد،  وزیر  ارغندیوال،  عبدالهادی 
از  دولت  گزارش  آخرین  ارایه  با  سنبله،  بیست وسوم 
با  محفلی  در  ملی،  انکشاف  استراتژی  تطبیق  روند 
حضور شماری از نمایندگان سفارت خانه های خارجی 
و سازمان های بین  المللی کمک کننده، گفت زمانی که 

که  پروژه هایی  شد،  طرح  ملی  انکشاف  استراتژی 
مؤثریت این استراتژی را تثبیت کنند در نظر گرفته 

نشده بود. 
آقای ارغندیوال می گوید: »در استراتژی انکشاف ملی، 
استراتژی ترتیب شده بود ولی پروژه  سازی که تطبیق 
با  بود.  ارزیابی نشده  است،  استراتژی در عمل  عملی 
استراتژی  همین  شامل  پروژه هایی  بعدا  که  وجودی 
انکشاف ملی شده، ولی از ابتدای مرحله پروژه  سازی به 
 شکل دقیق آن همراه و همگام با استراتژی انکشاف ملی 
انکشافی  استراتژی  این  که  نگرفته است. دوم  صورت 
ملی افغانستان یک جهت مشخصی را براساس اهداف 
ولی  بود،  گذاشته  اساس  فقرزدایی  و  هزاره  انکشاف 
پایدار  استقرار  و  ثبات  بتواند  اقتصادی که  یک هدف 
نظر  در  آن  در  بیاورد  به وجود  کشور  در  را  اقتصادی 

گرفته نشده بود.«
این که  به  دلیل  که  می گوید  ارغندیوال  عبدالهادی 
پنداشته می شود،  پدیده کمونیستی  پالن گذاری یک 
از همین رو دولت برای تطبیق استراتژی انکشاف ملی، 
پالن گذاری را از نظر دور انداخته بود. آقای ارغندیوال 
به شوخی گفت که نام وزارت پالن نیز به دلیل همین 

مسأله به وزارت اقتصاد تغییر کرد.
سریع  رشد  که  می افزاید  اقتصاد  وزیر  این  حال،  با 
جمعیت طی سیزده سال اخیر در کشور، باعث شد تا 
استراتژی انکشاف ملی در پایین آوردن سطح فقر در 
کشور مؤثر واقع نشود. وی گفت: »رشد سریع نفوس 
در طول همین مدت میزان رشد اقتصادی را هم که 
تعادل  حالت  یک  در  را  ما  فقر  تقریبا  داشته ایم،  ما 
چون  بگیرد.  صورت  فقرزدایی  که  نشد  و  نگهداشت 
با  از یک طرف رشد نفوس ما فوق العاده زیاد بوده و 
رشد  افغانستان،  اقتصادی  انکشاف  و  رشد  با  تناسب 

نفوس هم موجود بوده است. از همین خاطر 
که  را  اقتصادی  پایدار  رشد  نتوانستیم  ما 
سبب پیشرفت پایدار اقتصادی شود، نداشته 

باشیم.«
تطبیق  زمانی که  می  گوید  اقتصاد  وزارت 
استراتژی انکشاف ملی آغاز شد، سطح فقر در 
کشور چهل ودو درصد بود، اما پس از تطبیق 
به سی و شش درصد کاهش  استراتژی  این 
رشد  که  می افزاید  وزارت  این  است.  یافته 
تأثیر  فقر در کشور،  نفوس در کاهش سطح 

فوق العاده داشته است.
پس از سال ۲۰۰1 که سازمان های بین  المللی 
و کشورهای کمک کننده به صورت گسترده در 
افغانستان حضور یافتند، میزان مرگ ومیر در 
نتیجه کمک های جامعه جهانی کاهش قابل 
مالحظه ای یافته است. پیش از آن افغانستان 
و  مادران  به ویژه  مرگ ومیر  در  باالیی  میزان 

کودکان در سطح جهان داشت.
سریع  رشد  تأثیر  از  حالی  در  اقتصاد  وزارت 
در  فقر  سطح  نیامدن  پایین  باالی  نفوس 
ارزیابی ها،  براساس  که  دارد  شکایت  کشور 
هفتاد  به   ۲۰5۰ سال  تا  افغانستان  نفوس 

میلیون نفر خواهد رسید.
سال  از  ملی  انکشاف  استراتژی  تطبیق  در 
سکتور  استثنای  به   13۹۲ سال  تا   13۸7
امنیتی، 15/6 میلیارد دالر به مصرف رسیده 
نهادهای  طریق  از  دالر  میلیارد   1۰/7 است. 
از  آن  دیگر  دالر  میلیارد   4/۹ و  بین المللی 
است.  به مصرف رسیده  بودجه دولت  طریق 
از  به جز  استراتژی،  این  کامل  تطبیق  برای 
میلیارد  به سی وشش  نزدیک  امنیتی  سکتور 

دالر تخمین شده بود.
براساس گزارش نهایی دولت از روند تطبیق 
استراتژی انکشاف ملی، افغانستان در سکتور 
بیشترین  یعنی  درصد  هشتادوهشت  صحت 
اما در بخش سکتور  دست آورد داشته است. 
حاکمیت اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی 
دست آورد  کم ترین  یعنی  درصد،  چهل وپنج 
در  افغانستان  دولت  هم چنین  است.  داشته 
درصد، حکومت داری   73 امنیت  سکتورهای 
71 درصد، زیربنا و منابع طبیعی 63 درصد، 
دهات  انکشاف  و  زراعت  درصد،   71 معارف 
درصد   46 اجتماعی  مصونیت  و  درصد   6۹
اقتصاد  وزارت  است.  داشته  دست آورد 
می گوید که به طور متوسط، دولت افغانستان 
انکشاف ملی توانسته به  با تطبیق استراتژی 

شصت وشش درصد از اهداف خود برسد.
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سارنوالی  لوی  به  در حکمی خطاب  احمدزی  غنی  اشرف  جمهور  رئیس 
آینده  نیم  و  یکماه  بانک در مدت  کابل  پرونده  دوباره ی  بررسی  خواستار 
شد. وی معتقد است که در برابر فساد مبارزه می کند و باید پرونده کابل 
بانک دوباره بررسی شود. رئیس جمهور خواهان مبارزه ی جدی و همگانی 

در برابر فساد اداری است.
در حکم رئیس جمهور از دادگاه عالی خواسته شده است تا در مدت یکماه 
و نیم پرونده کابل بانک را به گونه ی جدی بررسی کند. در همین حال 
آگاهان از این فرمان رئیس جمهور استقبال می کنند و تأکید می ورزند که 

این بار پرونده ی کابل بانک باید به گونه ی جدی بررسی شود.
کابل بانک در حدود سه سال پیش ورشکست شد، کاهش نقدینگی علت 
این  بانک گفته شده است، زیرا سهامداران اصلی  این  اصلی ورشکستگی 
بانک پول های هنگفتی را برای سرمایه گذاری در دوبی از کابل بانک بیرون 

کرده بودند.
رئیس جمهور در نخستین روزهای کاری خود برای برچیدن دامنه ی فساد 
خود  حکومت داری  روز  دومین  در  احمدزی  است.  برزده  آستین  اداری 
نخستین گام را برای پاکسازی پرونده ی کابل بانک برداشت، بانکی که سه 

سال پیش دارایی هایش حیف و میل و ورشکست شد.

رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در این باره گفت: 
و  شود  باز  اساسی  بگونه ی  باید  بانک  کابل  "دوسیه 
است  عمل  زمان  حال  شود،  تحقیق  آن  با  رابطه  در 
انتظار  انجام شود".  باید همه جانبه  با فساد  و مبارزه 
همه این است که عملی شدن قانون باید از زورمندان 

آغاز شود.
داکتر ایاز نیازی آگاه مسائل دینی در این باره اظهار 
داشت: "امیدوار هستیم تا تطبیق قانون همانگونه که 
پیامبر اسالم )ص( گفته است از زورمندان آغاز شود."

کابل  پرونده ی  بررسی  درباره ی  جمهور  رئیس  حکم 
"دادگاه عالی پرونده ی  اینگونه فشرده می شود:  بانک 
دادگاه  در  قبل  یک  سال  از  که  را  بانک  کابل  بحران 
در  و  کند  بررسی  است؛  مانده  کابل  والیت  استیناف 
اتهامات  این حکم  از روز صدور  نیم ماه  ظرف یک و 
وارده از سوی سارنوال موظف به شمول اتهام پولشویی 

را دقیقاً بررسی نماید".
و  "لوی سارنوالی  آمده است:  این حکم  از  در بخشی 
برای دریافت شواهد  تا  نهادهای دیگر مکلف هستند 
همکاری  دادگاه  با  پرونده  این  درباره  ی  اسناد  و 
اسناد  روز  ده  در  تا  است  موظف  مالیه  وزارت  کنند، 
خصوصی سازی کابل بانک نو را طی مراحل نموده و 

برای منظوری به ریاست جمهوری پیشنهاد کند."
بانک در واقع محکی در مبارزه  بازرسی پرونده کابل 

حکمی  ر  د ر  جمهو ئیس  ر
نده  و پر ه ی  ر با و د سی  ر بر ن  ها ا خو

شد
بانکــ  ـکابل 

با فساد اداری پنداشته می شود. باورها این است که تا 
هنوز سرنوشت ۸۰۰ میلیون دالر از پول های برداشته 
این  دارد،  قرار  ابهام  از  در هاله ای  بانک  کابل  از  شده 
به  که  برداشته شده  پول  مجموع  که  است  حالی  در 
به  انجامید  کشور  خصوصی  بانک  بزرگ ترین  سقوط 

۹1۲ میلیون دالر می رسد.
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  ابراهیم زاده  عباس 
جدی  توجه  "تاهنوز  گفت:  باره  این  در  نمایندگان 
که  هستیم  امیدوار  است،  نشده  بانک  کابل  برقضیه 

حاال این قضیه به گونه ی جدی بررسی شود."
بحران  به  دادگاه رسیدگی  ماه حوت سال 13۹1  در 
کابل بانک ۲1 تن از متهمان به بحران کشاندن کابل 

بانک را به زندان محکوم کرد. 
مجلس  جهانی  کمیسیون  رئیس  زازی  عبدالقادر 
اقدام بسیار خوب  "این یک  نمایند گان اظهار داشت: 
است، روند بازرسی های گذشته ناکام بودند و امیدوار 
هستیم که حاال این بررسی ها به صورت جدی پیش 

برده شوند."
افغانستان فاسدترین کشور جهان شناخته شده است 
نام  که  است  علت هایی  از  یکی  بانک  کابل  بحران  و 
افغانستان را در صدر کشورهای فاسد جای داده است، 
حاال باید دید که با پایان بررسی ها بحران کابل بانک 
حل می شود تا این برچسب از نام افغانستان دور شود؟
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بندر کشور  قدیمی  ترین 
»ِکِلفت« 

فعال   می گردد دوباره   

قدیمی  ترین بندر کشور »کلفت« دوباره فعال می گردد
در  قرقین  ولسوالی  کیلومتری   ۲۰ در  ِکلِفت  بندر 
و  شده  واقع  افغانستان  و  ترکمنستان  بین  سرحد 
یکی  بندر  این  دارد.  قرار  جوزجان  والیت  شمال  در 
از قدیمی ترین بنادر بشمارمی  رود و خط سرحد بین 
افغانستان و ترکمنستان را آمودریا تشکیل داده  است.  
انجنیر فریداهلل شیرزی رئیس مواد نفتی در این مورد 
گفت، بندر ِکلِفت که یکی از بندر های تاریخی کشور 
و  تجارت  وزارت  سوی  از  آن  دوباره ی  احداث  بوده 
صنایع کشور یک اقدام نیک است. به گفته شیرزی، 
آینده  در  است  قرار  گردیده  مجدد  احیای  بندر  این 
نزدیک افتتاح گردد: »تالش بر این است که هر چه 
عاجل این بندر افتتاح شود و سهولت خوب برای مردم 
افغانستان باشد. چون روزانه صد ها هزار تُن نفت و گاز 
از کشورهای خارج داخل افغانستان می شود. و ما این 

کار را یک فال نیک می دانیم.« 

آقای شیرزی می گوید، قرارداد این پروژه بین وزارت 
عقد  قباًل  ترکمنستان  و  افغانستان  صنایع  و  تجارت 
وزارت  آن  ابتکار  این  از  نفتی  مواد  ریاست  گردیده، 

استقبال می نماید. 
در همین حال شماری از باشندگان والیت جوزجان نیز 
از این اقدام وزارت تجارت افغانستان اظهار خرسندی 
نموده می گویند که با فعال شدن بندر ِکلِفت از بیکاری 

تعداد زیاد از جوانان کاسته خواهد شد. 
باره  این  در  جوزجان  والیت  جوانان  از  تن  یک  یما 
این بندر مسدود بوده و  گفت: »بسیار وقت شده که 
پس دوباره فعال می شود که با فعال شدن این بندر هم 
برای یک عده جوانان کار پیدا خواهد شد و از سوی 

هم قیمت گاز وتیل کاهش خواهد یافت.«
انتقال مواد  ِکلِفت برای  مسووالن می گویند، راه بندر 
نفتی توسط کشتی ها از کشور همسایه ترکمنستان به 
داخل افغانستان یکی از امن  ترین راه تجارتی افغانستان 

در شرایط حاضر است. 
تورغندی  بندر  از  بعد  دولتی  مقامات  اظهارات  قرار 
در هرات و آقینه در ولسوالی اندخوی فاریاب، کلفت 
سومین بندر خواهد بود که اموال تجارتی از کشورهای 
وارد  ترکمنستان  کشتی های  توسط  میانه  آسیای 
مسؤولیت  که  حالیست  در  این  می شود.  افغانستان 
امنیت ساحه ی بندر کلفت در حال حاضر بدوش افراد 
مسلح خیزش مردمی بوده و این افراد در حال حاضر 

بر علیه مخالفان مسلح دولت می جنگند.
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انکشاف  اداره  و  صنایع  و  تجارت  وزارت  مقام های 
نمایشگاه  در  افغانستان  قالین  که  می گویند  صادرات 
بین المللی چین، توانسته است مقام اول را کسب کند. 
بین المللی  نمایشگاه  در  مقام ها،  این  به گفته ی 
کشور  پنجاه  و  یکصد  به  نزدیک  چین  »تیبیتن« 
این  میان  از  که  داشتند  حضور  قالین،  تولیدکننده 
را  اول  مقام   توانسته اند،  افغانی  شرکت  دو  کشورها، 

کسب کنند.
مزمل شینواری معین وزارت تجارت و صنایع، می گوید 
که شرکت های قدیر رؤوف لمتد و اهلل داد لمتد از جمله 
شرکت های تولیدکننده قالین در افغانستان هستند که 
به نمایندگی از کشور، در نمایشگاه بین المللی تیبیتن 
چین در بخش دیزاین و بافت توانسته اند، مقام اول را 

کسب کنند.
از  چین،  تیبیتن  شهر  در  قالین  بین المللی  نمایشگاه 
میالدی  جاری  سال  اگست  یازدهم  الی  ششم  تاریخ 
از  بین المللی،  نمایشگاه  این  در  بود.  شده  برگزار 
افغانستان پانزده شرکت تولیدی قالین شرکت داشتند. 
نمایشگاه  دو  در  افغانستان  قالین  نیز  این  از  پیش 
بین المللی در آلمان و دوبی مقام اول را کسب کرده 

بود.

بافت  و  جدید  دیزاین  که  می گوید  شینواری  مزمل 
خوب، دو عامل مهم در کسب مقام اول، توسط قالین 
صنایع  و  تجارت  وزارت  معین  است.  بوده  افغانستان 
را  اول  مقام  ما  قالین  دو  که  نمایشگاهی  »در  گفت: 
به دست آورد، در آن تقریبا 147 کشور اشتراک کرده 
بودند که از افغانستان نیز پانزده شرکت قالین اشتراک 
داشتند. در این نمایشگاه در حدود 15۲ کمپنی قالین 
از کشورهای آسیا حضور داشتند و افغانستان مقام اول 

را در بخش دیزاین و بافت قالین به دست آورد.«
تاجران  که  می گوید  صنایع  و  تجارت  وزارت  معین 
شرکت کننده در نمایشگاه بین المللی قالین در چین، 
توانسته اند قراردادهایی به ارزش یک میلیون دالر نیز 

با شرکت ها و کشورهای خارجی به امضا برسانند.
مزمل شینواری می افزاید که افغانستان از نگاه تولید 
قالین با مشکالت عمده مواجه است. به گفته ی او، نبود 
برق، پارک های صنعتی قالین و هم چنین صادر شدن 
قالین های تولیدی افغانستان به نام پاکستان، از جمله 

مشکالت عمده در صعنت قالین به شمار می رود.
با این حال، وزارت تجارت و صنایع می گوید که قالین 
افغانستان در سال های ۲۰۰7 و ۲۰۰۸ بازار خوبی در 
و  کرده  تغییر  بازار  این  آن،  از  پس  اما  داشت  جهان 

با دیزاین جدید  قالین های  اروپایی،  بیشتر متقاضیان 
غربی  متقاضیان  وزارت،  این  به گفته ی  می خواهند. 
قالین هایی با دیزاین های جدید و چین قالین هایی با 
این وزارت تأکید می کند  دیزاین قدیمی می خواهند. 
باید  افغانستان  در  قالین  تولیدکننده  شرکت های  که 
خود را مطابق خواست ها و تقاضاهای بین  المللی عیار 

سازند.
هم چنین محمدطالب حسینی، رئیس انجمن صادرات 
کشور،  در  قالین  صنعت  که  می گوید  کشور،  قالین 
خانواده  هزاران  و  دارد  زیادی  تأثیر  مردم  اقتصاد  بر 
آقای  می شوند.  تأمین  و  تمویل  قالین بافی  طریق  از 
اقتصاد  بر  قالین  صنعت  هرچند  که  افزود  حسینی 
دولتی  نهادهای  اما  دارد،  زیادی  تأثیر  خانواده های 
مسوول، در بهبود این صنعت با تولیدکنندگان قالین 
همکاری چندانی نداشته اند. وی گفت: »یک گالیه از 

نهادهای دولتی خود داریم که در سیزده سال گذشته 
با ما  قالین  همکاری خوب و جدی در بخش صنعت 
نداشته اند. پیشنهاد ما برای حکومت جدید این است 
که یک استراتژی مشخص و کارا برای سکتور قالین 

دست باف توجه کند.«
انکشاف  اداره  رئیس  حبیب یار  نجال  همین حال،  در 
صادرات می گوید که طی سال جاری میزان صادرات 
قالین بیست ویک درصد، افزایش یافته است. به گفته ی 
کشورها  تمام  در  افغانستان  دست باف  قالین  او، 
از  و چین  آلمان  امریکا،  اما کشورهای  دارد  متقاضی 
جمله عمده ترین مشتریان قالین دست باف افغانستان، 

به شمار می روند.
اول  ربع  در  افغانستان  که  می افزاید  حبیب یار  نجال 
سال گذشته ۲7۰ هزار مترمربع قالین صادر کرده، اما 
امسال میزان صادرات قالین طی مدت مشابه به 35۰ 

افغانستان  او،  به گفته ی  است.  رسیده  مترمربع  هزار 
در جریان سال گذشته توانست به ارزش دو میلیارد 
افغانی قالین صادر کند و انتظار می رود که این رقم در 

سال جاری بیشتر شود.
براساس  که  می گوید  صادرات  انکشاف  اداره  رئیس 
افغانستان  در  نفر  میلیون  دو  به  نزدیک  ارزیابی ها 
این  در  او،  به گفته ی  هستند.  قالین  بافتن  مصروف 
اواخر تقاضاها برای قالین دست باف افغانستان، بیشتر 
شده و این مسأله باعث خواهد شد تا تعداد بیشتری 

به صنعت قالین رو بیاورند.
است.  افغانستان  صادراتی  مهم  اقالم  جمله  از  قالین 
مقام های وزارت تجارت و صنایع می گویند که دولت 
برای  مخصوصی  پارک های  تا  دارد  تالش  افغانستان 

صنعت قالین در کشور ایجاد کند.

بینالمللی  نمایشگاه   در
افغانستان  قالین 
ا  گرفت ر اول   مقام    چین 
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آموزش پرورش شترمرغ مولد
شتر مرغ در سن ۲ تا 3 سالگی به بلوغ جنسی می رسد 
و تا مدت زیادی بارور باقی می ماند. پرنده نر در زمان 
بلوغ به رنگ سیاه با پرو بال سفید رنگ و شتر مرغ 
بارزترین  است.  خاکستری  تا  قهوه ای  رنگ  به  ماده 
نوک   ، پا  ساق  رنگ  قرمزی  نر،  مرغ  شتر  در  نشانه 
قدرت  با  مستقیمی  ارتباط  که  است  چشم  اطراف  و 
جنسی نر دارد. هرچه این قرمزی بیشتر باشد پرنده از 

قدرت نرینگی بیشتری برخوردار است.
شتر مرغ نرو ماده به صورت جفت تا دسته های چند 
این  می شوند.  نگهداری  گله  صورت  به  نیز  و  تایی 
ترکیبات بسته به میزان زمین موجود و امکانات، قدرت 
جنسی نرها و اهداف اصالح نژادی متفاوت می باشد. 
و  ندارد  وجود  رابطه  این  در  خاصی  استاندارد  هیچ 
مدیر مزرعه با شناسایی پرندگان و اهداف مورد نظر 
روش مناسب را انتخاب می نماید. شتر مرغ ها در سال 
درحدود 6 تا ۸ ماه تخم گذاری نموده و بقیه سال را 
استراحت می کنند. در ایران این زمان از حدود بهمن 
ماه آغاز گشته و تا آبان ماه ادامه دارد. بدیهی است در 

مناطق مختلف این زمان متغییر باشد.

طور  به  ماده  پرنده  هر  تخم گذاری  فصل  طول  در 
از  البته در بعضی  تا 6۰ تخم می گذارد.  متوسط 4۰ 
پرندگان این رکورد به 1۲۰ عدد تخم مرغ هم می رسد. 
به طور متوسط از هر پرنده ماده در سال حداقل ۲۰ 
عدد جوجه سالم تا زمان کشتار بایستی تولید گردد تا 

این فعالیت به صورت اقتصادی ادامه یابد.
ژننتیک،  از جمله  زیادی  عوامل  به  پرنده  مثل  تولید 
خصوص  به  و  پرنده  سالمت  هوایی،  و  آب  شرایط 
منفی  عوامل  از  استرس  دارد.  بستگی  مناسب  جیره 
برای هر پرنده  در تخم گذاری پرنده می باشد. معموالًً 
بالغ حداقل ۲5۰ متر مربع در گردشگاه در نظر گرفته 
از  بیش  متعلقه  فضای  است  بهتر  البته  که  می شود 
پرنده  هر  ازای  به  )سایبان(  فضای مسقف  باشد.  این 
ارتفاع حصار در حدود  و  مربع  متر  بالغ در حدود ۸ 
از  بعد  پرنده  هر  طبیعی  شرایط  در  می باشد.  متر   ۲
نشسته  تخم ها  برروی  تخم  عدد   1۸ گذاشتن حدود 
از  مزارع  در  می گیرد.  انجام  طبیعی  جوجه کشی  و 

ماشین های جوجه کشی استفاده می گردد.
در سال اول تخم گذاری، میزان تخم گذاری نسبتاً پاببن 

مالحظه ای  قابل  طور  به  بعد  سال های  در  ولی  است 
پرندگان،  تخم گذاری  زمان  در  و  می یابد  افزایش 
از  و  گردد  مهیا  پرنده  برای  کافی  آرامش  بایستی 
حضور بازدیدکنندگان کاست. هرگونه استرس شامل 
تغییر جیره، صداهای ناآشنا برای پرنده )پارس سگ، 
....( حضور بازدیدکنندگان، ترس و  تراکتور، هوایی و 
باروری  و  تخم گذار  برروی  آب و هوایی  تغییرات  حتی 
استراحت  فصل  زمان  در  دارد.  مستقیم  اثر  تخم ها 
در  پایین  انرژی  و  پروتئین  فیبرباال،  با  غذا  بایستی 
را  پرندگان  وزن  افزایش  و  گیرد  قرار  پرنده  اختیار 
منفی  اثر  تولید  فصل  در  اضافی  وزن  نمود.  کنترل 
استراحت  دارد. در فصل  و تخم گذاری  در جفتگیری 
در  کافی  اندازه  به  معدنی  مواد  و  ویتأمین  بایستی 

اختیار پرنده قرار گیرد.

صنعت شترمرغ در اسپانیا
چرخه صنعت شترمرغ در تمام دنیا مشابه بوده است. 
قیمت پرورش شترمرغ در مرحله جوجه کشی باالست 
و وقتی مرحله بازرگانی شروع می شود، قیمتها به طرز 
چشمگیری پایین می آیند.نرخ پرورش در سال های ۹6 
- 1۹۹5، 4۰۰۰ یورو بود اما وقتی شترمرغ های مولد 
بیشتری به بازار راه یافتند،این نرخ در سال ۲۰۰۰،به 
۲۰۰۰-15۰۰ یورو برای هر شتر مرغ مولد رسید.اما 
پس از آن قیمتها به پایین ترین حد خود در سال های 
۲۰۰۲-۲۰۰1 رسید. 3۰۰ یورو برای هر شترمرغ مولد 

) البته چنانچه به فروش می رسیدند!(
همچنین قابل ذکر است که بعضی از فروشندگان در 
کردند  بی مباالتی  خود،  محصوالت  کاال  به  کاال  ارایه 
با بکارگیری روش هایی مانند "اگر شترمرغ های مولد 
را خریداری  را بخرید، در مقابل ما تخم های شما  ما 
می کنیم" اما همه این روش ها ناکام ماندند. این روش 
بیشتر  پول  بدست آوردن  برای  فریبکاری  یک  کامال 
برای شترمرغ های مولد بود. البته نباید برای خریداران 
مناسبی  منبع  نتوانستند  اغلب  چراکه  کرد  دلسوزی 
پیدا کنند همچنین به توصیه های قابل اطمینان نیز 

پرورشــــ          ـشـترمرغـ
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توجه نکردند. خریداران چیزی را که می خواستند باور 
کنند را قبول می کردند )اخبار خوب( و به هشدارها 

بی توجه بودند )اخبار بد(
در سال های ۲۰۰۲-۲۰۰1، تولیدکننده های متعددی 
به عرصه بازار گوشت وارد شدند. بسیاری از مزرعه داران 
همچنان روش خود را ادامه دادند و با یکدیگر به رقابت 
پرداختند. محصوالت متعددی وارد بازار شد که باعث 
سفارش ها  همچنین  می شد.  شترمرغ  گوشت  بدنامی 
وقتی آماده می شدند که مزرعه داران نمیتوانستند آنها 
را تأمین کنند. ثبات وکیفیت محصول و خدمات رسانی 

نیز بسیار ضعیف بود.
گروه های محلی بطور طبیعی در قالب تعاونی ها شکل 
گرفتند که هیچکدام کاری از پیش نبردند و مزرعه داران 
را به سمت ناهماهنگی، دلزدگی و ورشکستگی پیش 
باال  درآمد  انتظار  تعاونی ها،  از  مزرعه داران  بردند. 
اعتماد  آنها  اداره  برای  نفر  دو  یا  یک  به  و  داشتند 
کردند و تعاونی ها. مزرعه داران را بر اساس درآمد های 
مزرعه داران  که  همچنان  کردند.  مجاب  واقعی،  غیر 
بسیار  تعاونی ها  نکردند.این  وظایف خود عمل  به  نیز 
غیرحرفه ای اداره می شدند و با نادیده گرفتن تصویری 
کلی از شترمرغ، ترجیح دادند به جای همکاری برای 
تولیدکنندگان  کنند  رقابت  یکدیگر  با  بیشتر،  سود 
فراورده های گوشتی از این موقعیت استفاده کردند و 
شترمرغ ها را برای ذبح، بسیار ارزان خریداری کردند. 
کسانی که از این موقعیت نجات یافتند، آنهایی بودند 

که محصوالت خود را در حجمی باال تولید کردند.
که  شد  باعث  ناگهانی  تغییراتی   ،۲۰۰3 سال  در 
مزرعه داران بتوانند شترمرغ هایشان را عموما با قیمت 
پایین 15۰ - 1۰۰ یورو برای هر شترمرغ بفروشند. در 

ابتدای سال ۲۰۰4، شترمرغ قابل ذبحی 
به دلیل افزایش تقاضای گوشت موجود 
نبود و با کمبود شترمرغ مواجه شدند. 
گوشتی،  فراورده های  تولیدکنندگان 
درصدد مجاب کردن مزرعه داران برای 
پرورش انحصاری شترمرغ برای آنها و 
بسیار  تعداد  هستند.  قرارداد  پیشنهاد 
زمینه  این  در  مزرعه داران  از  کمی 
شترمرغ هایشان  آنها  می مانند.  پایبند 
امضا  که  قراردادی  به  توجه  بدون  را 
بیشتری  پول  که  کسی  به  کرده اند، 
عمل  این  و  می فروشند  بپردازد، 
برای  تولیدکننده  توانایی  عدم  باعث 
برنامه ریزی می شود؛ چراکه برای جمع 
مزرعه ای  به  شترمرغ   3۰ مثال  آوری 
ندارد،  شترمرغی  مزرعه  اما  می روند، 
برای  باید  تولیدکننده  حالیکه  در 
غیر  در  و  کند  فراهم  گوشت  مشتری 
این صورت آنها را از دست خواهد داد. 
همه آنها سعی در خرید شترمرغ دارند 
و برایشان اهمیتی ندارد که آن مزرعه 
ممکن است فروش شترمرغ هایش را با 
امر،  این  باشد و  دیگران قرارداد بسته 
یک وضعیت پیچیده و درهم ریخته را 

به وجود می آورد.
در  ذبخ  مناسب  شترمرغ های  قیمت 
پرنده،  هر  برای  کلی  بطور  اسپانیا 
۲۰۰ - 1۸۰ یورو است که پیش بینی 
آینده ای  تا  قیمت  همین  در  می شود 

نزدیک ثابت بماند.
مزرعه داران  مدت،  کوتاه  دوره های  در 
درآمد مناسبی کسب می کنند، اما در 
درازمدت عدم توجه به قراردادهایشان، 
تمام  می شود.  تمام  گران  برایشان 
تقریبا  و  اسپانیا  در  شترمرغ  صنعت 
غیرحرفه ای  بسیار  کشورها  تمام  در 
این  در  مزرعه داران  است.  نامطمئن  و 
می کنند.  عمل  نسنجیده  بسیار  مورد 
آنها قیمت جوجه و شترمرغ آماده ذبح 
را نمی دانند و در آمد خود را بر اساس 
برآورد  ندارند،  وجود  که  پرنده هایی 
می کنند. تغذیه جدی گرفته نمی شود 

برای  تمهیدی  که  می رسد  نظر  به  و 
پایین آوردن هزینه هاست.

که  نتوانسته اند  تولیدکننده ها 
که  کنند  تشویق  را  مزرعه داران 
محصوالتشان منحصر به گوشت نباشد 
تخمین  لذا  کنند  تولید  نیز  پوست  و 
و  نیست  ممکن  محصول  این  مقدار 
تولیدکننده،  نه  و  مزرعه دار  نه  البته 
اهمیت  موضوع  این  به  کدام  هیچ 

نمی دهند.
خریداران عمده گوشت بسیار حریص 
حسب  بر  را  گوشت  قیمت  و  بوده 
کیلوگرم محاسبه می کنند اما در مورد 
خریداران کوچکتر،خطر عدم پرداخت 
وجود  شده  خریداری  گوشت  مبلغ 

دارد.
مشاهده  گوشتی  محصوالت  بیشتر 
مناسبی  ظاهر  و  بسته بندی  شده، 
آنهایی که بسته بندی مناسبی  ندارند. 
دارند، در بعضی موارد، کیفیت پایینی 

دارند.
تجارت گوشت شترمرغ در اسپانیا در 
چشمگیری  توسعه  گذشته،  سال  دو 
در  باید  که  اگرچه  است.  کرده  پیدا 
سوپرمارکت ها  به  راه یابی  زمینه 
طور  می شد.به  حاصل  پیشرفت  این 
در  شترمرغ  گوشت  برای  تقاضا  کلی 
اسپانیا بیشتر شده و توزیع کننده های 
 MAKRO مانند  زیادی  زنجیره ای 
 Euroski و ،El Corte de Ingles
گوشت  اما  دارند.  فعالیت  امر  این  در 
لیست  در  یا  و  قصابی ها  در  شترمرغ 
نمی شود.  دیده  رستوران ها  غذای 
به  اسپانیا،  در  تولیدی  گوشت  بیشتر 
فرانسه و آلمان صادر و به قیمت کمی 

فروخته می شود.
بهترین  در  مزرعه داران  وصف،  این  با 
می توانند  آنها  دارند.  قرار  موقعیت 
بسیار مطمئن تر برنامه ریزی کنند و هر 
پرنده آماده ذبح خود را به تولیدکننده 
 1۸۰  -  ۲۰۰ قیمت  با  خود  انتخابی 

یورو بفروشند.
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مبارزه با انگل های داخلی مثل کرم نواری و کرم پهن 
بوسیله دارو.

واکسیناسیون در برابر بیماریهایی مثل ادرارسبز، تورم  
روده، نیوکاسل. 

نکته: در 3 مورد باال مشاوره با متخصص الزامی است 
چون معالجات نادرست بسیار خطرناک و گاه موجب 

تلفات سنگین است.
استراحت؛  دوره  در  تغذیه  ماده ها.  و  نرها  جداکردن 

خود به دو دوره تقسیم می شود:
کاهش  به  احتیاج  مولدها  غالبا  وزن؛  تعدیل  دوره 
پایان  به  هفته  چند  تا  کار  این  می کنند.  پیدا  وزن 
عبارت است  آن  جیره  می شود.  انجام  استراحت  دوره 
یا  علوفه خشک  همراه  به  معدنی  ویتأمینی  مکمل  از 
تازه یا خوراک. نکته: هیچ نوع غله ای به مولدها داده 
پرکنی،  از  بعد  مثل:  مواردی  استثنای  به  نمی شود 
مایه کوبی، هنگام بیماری یا هوای سرد حداکثر 3۰۰ 

گرم به هر پرنده.
پایانی  هفته   4 تا   ۲ در  که  جنسی؛  آمادگی  دوره 
عبارت است  آن  انجام می گیرد. جیره  استراحت  دوره 
از علوفه تازه با 4۰۰ گرم ذرت یا خوراک دارای ۲5 

درصد غله و نیز مکمل فسفاته.

آشنایی با دوره  تولیدمثل شترمرغ
دوره تولیدمثل

درمیان  یک روز  معموالًً  مثل  تولید  دوره  در  شترمرغ 
)با استراحت در فواصل زمانی معین( تخم می گذارد. 
تجربه نشان می دهد هر چه ماه های گرم سال بیشتر 
باشد فصل تولیدمثل شترمرغ نیز طوالنی تر می شود. 
در بعضی مناطق این دوره گاه تا 1۰ ماه طول کشیده 
این  در  دارد.  به همراه  تخم   1۰۰ بر  بالغ  محصولی  و 
دوره برای بدست آوردن باالترین بازده، مولدها هرگز 

جابجا نمی شوند. 
مزرعه تولید تخم باید امکانات زیر را دارا باشد:

پن های تولیدمثل دانخوری )نباید صرفا به چرا اکتفا 
شود(

آبخوری
سایبان

آشیانه مخصوص تخم گذاری؛ مولدها خود به ساختن 
به  را  آنها  می توان  می کنند.  اقدام  تخم گذاری  و  النه 
آشیانه دیگر که به شکل ۸ ساخته شده هدایت کرد. 
این کار با قرار دادن تخم و پاشیدن ذرت در آن انجام 

می گیرد و غالبا مورد قبول مولدها واقع می شود.
درگیری  از  ممانعت  برای  متری   1/5 حصارسیمی 
را  مولدها  یا  را خورده  تخم ها  ورود شغال که  و  نرها 

می ترساند.
زیادی وجود  باره روش های  این  در  ماده:  و  نر  تعداد 
دارد و انتخاب روش مناسب به شرایط مختلف و بازده 

تخم ها در سال های گذشته بستگی دارد. 
بعضی از روش های تجربه شده: 

1 نر و 1 ماده
1 نر و ۲ ماده

1 نر و 3 ماده نکته: بعضی نرها فقط یک ماده را قبول 
و بقیه را رها می کنند.

۲ نر و ۲ ماده 
۲ نر و 3 ماده نکته: این دو روش موجب اشکاالتی در 
ثبت محصول است. در این روش ها روش دوم )ا نر و۲ 

ماده(  مناسبتر از بقیه و به صرفه تر به نظر می رسد.
تغذیه دوره تخم گذاری: 

است  روش  مناسب ترین  روش  این  نامحدود:  روش 
نامحدود  طور  به  مرتع  سطح  در  خوراکی  مواد  که 

این روش:  در اختیار مولدها قرار گیرد. علل رجحان 
راحت ـ ارزان ـ موجب چاقی نمی شود ـ پرنده همیشه 

سیر و آرام و در حالت طبیعی است. 
از مقدار کافی  اگر خوراک کمتر  این روش  نکته: در 
اثر سو ء  تأمین نشده  نیاز غذایی حیوان  مصرف شود 
خواهد گذاشت. علل کاهش مصرف از این قرار است: 

شرایط نامطلوب چراگاه. 
ناکافی بودن غذای مکمل. 

کیفیت پایین غذای مکمل مثل داشتن کپک یا مزه 
ناخوشایند.

چیدن کوبی بالفاصله قبل از دوره تولید.
پر یا مایه 

انگل و بیماری. 
عوامل• وراثتی در خود مولدها. 

در  آماده  طور  به  خوراک  محدود:  روش  اضطراب.   •
اختیار حیوان قرار می گیرد؛ این روش جایی مناسب 

است که علوفه در دسترس نباشد.
خوراک  زیاد  مصرف  از  محدودباید  روش  در  نکته: 
جلوگیری کرد چراکه باعث چاقی شده و اثر زیان باری 
دارد  نر  چه  و  ماده  چه  شترمرغ  جنسی  باروری  بر 
اضطراب  موجب  پروتئین  باالی  مصرف  همچنین 
گرمایی و یا تولید تخم های با پوسته خشک می گردد. 
دوره استراحت چون در دوره تولید از هرگونه جابجایی 
اجتناب  باید  مولدها  محیط  در  غیرطبیعی  فعالیت  و 
در  مولد  مدیریت  به  مربوط  کارهای  عمده  لذا  کرد؛ 

دوره استراحت انجام می گیرد:
پرکنی.

کنـه  مثل کـک، شپش،  انگل های خارجی  با  مبارزه 
بوسیله افشانه های ضدعفونی.

صرفه  تعیین  برای  غیراقتصادی؛  شترمرغ های  حذف 
اقتصادی باید در پرونده هر مولد این موارد مشخص 

شود:
کم و کیف جفتگیری آن.

تاریخ روزهای بدون جفتگیری.
تعداد، تاریخ، وزن واندازه همه تخم های آن.

وزن، اندازه و تاریخ و ساعت تولد همه جوجه های آن.
تعداد و تاریخ تخم های بدون نطفه.

تعداد و تاریخ تخم های با جنین مرده.
تعداد و تاریخ تخم هایی که جوجه با عمرکوتاه دارد.

نکته: عوامل مؤثر بر کمیت وکیفیت تخم هر مولد از 
قرار زیر است:

سالگی   ۲ از  ماده ها  و  از۲/5  نرها  معموالً  مولد؛  سن 
تولیدمثل می کنند و بعد در 6 - 5 سالگی به سقف 

تولید می رسند.
نسبت نر و ماده؛ 1 نر به۲ یا 3 ماده مناسب است.

تغذیه.
باران.

انگل ها.
حیوانات  سروصدا،  آن  علت  می تواند  که  اضطراب؛ 

وحشی و سگ ها یا حتی درگیری نرها باشد.
عوامل وراثتی و همخونی.

27
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سیرگی الوروف - وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه
 1۲ الی   11 از  شانگهای  همکاری  سازمان  نشست 
پایتخت  دوشنبه  در  میالدی،  روان  سال  سپتمبر 

جمهوری تاجیکستان برگزار می گردد. 
چین،  قرغزستان،  قزاقستان،  کشورهای  رهبران 
روسیه، تاجیکستان و ازبکستان، سران و نماینده های 
نشست  این  در  مهمان،  و  ناظر  کشورهای  عالی رتبه 

اشتراک خواهند کرد.
سازمان شانگهای دیگر به یک اتحادیه معتبر و به یک 
جدید  سیستم  شکل گیری  برای  مالحظه  قابل  عامل 
سیاست مرکزی، برای ساختمان جهان تبدیل گردیده 
در  آن  محسوس  نتایج  با  سازمان  این  فعالیت  است. 
سیاسی،  همه جانبه  همکاری  تقویت  امنیت،  تأمین 
اشتراک کننده  کشورهای  بین  بشری  و  اقتصادی 
امور  در  سازمان  نقش  نتیجتا  و  می گردد  توصیف 
مطلب،  این  که  می یابد  افزایش  منطقوی  و  جهانی 
سازمان های  و  دولت ها  از  بسیاری  عالقمندی  رشد 

بین المللی نسبت به شانگهای را موجب می شود.
برای  را  خود  تمایالت  ایران  و  هندوستان  پاکستان، 
اعالم  سازمان  الحقوق  کامل  عضویت  آوردن  به دست 
داشته اند و کشورهای بیشتر برای دریافت وضع ناظر و 

یا شریک در دیالوگ را درخواست می کنند.

و  موفقت آمیز  انکشاف  راز  که  می کنند  سوال  اکثرا 
جذابیت این اتحادیه در چیست؟

به  پیگیرانه  پای بندی  یعنی  است  ساده  جواب 
بنیادی  موازین  به  و  متحد  ملل  سازمان  اساس نامه 
به  پای بندی  همه  بر  مقدم  بین المللی،  حقوق 
منافع  رعایت  متقابل،  احترام  حقوق،  برابری  اصول 
شیوه های  با  دعاوی  و  مناقشات  یک دیگر، حل وفصل 
انتخاب  برای  دولت ها  حقوق  پذیرفتن  دیپلوماتیکی، 
مدل شخصی برای انکشاف شان. این اصول جوابگوی 
در  دموکراتیک  و  پایدار  خصلت  تأمین  در  مسایل، 

مناسبات بین المللی معاصر می باشد.
بنابراین، سازمان همکاری شانگهای، کامال با واقعیت ها 
و نیازمندی های سده بیست ویکم مطابقت دارد، یعنی 
در تفاوت از پدیده های منسوخ و به میراث برده شده 
از ساختارهای عصر گذشته، که مبتنی بر اصول سخت 

پیمان ها، پایه گذاری گردیده بودند.
روسیه طی ریاست خود در سازمان که بالفاصله بعد 
است  مصمم  می شود،  آغاز  دوشنبه،  نشست  ختم  از 
در  مؤثریت سازمان  بیشتر  ارتقای  به  را  اول  توجه  تا 
تشدید  ساده،  چندان  نه  و  موجود  بین المللی  اوضاع 
تالش ها به نفع تأمین واکنش برابر، نسبت به رویدادها 

در منطقه و جهان مبذول بدارد.

جواب ها  جستجوی  برای  شده  هماهنگ  شیوه های 
در مقابل چالش های مشترک، در استراتژی توسعوی 
این  یافت.  خواهند  انعکاس   ۲۰۲5 سال  الی  سازمان 
استراتژی قرار است الی اجالس شورای سران دولت ها 
در شهر اوفای روسیه در سال ۲۰15 تدوین گردد. این 
سند هم به همکاری مشترک در چارچوب سازمان و 
ساختارهای چندجانبه  با  آن  همکاری  توسعه  به  هم 
برجسته، بیشتر از همه با سازمان ملل متحد و مؤسسات 
تخصصی آن تحرک اضافی می بخشد. برقراری روابط 

با اتحادیه های اقتصادی اروپا نیز پیش بینی می شود.
همیشگی  اولویت های  از  منطقه  در  امنیت  تأمین 
مبارزه  برای  امکانات  افزایش  می ماند.  باقی  سازمان، 
مخدر،  مواد  قاچاق  تندروی،  و  تروریزم  با  مشترک 
به ویژه در قیاس با وضع رو به انحطاط در افغانستان، 
بر  به خصوص، صحبت  می باشد.  اول  اهداف دست  از 
مواد  با  مبارزه  منطقوی  ساختار  ظرفیت  تقویت  سر 
مخدر سازمان، تحقق استراتژی مبارزه با مواد مخدر 

و برگزاری منظم تمرینات ضد تروریستی، می باشد. 
»مأموریت  نام  تحت  که  سازمان  دوره ای  تطبیقات 
صلح آمیز ۲۰14« از ۲4 الی ۲۹ اگست در چین برگزار 
غرض  را  عضو  کشورهای  عالی  آمادگی  بود،  گردیده 
دفع تهدیدات موجود ثابت کرد. طوری که هویداست 
ایجاد ایتالف، منظور از فعالیت سازمان نیست. در عین 
بر  که  قانون  با  تضاد  در  اقدامات  از  جلوگیری  زمان، 
ضد منافع کشورهای عضو جهت داده شده اند، اصول 

بنیادی سازمان را تشکیل می دهد. 
و  جامع  جنبه  امروزی  چالش های  این که  درک  با 
در  خود  ریاست  جریان  در  روسیه  دارد،  پیوسته  هم 
در  شده،  هماهنگ  گام های  تحقق  طرفدار  سازمان 
عرصه مصونیت اقتصادی، مالی، انرژی و غذایی خواهد 

بود.
تکرار  خطرات  جهانی،  اقتصاد  در  موجود  بی ثباتی 

همکاری های  افزایش  ضرورت  بر  بحرانی،  اتفاقات 
تدابیری  می کند.  تأکید  اقتصاد،  عرصه  در  مشترک 
برای تعمیم تصفیه حسابات متقابل به اسعار ملی، در 
سطح وسیع تر بروز می کنند. دورنماهای خوب برای به 
راه انداختن پروژه های بزرگ چندجانبه در عرصه های 
ترانسپورت، انرژی، علوم و تخنیک، منجمله در عرصه 
وجود  فضا  از  صلح آمیز  استفاده  و  زراعت  نوآوری ها، 

دارد. 
همراهی  برای  میکانیزم  مودل  مناسب ترین  تعیین 
مالی فعالیت های طراحی در برابر ما قرار دارند. شورای 
کاری، اتحادیه بانک ها و کلوپ انرژی که در سازمان 

ایجاد شده اند، به توسعه روابط کمک می کنند.
فضای علمی - تحصیلی و فرهنگی - بشری فعاالنه در 
دانشگاه  انکشاف  روی  کار  می باشد.  حال شکل گیری 
شبکه ای سازمان و نهادینه سازی همکاری مشترک در 
عرصه اطالعات ادامه دارد. تجلیل مشترک از 7۰مین 
بارز  تأییدی  با  جهانی،  دوم  جنگ  در  پیروزی  سال 
پای بندی کشورهای عضو برای حفظ خاطرات تاریخی 
با  اعتماد متقابل، منجمله  ما، تقویت فضای  مشترک 
سازمان  مجمع  و  جوانان  شورای  امکانات  از  استفاده 

تبدیل می گردد.
اتخاذ فیصله ها که منتج به شکل گیری شرایط حقوقی، 
اداری و مالی برای پذیرش اعضای جدید در سازمان 
این  دارد.  قرار  دوشنبه  نشست  برابر  در  می گردد، 
موضوع امکانات آغاز روند توسعه سازمان را طی دوران 
ریاست روسیه در سازمان میسر می سازد. هم زمان به 
تعمیق همکاری ها با کشورهای ناظر و شرکای دیالوگ 

مساعدت خواهیم کرد.
شرکای  با  مشترک  همکاری  با  که  معتقدم  قاطعانه 
خود، موفق خواهیم شد تا به پروسه انکشاف روزافزون 
سازمان و ارتقای بیشتر نقش  آن در امر تأمین صلح و 

شگوفایی در منطقه، سیر جدید بخشیم.

اتحادیه  سازمان شانگـهای، 
قابل مالحظه و    عامل  معتبر    
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پیدا  جریان  باره  در  روسیه  و  اوکراین  اروپا،  اتحادیه 
کردن گاز طبیعی موافقت کردند، چیزی که می تواند 
از کمبود انرژی در اوکراین و کشور های اتحادیه اروپا 

در زمستان امسال جلوگیری کند.
از  پس  اروپا  اتحادیه  انرژی  کمشنر  اویتنگر  گونتر 
نشست سه جانبه در برلین گفت که اوکراین باید دو 
میلیارد دالر به روسیه تا پایان ماه اکتوبر و یک میلیارد 
این  پایان امسال به  و یک صد میلیون دالر دیگر در 
ناشده خود  بابت صورت حساب های تصفیه  از  کشور 

بپردازد.
اویتنگر افزود: "فکر می کنم که این راه حل پذیرفتنی 
است. اساساً به این معناست که اوکراین خود را ملزم 
می داند تا صورت حساب های خود را با شرکای روسی 
اش تصفیه کند یعنی که کم از کم تا پایان ماه اکتوبر 
مبلغ دو میلیارد دالر بپردازد. کمیسیون انرژی اتحادیه 
صندوق  جانب  از  را  تضمینی  پیش  از  پیش  اروپا 

بین المللی پول حاصل خواهد کرد."

میان  گاز    و  جنجال  زمسـتان  
ینـ اوکرا و    روسـیه   

او گفت که مقام های اوکراینی و روسی باید در مورد 
موافقتنامه پیشنهادی با حکومت های شان بحث کنند.

اما، یوری پرودان وزیر صنایع انرژی و ذغال اوکراین 
می گوید که هنوز هیچ توافقی با روسیه بر سر بهای 

گاز وجود ندارد.
گاز  و  نفت  دولتی  شرکت  رئیس  کوبالوف  آندری 
بهای گاز و همچنین  داد که در مورد  اوکراین وعده 
روسیه  از  دالر  میلیاردها  کیف  که  مسکو  ادعای  این 

قرضدار است، همچنان جد و جهد خواهد کرد.
او در فیسبوک خود نوشته است که هیچ تصمیم نهایی 

گرفته نشده و هیچ سند هم به امضا نرسیده است.
به اساس این توافق پیشنهادی، اگر مسکو در پایان ماه 
اکتوبر امسال دو میلیارد دالر به اضافه ی پیش پرداخت 
برای به دست آوردن هزار متر مکعب گاز در بدل 3۸5 
دالر دریافت کند، روسیه پنج میلیارد متر مکعب گاز را 

به اوکراین فراهم خواهد کرد.
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محمد شاکر کارگر وزیر تجارت و صنایع در ترکیب یک هیأت 
70 نفره متشکل از هیات رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان، 
اتاق تجارت و صنایع کابل و هرات، اتحادیه سرتاسری صنعتکاران 
افغانستان و اتحادیه شرکت های تیل و گاز افغانستان مالقاتی با 
رئیس جمهور داکتر احمدزی داشتند و پیرامون چالشهای فراروی 
سکتور خصوصی کشور و راه حل های معقول و قابل تطبیق در 

جهت توسعه اقتصادی کشور، بحث و تبادله نظر نمودند.
اتاق  عمومی  رئیس  فهیم  عبدالحسین  مالقات  این  ابتدای  در 
صحبت نموده و ضمن تبریکی به ایجاد حکومت وحدت ملی و 
ایاالت متحده، گفت: "امضای  با  همچنان امضای پیمان امنیتی 
این سند مهم و حیاتی، تغییرات بسیاری در اقتصاد کشور ما به 

همراه خواهد آورد."
فهیم ضمن اعالم پشتیبانی از برنامه های اقتصادی حکومت جدید 
به نمایندگی از سکتور خصوصی وعده سپرد که سکتور خصوصی 
کشور در جهت سرمایه گذاری در میهن خویش از هیچ سعی و 

کوششی دریغ نخواهد ورزید.
ایشان به مشکالت فراروی سکتور خصوصی اشاره کرد و عالوه 
متأسفانه  گذشته،  حکومت  زیاد  وعده های  علیرغم  که  نمود 
بسیاری از این وعده ها همچنان بروی کاغذ باقی مانده و عملی 
نشده است. پالیسی تشویق سرمایه گذاری یک مثال خوبی در این 

زمینه می تواند باشد.
نموده  صحبت  نیز  اتاق  عامل  هیأت  رئیس  نصرت  عتیق اهلل 

گفت: "متأسفانه در سیزده سال گذشته نامالیمات و 
چالش های فراوان فرا راه سکتور خصوصی کشور قرار 
داشته و با وجود این چالش ها، تعهد سکتور خصوصی 
کشور به کار در کشور با انرژی جریان داشته است و 
عالوه  ایشان  می دهد."  ادامه  فعالیت شان  به  کماکان 
نیازمند تحول مثبت در  نمودند که افغانستان شدیداً 
بخش اقتصادی می باشد. این امر زمانی تحقق می یابد 
دولت  کنار  در  صادقانه  کشور  خصوصی  سکتور  که 

جدید شان قرار داشته باشد.
خانجان الکوزی معاون اول اتاق نیز ضمن تبریکی به 
خاطر ایجاد حکومت وحدت ملی، آنرا قدمی نیک در 
و  حکومت  بین  رفته  دست  از  اعتماد  جلب  راستای 
ملت خوانده، اظهار امیدواری نمود که حکومت جدید 
کشور  اقتصاد  رشد  راستای  در  خصوصی  سکتور  با 
همکار باشد. آقای الکوزی چالشهای فرارروی سکتور 
خصوصی را برشمرد. این مشکالت قرار ذیل می باشند:
1- زیربنا که نیازمند توسعه بیشتر اقتصادی مخصوصا 
در صنعت می باشد. زمین، برق و سرک نیازمندی های 
اولیه توسعه صنایع می باشند. در بسیاری از کشورها 
سرمایه گذاران  اختیار  در  رایگان  صورت  به  زمین 
زمین  افغان  متأسفانه صنعتکاران  ولی  می گیرد،  قرار 
غیر شفاف،  پروسه  در یک  آنهم  و  با هزینه گزاف  را 
خریداری می کنند. به صورت نمونه تنها در والیت های 
ننگرهار و قندهار فی جریب زمین در بدل 45 تا 50 

هزار افغانی در اختیار سرمایه گذار گذاشته می شود.
از ضروریات سکتور  ارزان یکی  برق  به  2- دسترسی 
صنایع  برای  برق  قیمت  امروز  می باشد.  صنایع 
در  و  طاقت فرساست  و  گزاف  بسیار  کشور  نوپای 
به صورت  برق  مقابل همتایان خارجی شان که حتی 
همین  است.  جفا  بسیار  می کنند،  اخذ  ساب سایدی 

کیلووات  فی  قیمت  کشور  مختلف  والیات  در  اکنون 
برق برای فابریکه های تولیدی از 6 افغانی فی کیلووات 

تا 12 افغانی فی کیلووات تمام می شود.
ترانزیتی  و  بهبود روابط تجارتی  و  اعمار سرک ها   -3
با  افغانستان  حاضر  حال  در  همسایه.  کشورهای  با 
کشورهای همسایه خود همچون پاکستان، تاجیکستان 
و ازبکستان با مشکالت ترانزیتی روبرو است. از طرف 
افغانستان  کشور،  گمرکات  کارشکنی  دلیل  به  دیگر 
نتوانسته از سیستم بین المللی ترانزیتی "تیر" استفاده 

نماید.
4- تعدیل قوانین اقتصادی کشور. یکتعداد از قوانین 
اقتصادی برگرفته از قوانین خارجی و در عدم سنخیت 
با بسیاری قوانین گذشته افغانستان تدوین شده است 
که باعث پیچیدگی در پروسیجرها و در نهایت باعث 
یکبار  تا  است  نیاز  فلهذا  است.  شده  فساد  گسترش 
بازبینی  قوانین  این  مواد  تخصصی  و  دقیق  بصورت 
ما،  نیازهای جامعه ی  و  به شرایط  توجه  با  و  گردیده 

اصالحات و تعدیالت الزم آورده شود.
5- فساد گسترده در گمرکات کشور. در حال حاضر 
و  عایدات  بر  مالیات  قوانین  در  پیچیدگی  دلیل  به 
کشور  گمرکات  در  گسترده  فساد  وجود  و  گمرکات 
اموال  شرکت های  از  بسیاری  مالیه گیری،  سیستم  و 
وارداتی خود را نه به نام خود بلکه از طریق کمیشن 
باعث گسترش  امر  این  کاران محصول می نمایند که 

فساد و کاهش عواید شده است.
6- تعدد ادارات موازی در گمرکات و اخاذی از تاجران 
در مسیر راه ها. در حال حاضر بیش از 8 شعبه متفاوت 
و هر یک  دارند  در گمرکات حضور  دولتی  ادارات  از 
به نوبه خود و تحت عناوین مختلف از تاجران اخاذی 
نیروهای امنیتی، والیان و شاروالی ها  می کنند. عالوتاً 
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در مسیر راه ها از موترها به زور پول می گیرند.
سال   12 طی  کشور.  خصوصی  سکتور  امنیت   -7
از  اخاذی  و  اختطاف  مورد   2500 از  بیش  گذشته 
به  منجر  موارد  بعضی  در  و  گرفته  صورت  تاجران 
شهادت تاجران و یا اعضای فامیل آنها شده است. و در 
بسیاری موارد، سکتور خصوصی صدها میلیون دالر را 

به دزدان پرداخته اند.
آقای الکوزی از جاللتمآب رئیس جمهور خواست که 
رئیس جمهور  توسط  قبال  اقتصادی که  عالی  شورای 
کرزی ایجاد شده بود و بنا به دالیل هیچگاه تشکیل 
جلسه نداده است، یکبار دیگر فعال شود و پالیسی های 
اقتصاد  رشد  جهت  در  و  بازنگری  دقت  با  اقتصادی 
به  الکوزی  محترم  شود.  گرفته  عملی  تصامیم  کشور 
تثبیت موقف اتاق در حکومت جدید نیز اشاره کرد و از 
رئیس جمهور خواست تا در حکومت جدید موقف اتاق 
تجارت و صنایع افغانستان را منحیث نماینده سکتور 
خصوصی مشخص نماید. امری که در حکومت گذشته 
غصب  به  موارد  بسیاری  در  حتی  و  بود  نشده  توجه 
اموال و دارایی های اتاق و ایجاد اتحادیه های موازی در 

جهت تضعیف این نهاد ملی، اقدام شده بود.
به ادامه، آذرخش حافظی صحبت نمود. ایشان به فساد 
او  کرد.  اشاره  کشور  مالیه گیری  در سیستم  گسترده 
گفت: "بررسی های ما نشان می دهد که عواید حکومت 
از گمرکات و مالیه بین 5 تا 8 میلیارد دالر است. ولی 
به دلیل فساد گسترده، حکومت حتی نمی تواند 2.5 

میلیارد دالر آنرا جمع آوری کند.."
زمین  توزیع  شفاف  سیستم  نبود  به  حافظی  آقای 
با  اداره  که  خواست  حکومت  از  و  نمود  صحبت  نیز 
تا  نماید  صالحیت تمام زمین های دولتی را مشخص 
سکتور خصوصی دقیقا دریابد که برای دریافت زمین 
با سند شرعی به کدام نهاد دولتی باید مراجعه نماید؟
سرتاسری  اتحادیه  رئیس  زاده  کمین  شیرباز  محترم 
صنعتکاران نیز صحبت نمود و به پیشرفت ها و حتی 
صنعتکاران  توسط  محصوالت  بعضی  در  خودکفایی 
کشور علیرغم مشکالت موجود، اشاره نمود. ایشان به 
باال بودن محصول گمرکی باالی مواد خام و ماشینری 
این  که  خواست  جمهور  رئیس  از  و  نمود  صحبت 

هزینه ها کاهش یابد.
در ختم این جلسه، جاللتمآب رئیس جمهور احمدزی 
در مورد هدف از تدویر این جلسه گفت که حکومت 
برای  تفاهم  و  تعامل  به یک  باید  و سکتور خصوصی 
نیل به رشد اقتصاد کشور، دست باید. ایشان به ارتباط 
مفصل  طور  به  خصوصی  سکتور  فراروی  چالشهای 
صحبت کرده گفت: "30 فیصد وقت خود را در مورد 

مسائل اقتصادی کشور اختصاص خواهم داد."
ایشان در اولین جمله خود با صراحت اعالم کرد که 
منبعد هیچ شعبه سارنوالی نباید در هیچ اداره ای وجود 

داشته باشد. ایشان گفتند که به وزارت داخله هدایت 
پولیس  امنیتی  آمرین حوزه های  تمام  که  است  داده 
جایگزین  متعهد  اشخاص  عوض  در  و  برکنار  کابل 
شخصی،  امنیت  برای  نباید  خصوصی  سکتور  شوند. 
فامیل خود و سرمایه خود ساالنه میلیون ها دالر پول 

هزینه کند.
رئیس جمهور به صراحت اعالم کرد که تا زمانی که 
سرمایه تاجر به سرمایه گذاری در تولید تبدیل نشود، 
کشور به رشد اقتصادی دست پیدا نخواهد کرد. رئیس 
تولیدات داخلی و  برای  بازاریابی  به  جمهور احمدزی 

کمپاین ملی برای خرید تولیدات داخلی تأکید نمود.
رئیس جمهور گفت که حکومت جدید هیچگاه از بابت 
زمین جهت سرمایه گذاری، پول نخواهد گرفت. بلکه 
ایجاد جای کار، عواید مستقیم و  و  از سرمایه گذاری 
غیرمستقیم بدست خواهد آورد. رئیس جمهور تأکید 
کرد که با فساد به طور گسترده و جدی مبارزه خواهد 
کرد و تمام نهادهای موازی از ادارات دولتی برچیده 

خواهند شد.
"مفاد کنید، مالیه بدهید و کار  رئیس جمهور گفت: 
ایجاد نمایید، زیرا تا یک نظام تولیدی نداشته باشیم، 
افغانستان  در  بیاید  نمی توانیم.  گفته  مستقل  را  خود 
سرمایه گذاری کنید. ما و شما باید دست به دست هم  

داده، فقر را به رفاه مبدل خواهیم ساخت."
یا  و  یک  با  مشکالت  که  کرد  تأکید  جمهور  رئیس 
تصمیم  آینده  حکومت  نمی شود.  حل  نشست  دو 
یک  سرمایه گذاران  با  جلسه  یک  هفته  هر  که  دارد 
و  تخصصی  کامال  صورت  به  و  دایر  مشخص  سکتور 
عملی، مشکالت را بررسی و تصامیمی جهت رفع این 

مشکالت اتخاذ خواهد کرد.
و  تدارکات  عالی  شورای  که  گفتند  همچنان  ایشان 
رئیس  ریاست  تحت  زیربناها  عالی  شورای  همچنان 
دولتی  قراردادهای  تمام  تا  شد  خواهد  ایجاد  جمهور 
داده شود  به سکتور خصوصی  پروسه شفاف  در یک 
و  عادالنه  طور  به  ملی  بزرگ  پروژه های  همچنان  و 

متوازن و به صورت هدفمند ساخته شود.
کشورهای  همکاری  با  که  نمود  اظهار  رئیس جمهور 
همسایه و سکتور خصوصی در پایین آوردن نرخ مواد 
اولیه تالش همه جانبه خواهد نمود که قشر بی بضاعت 

آسیب نبیند.
کاری  مورد مشکالتی همچون کم  در  رئیس جمهور 
وزارت خارجه در صدور ویزه برای کارگران و انجنیران 
روابط  بهبود  کشور،  بانکی  سیستم  ریفورم  خارجی، 
کاهش  همسایه،  کشورهای  با  ترانزیتی  و  تجارتی 
دیگر  مشکالت  از  بسیاری  و  صنعتکاران  هزینه های 
با  جدید  حکومت  که  سپرد  وعده  و  کرد  صحبت 
همکاری و تعامل سکتور خصوصی بر مشکالت فایق 

خواهد آمد.

بین "١٠٠٠ کاســا  " پروژه   سند   
امضا  شد پاکستان   و    افغانستان    

موافقتنامه ی پروژه انتقال برق "کاسا 1000" از آسیای 
افغانستان و پاکستان  مرکزی به آسیای جنوبی، بین 
مشاور  زاخیلوال  داکتر  را  سند،  این  رسید.  امضا  به 
مالیه ی  وزیر  دار  اسحاق  و  جمهور  رییس  اقتصادی 
پاکستان، طی نشست ساالنه ی بانک جهانی و صندوق 

وجهی جهانی )I.M.F( در واشنگتن امضا کردند. 
فیلدمین  دان  و  بانک جهانی  رییس  کیم  یانگ  جیم 
نماینده ی ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان نیز 
هنگام امضای این سند حضور داشتند. امریکا و بانک 
جهانی، این سند را به حیث یک اقدام مهم برای روابط 

میان افغانستان و پاکستان عنوان کرده اند. 
آسیای  کشورهای  برق  توافقنامه؛  این  اساس  به 
انتقال  پاکستان  به  افغانستان  از طریق خاک  مرکزی 
به  پول  برق 1،25 سنت  مگاوات  هر  از  افغانستان،  و 
دست خواهد آورد. داکتر زاخیلوال مشاور اقتصاد ملی 
افغانستان، امضای این سند را برای پیشرفت اقتصادی 

هر دو کشور مهم خواند. 
وی افزود: "افغانستان برای فعالیت های اقتصادی میان 
حیثیت  مرکزی،  آسیای  و  جنوبی  آسیای  کشورهای 
پاکستان،  مالیه ی  وزیر  دار  اسحاق  دارد."  را  قلب 
امضای این سند را یک پیروزی بزرگ به هر دو کشور 

عنوان کرد. 
پروژه  این  با  آب،  و  انرژی  وزارت  معلومات  اساس  به 
1300 مگاوات برق قرقیزستان، از طریق تاجکستان و 
افغانستان به پاکستان انتقال داده مي شود. منبع افزوده 
است که 1000 مگاوات برق این پروژه در پاکستان، و 

300 مگاوات در افغانستان به مصرف میرسد. 

بانک جهانی برای این پروژه، یک بخش به ارزش  526 
رایگان و  را به شکل کمک  عشاریه پنج میلیون دالر 
تصویب  سود  بدون  قرض  شکل  به  را  دیگر  بخش 
بنیادی  نیاز  مورد  زیربناهای  پروژه،  این  است.  کرده 
انتقال 1300 مگاوات برق دوامدار را  و تجارتی برای 
قرقیزستان  و  تاجکستان  پاکستان،  افغانستان،  بین 
"کاسا  پروژه ی  مجموعی  بودجه ی  میسازد.  فراهم 
دالر تخمین شده  یک عشاریه هفت میلیارد   "1000
که امکانات مالی مورد ضرورت آن، از سوی چند نهاد 
اداره ی  و  اسالمی  انکشافی  بانک  شمول  به  انکشافی 
فراهم  امریکا  متحده ی  ایاالت  بین المللی  انکشاف 

مي شود. 
افغانستان تمامی مصارف بخش خود را که در مجموع 
اداره ی  از  مي شود،  دالر  میلیون  پنج  عشاریه   316
انکشاف بین المللی به شکل کمک بالعوض به دست 

خواهد آورد. 
انتقال  هوایی  لین  کیلومتر  تمدید560  بر  پول  این 
برق و اتصال شبکه ی برق از طریق والیات شمالی و 
شرقی افغانستان، مصرف خواهد شد. "برشنا شرکت" 
افغانستان؛ عالوه بر مسؤولیت ساخت، مدیریت امنیتی 
و مراحل فعالیت وزارت انرژی و آب، مسؤولیت تطبیق 

بخش افغانستان این پروژه را نیز بر عهده دارد. 
ساخت مسؤولیت لین 12 هزار  "کاسا 1000"  پروژه 
برای  سب استیشن ها  ایجاد  و  برق  انتقال  کیلومتری 
انتقال انرژی را بر عهده دارد که در فصل تابستان برق 
تاجکستان و قرقیزستان،  از برشناکوت های  را  اضافی 

به افغانستان و پاکستان انتقال مي دهد.
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بر  رت  نظا عدم 
عثــ  با ه ها  ژ و پر
د  فســا یش  ا فز ا

است شده 

خالء اطالعاتی و معلوماتی در مورد مصرف کمک های بین المللی سبب 
شده تا تالش های مبارزه با فساد ناکام شود. دیده بان شفافیت افغانستان 
ارایه  از  کمک کننده ها  که  می شود  تأمین  زمانی  شفافیت  می گوید 

معلومات خودداری نکنند.
نظارت دیده بان شفافیت از 1000 پروژه در بیش از 30 ولسوالی کشور 
نشان داده است که 60 درصد این پروژه ها بی کیفیت بوده و نشانه هایی 
این نهاد می گوید مردم محل در  از فساد در آن ها وجود داشته است. 
مورد حق نظارتی شان بر پروژه های بازسازی آگاهی بسیار اندکی دارند و 

این موضوع سبب می شود تا جلو فساد گرفته نشود.

اجرایی  رئیس  افضلی  اکرام  سید 
پنجشنبه  روز  شفافیت  دیده بان 
17 میزان 1393 در یک کنفرانس 
خبری در کابل گفت: »ما مثال هایی 
مکتب  یک  کاغذ  روی  که  داریم 
وجود  ساختمانی  پروژه  یک  یا 
ندارد.  وجود  عمل  در  ولی  دارد، 
مکاتب  که  داریم  مثال هایی  ما 
ولی  شده  ساخته  ساختمان ها  یا 
چند روز بعد از بین رفته، سرک ها 
ساخته شده ولی حاال آن سرک ها 

وجود ندارند.«
میلیون ها  گذشته  سال  سیزده  در 
به  افغانستان  بازسازی  برای  دالر 
نهادهای  است.  رسیده  مصرف 
دولتی نتوانسته اند از شیوه مصرف 
این کمک ها نظارت کنند. سیگار یا 
امریکا  ایاالت متحده  اداره تفتیش 
کمک های  مصرف  نحوه  از  که 
نظارت  افغانستان  در  کشور  این 
کرده  نشر  گزارش هایی  می کنند، 
که نشان می دهند میلیون ها دالر از 
کمک های بین المللی ناپدیده شده 
است. آخرین گزارش سیگار حاکی 
دالر  میلیون   200 که  است  آن  از 
کمک امریکا در وزارت داخله حیف 

و میل شده است.
نبود  دلیل  به  گفت  افضلی  آقای 
بسیاری  نظارتی  مکانیزم های 
بی کیفیت  صورت  به  پروژه ها 
در  آن ها  برای  که  پولی  و  تطبیق، 
است:  رفته  هدر  شده  گرفته  نظر 
نظارت  و  اطالعات  نبود  »بنابر 
بیرون  در  که  خاطری  به  درست 
در  که  بدهند  نشان  افغانستان  از 
این کشور زیاد کار شده، ما شاهد 
هستیم که بسیاری کمک ها حیف 

و میل شده است.«

راهکار شفافیت
افغانستان  در  کمک کننده  نهادهای  و  کشورها  از  شفافیت  دیده بان 
خواست تا به منظور نظارت مؤثر از مصرف کمک ها به کشور معلومات 
کافی، قابل دسترس، قابل فهم و به وقت را در اختیار این نهاد قرار 

دهد.
مسؤوالن دیده بان شفافیت می گویند، افغانستان در بحران اطالعاتی 
به سر می برد و کشورها و نهادهای کمک دهنده کمتر حاضر می شوند 

تا معلومات شان را با نهادهای ناظر شریک کنند.

به باور مسؤوالن دیده بان شفافیت، عدم 
کمک هایی  ارقام  و  آمار  به  دسترسی 
درست  نظارت  می شوند،  مصرف  که 
شهروندان  و  نمی تواند  گرفته  صورت 
که  نمی دانند  کمک کننده  کشورهای 
مالیه آن ها به درستی مصرف می شود 

و یا حیف و میل می گردد.
نبود  دلیل  به  گفت  افضلی  آقای 
ارقام کمک ها، کسی  و  آمار  اطالعات، 
سیزده  در  که  پروژه هایی  نمی داند 
سال اخیر تطبیق شده، شفاف بوده یا 
خیر: »ما واقعا به یک بحران اطالعاتی 
هم  که  افغانستان  در  هستیم  روبر 
هم  و  کند  جدی  توجه  حکومت  باید 
کشورهای کمک کننده باید توجه کنند 
تا زمینه شفافیت و حساب دهی فراهم 

شود.«
دیده بان شفافیت می گوید مردم باید از 
پروژه ها  مورد  در  اطالعات  نشر  طریق 
شده  کمک  پول های  مصرف  مقدار  و 
در  که  پروژه هایی  از  افغانستان،  به 
ولسوالی ها و روستاها تطبیق می شوند، 
نهاد در حال حاضر  این  نظارت کنند. 
مردم  به  کشور  ولسوالی  چندین  در 
نظارت از پروژه ها را آموزش داده است.

مؤسسات  و  شرکت ها  که  صورتی  در 
بی کیفیت  پروژه های  کننده،  تطبیق 
نهاد  این  ناظران  کنند،  تطبیق  را 
فشار  مسؤوالن  و  محلی  حکومت  بر 
می آورند تا جلو تطبیق چنین پروژه ها 

گرفته شود.
پیشین  جمهور  رئیس  کرزی  حامد 
به  مستقیما  که  قراردادهایی  از  بارها 
افراد و اشخاص داده می شود، شکایت 
نبود  که  بود  گفته  کرزی  آقای  کرد. 
قراردادها سبب شده  این  در  شفافیت 
باد  به سرمایه های  تا چند فرد معدود 

آورده دست یابند.

 فسـ ـ ـ ـ ـاد 
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لیــــــ  یجیتا د نشر 
ی  یون ها یز تلو

شد ز  غا آ ن  نسـتا فغا ا

افغانستان  تلویزیونی  دیجیتالی  نشرات 
در   )Afghanistan Broadcasting System(
کابل آغاز به کار کرد. این سیستم به وسیله ماهواره 
جدید "افغانست 1" عمل می کند که وزارت مخابرات 

به تازگی از فرانسه خریداری کرده است.
یک  روز  می باشد،   ABS اش  مخفف  که  پروژه  این 
شنبه )9 سنبله 1393( در یک محفل رسمی توسط 
محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست دولت، وزارت 
همسو  نهادهای  و  معلوماتی  تکنولوژی  و  مخابرات 
بعد در  و  ابتدا در شهر کابل  این  از  افتتاح شد. پس 
به  آنالوگ  از  تلویزیون ها  نشرات  دیگر  والیت  شش 

دیجیتال تبدیل می شود.
افغانستان  در  دیجیتالی  نشرات  آغاز  خلیلی  آقای 
کرده  تعریف  مخابراتی  و  رسانه ای  انقالب  یک  را 
می گوید که پیشرفت های تکنولوژی معلوماتی موجب 
پیشرفت های اجتماعی، فرهنگی شده و آزادی بیان را 

نیز تقویت خواهد کرد.
نشرات  سپردن  بهره برداری  »به  می دارد:  تصریح  وی 
برخورداری  براینکه زمینه  تلویزیونی دیجیتالی عالوه 
از نشرات با کیفیت، مطمئن و اقتصادی را در سراسر 
کشور فراهم می سازد، باعث دسترسی به نشرات اکثر 

کشورهای جهان نیز می گردد.«
آقای خلیلی انکشاف مخابرات و ارتباطات در افغانستان 
کرده  تعریف  منطقه  سطح  در  موفق  تجربه  یک  را 
می افزاید که این کشور عالوتا از آزادترین رسانه های 

گروهی نیز برخوردار است.
تکنولوژی  و  وزیرمخابرات  سنگین،  امیرزی  آقای 
برقی  رسانه های  در  جدید  مرحله  آغاز  نیز  معلوماتی 
افغانستان را یک قدم مهم تعریف کرده می گوید که 
تأسیسات فعلی ظرفیت 60 کانال تلویزیونی را دارد و 
بیشتر  کانال های  افزایش  برای  ظرفیت  نیز  آینده  در 

را دارد.

سنگین تصریح می دارد: »حال دیگر ما نیاز نداریم که 
نصب  تاور  کشور  شهر  و  والیت  هر  در  تلویزیون  هر 
کند و نشرات کند؛ حاال صرف ما در تمام شهرها، در 
تمام مناطق پر نفوس فقط یک تاور می داشته باشیم 
و از طریق همین یک تاور تمام تلویزیون ها می توانند 

نشرات داشته باشند.«
از یک  تطبیق سیستم دیجیتالی  با  به گفته سنگین 
استفاده  تلویزیونی  کانال  یک  فقط  قبال  که  فرکانس 
کرده می توانست، اکنون 15 کانال تلویزیونی می توانند 
نشراتی،  کیفیت  بهبود  کنند.  خوب  و  مؤثر  استفاده 
انرژی  مصرف  در  کاهش  و  نشرات  هزینه  در  کاهش 

برق از دیگر مزایای این شبکه می باشد.
 Asia( شرکت  رئیس  نواب،  حسن  انجنیر 
Consultancy Group( که یک شرکت تخنیکی 
با  دیجیتال  سیستم  تطبیق  در  و  است  تکنولوژیکی 
می افزاید:  کرده،  تخنیکی  همکاری  مخابرات  وزارت 
نقاط عمده کشور تحت  از دو سال  »در ظرف کمتر 
پوشش قرار خواهد گرفت، بعد از این هموطنان عزیز 
ما کانال های تلویزیونی را با بهترین تصویر شفاف ترین 
صدا مشاهده خواهند کرد. شرکت ABS از جدید ترین 
استفاده   DVBT2 بنام  دیجیتال  تکنولوژی  نسل 

می کند.«
شمول  به   ABS تأسیسات  تمام  مسؤوالن  قول  به 
تعمیر در یک ساحه 500 مترمربع تکمیل شده و از 
اکنون  هم  افغانستان  است.  نشرات  آماده  اکنون  هم 
کانال   54 و  کابل  در  تلویزیونی  کانال   35 دارای 
تلویزیونی در والیات است و به همین قسم در حدود 
62 رادیو در کابل و بیش از 160 کانال رادیویی دیگر 

در والیات دارد.



4243

و  ره    ادا دانشکده    تعمیر    
بلخ   ساخته  شد پالیسی 

مالی  حمایت  با  بلخ  پالیسی  و  اداره  دانشکده  تعمیر 
نماینده  شد.  سپرده  بهره برداری  به  و  ساخته  آلمان 
آلمان به تداوم کمک های کشورش به افغانستان تعهد 
کرد. مقامات دولتی کمک آلمان را زیربنایی می دانند.
تا  آلمانی  نیروهای  نظامی  مأموریت  ختم  از  پس 
پایان سال جاری میالدی، کمک های نقدی آلمان به 
افغانستان تغییری نخواهد کرد. میشایل کوخ، نماینده 
آلمان گفت که کشورش متعهد است تا سال 2016 به 

افغانستان ساالنه 430 میلیون یورو کمک کند.

عامه  پالیسی  و  اداره  دانشکده  ساختمان  که  وی 
دانشگاه بلخ را افتتاح کرد، افزود: »شما می دانید که 
افغانستان  در   2014 سال  پایان  در  ایساف  مأموریت 
ختم می شود، اما کمک های ملکی ادامه می یابد و در 
مقدار کمک های آلمان که ساالنه 430 میلیون یورو 

است، تا سال 2016 کاهشی نخواهد آمد.«
در چهار  بلخ  عامه  پالیسی  و  اداره  دانشکده ی  تعمیر 
طبقه و به طور پخته و مجهز ساخته شده است. این 
دالر هزینه داشته  به چهار میلیون  نزدیک  ساختمان 

که از سوی کشور آلمان پرداخته شده است.
گام های  "نخستن  می گویند  عالی  تحصیالت  مقامات 
طالبان،  سقوط  از  بعد  را  عالی  تحصیالت  از  حمایت 

آلمان برداشته و هنوز ادامه دارد".
محمد بابری، معین وزارت تحصیالت عالی گفت: »من 
خوب به یاد دارم که در سال 2002 اولین کسانی که به 
افغانستان شتافتند، استادان  حمایت تحصیالت عالی 
بودند  مختلف  دانشگاه های  از  آلمانی  پروفسورهای  و 
که توسط "دی.آ.آ.دی" به افغانستان آمدند. آلمان در 
بخش تحصیالت عالی برای افغانستان کارهای شایانی 

را انجام داده است.«
استادان  از  زیادی  شماری  برای  آلمان  که  افزود  وی 
جوان زمینه تحیصل تا سطح ماستری را فراهم کرده 
است و هم اکنون شمار زیادی از دانشجویان افغان در 

دانشگاه های مختلف این کشور در حال تحصیل اند.
مقامات والیت بلخ نیز از کمک های آلمان در 13 سال 
به  که  را  بناهایی  و  خرسندند  والیت  این  به  گذشته 
ماندگار  و  اساسی  شده اند،  ساخته  کشور  این  کمک 

می خوانند.

»اکثریت  گفت:  بلخ  والی  معاون  وحدت،  سیدظاهر 
کارهای ماندگار و قابل توجهی را که شما در والیت 
بلخ می بینید به کمک آلمان ساخته شده است. ما از 
می کنیم،  تشکری  کردند  کمک  که  کشورهایی  همه 
است.  متفاوت  دیگر  کشورهای  با  آلمان  کارکرد  ولی 
و  کردند  جغل اندازی  سرک  ما  به  کشورها  از  بعضی 
یاسیمینارها و ورکشاپ ها برگزار کردند.آن هم به جای 
خودش مؤثربوده، اما مؤثریت کارکرد آلمان درازمدت 

است.«
دانشگاه  عامه  پالیسی  و  اداره  دانشکده  دانشجویان 
بلخ نیز از اعمار ساختمان معیاری که همه سهولت ها 
در آن فراهم گردیده است خرسند هستند. عزیزاهلل، 
دانشجوی سال دوم دانشکده ی اداره و پالیسی عامه ی 
دانشگاه بلخ به دویچه وله گفت: »جایی که قبل از این 
درس می خواندیم جای مناسبی نبود؛ حاال که شرایط 
بهتر برای ما فراهم گردیده ما می توانیم بهتر و بیشتر 
بر سطح  شرایط  این  و  گیریم  فرا  را  دروس  پیش  از 

علمی دانشجویان در آینده تأثیرگذار است.«
دانشکده اداره و پالیسی بلخ در سال 1390 تأسیس 
شده و فعال 400 دانشجو دارد، در حالی که ساختمان 
جدیدی که ساخته شده گنجایش 800 دانشجو را در 
یک زمان دارد. دانشگاه بلخ 16 دانشکده و بیش از 16 
هزار دانشجو دارد. در سال های اخیر یکی از مشکالت 
پذیرش  پایین  ظرفیت  عالی  تحصیالت  نظام  اساسی 

فارغان صنوف دوازدهم به دانشگاه ها بوده است.



4445

عبدالهادی ارغندیوال، وزیر اقتصاد، اعالم کرده است 
در  تهیه کرده که  را  اقتصادیی  برنامه  وزارت  این  که 
تا ده سال دیگر به  افغانستان  صورت اجرا شدن آن، 
خودکفایی اقتصادی می رسد. وزیر اقتصاد کشور که به 
افتاده  به سرش  افغانستان  فکر خودکفا شدن  تازگی 
است، تأکید کرده است که برای رسیدن به این منظور 

نیاز به جهاد اقتصادی است.
موانع  باید  اقتصادی  خودکفایی  برای  که  افزوده  او 
اقتصادی از سر راه برنامه  های توسعوی کشور برداشته 
ترتیب  را  اقتصادی  برنامه پنج ساله توسعه  "ما  شود: 
دادیم، اگر این برنامه عملی شود من مطمئن هستم 
که بعد از ده سال افغانستان کشوری خواهد بود که 

روی پای خود ایستاده می شود."
اقتصاد  رشد  به  کارشناسان  و  مقامات  امیدواری  های 
زراعت  و  معادن  بخش  دو  در  ریشه  آینده  در  کشور 
دارد. معادن کشور تاحال به گونه دست نخورده باقی 
مانده است، که استخراج آن و سرمایه  گذاری در این 
بخش می تواند افغانستان را در جایگاه اقتصادی بهتری 
منابع  دارای  افغانستان  شکل،  همین  به  دهد.  قرار 
در  می باشد،  نیز  زراعتی  زمین  های  و  سرشار طبیعی 
کشور صورت  آب  های  از  درست  استفاده  که  صورتی 
امکان  شود،  سرمایه  گذاری  زراعت  بخش  در  و  گیرد 

آن وجود دارد که اقتصاد افغانستان به پویایی برسد.

معادن
اقتصاد  وزیر  معادن،  قانون  اجرایی شدن  و  توشیح  با 
نیز خوشحال شده و آن را یکی از عمده ترین راه  های 
تقویت اقتصاد کشور پنداشته است. وی همچنین در 
تمام  سپردن  که  است  گفته  معادن  استخراج  مورد 
کار به شرکت  های خارجی به معنی خارج کردن پول 
و  استخراج  بخش کشف،  در  و  است  از کشور  بیشتر 
پروسس ذخایر زیر زمینی، وزارت معادن باید از نیروی 
بومی و محلی استفاده کند: "تأکید می دارم که وزارت 
طبیعی  منابع  انکشاف  درصدد  حاال  همین  از  معادن 
در  که  کاری  نیروی  با  وزارت  این  و  باشد  افغانستان 
اختیار دارد در تالش کشف و استخراج معادن کشور 

باشد."
بخش  در  تنها  که  می کند  پیشنهاد  ارغندیوال  ولی 
پیشرفته  تجهیزات  و  فنی  کارمندان  از  استفاده 
کشور  داخل  در  اگر  هم  آن  معادن،  استخراج  برای 
خواسته  کمک  افغانستان  خارج  از  نباشد،  موجود 
شود. همچنین همزمان با آغاز به کار کارمندان فنی 
از نیروی داخلی برای آموزش استفاده شود  خارجی، 
تا در دو - سه سال آینده این ظرفیت در داخل کشور 

ایجاد شود.
مقامات وزارت معادن گفته  اند، قانون جدید زمینه  های 
فراهم  معادن  بخش  در  را  معیاری  سرمایه  گذاری 
از  خیلی  مدنی،  فعاالن  دیدگاه  از  ولی  است.  ساخته 
مواردی در این قانون وجود دارد که باید دوباره باالی 
آن غور شود. ابراهیم جعفری، کارشناس معادن وعضو 

نظر است که  این  به  منابع طبیعی،  بر  نظارت  شبکه 
کار  قوه  که  می رود  آن  بیم  قانون  این  شدن  باعملی 
از سکتور  تعریف شفاف  قانون  "این  گردد:  مند  زیان 
امنیتی ندارد، حفاظت محیط زیست نیز در این قانون 
حتی  است،  نشده  گرفته  نظر  در  مسلکی  گونه  به 
محیط  از  حفاظت  اداره  میان  تناقض  قانونی  باچنین 
زیست و وزارت معادن، در کارهای شان وجود دارد. از 
این لحاظ امکان دارد که این قانون زمانی به نفع یک 

کمپنی استفاده شود."
می گوید:"به  معادن،  وزیر  بارکزی،  محمداکبر  اما 
قانون  خودکفایی  سوی  به  کشور  دادن  سوق  خاطر 
شد،  خواهد  ثابت  ومؤثر  مفید  بسیار  معادن  جدید 
وزارت معادن توانایی زمینه  سازی برای سرمایه  گذاری 

خارجی و داخلی در بخش معادن را دارد."
قانون معادن در 20 فصل و 117 ماده تهیه شده است 
و وزارت معادن می گوید که این قانون تمام مسایلی 
را که برای پیشرفت اقتصادی کشور الزم است، احتوا 

می  کند. 
درصد   30 در  تنها  می شود  گفته  شکل،  همین  به 
خاک افغانستان، یک هزار و 400 ساحه دارای ذخایر 
میلیارد  از 1.3  باالتر  آن  ارزش  که  طبیعی می باشد، 
درصورتی  می گویند  مقامات  است.  تخمین شده  دالر 
که قانون معادن به صورت درست آن با در نظرداشت 
میالدی،   2025 سال  تا  شود،  عملی  کشور  منافع 
افغانستان ساالنه باالتر از دو میلیارد دالر از راه معادن 

درآمد خواهد داشت. 

دیگر  خودکفا می شودافغانسـتان ده  سال  تا    
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زراعت
انکشاف  و  است  نیز  زراعتی  کشور  یک  افغانستان 
زراعت یکی از ظرفیت های عمده برای رشد اقتصادی 
اما آنچه در این بخش تا حال  آن به حساب می آید. 
صورت گرفته است، از نظر کارشناسان اقتصادی برای 

بهبودی اقتصاد قناعت  بخش نیست.
که  بود  کرده  ادعا  آبیاری  و  زراعت  وزارت  پیشتر 
زراعت  سکتور  در  گذشته  سال   12 طی  افغانستان 
عرصه   ها  تمامی  در  و  داشته  را  خوبی  دستاوردهای 
گفته  به  است.  بوده  رشد  برابر  چهار  تا  سه  شاهد 
غله  تولید  بخش  در  افغانستان  وزارت،  این  مسؤوالن 

نزدیک به خودکفایی رسیده است. 
براساس ارقام ارائه شده از سوی این وزارت، مجموع 
میلیون   2.6 شمسی   1381 سال  در  گندم  تولیدات 
تُن بوده که در سال 1392 این رقم به 5.1 میلیون 
تُن )95 درصد خودکفایی( رسیده است و نیازمندی 
تا 5.6 میلیون تن پیش بینی  نیز5.4  به گندم  کشور 

شده است.
اما مسؤوالن اداره حمایت از سرمایه  گذاری یا آیسا نه 

تنها خودکفایی افغانستان در بخش غله را رد کرده  اند، 
بلکه واضح ساختند با توجه به زراعتی بودن کشور و 
متکی بودن 75 درصد مردم به زراعت، سکتور زراعت 
است.  نکرده  چندانی  پیشرفت  سکتورها  دیگر  مانند 
آیسا،  یا  سرمایه  گذاری  اداره  معاون  شمس،  ابراهیم 
 250 به  نزدیک  گذشته،  سال   12 "ظرف  می گوید: 
میلیون دالر در بخش زراعت سرمایه  گذاری شده است 
که ده درصد کل سرمایه  گذاری را تشکیل می دهد و 
را  زراعت  بخش  در  سرمایه  گذاری  کم ترین  رقم  این 

نشان می دهد."
زراعت،  بخش  در  مشکالت  این  تمام  درنظرداشت  با 
محصوالت زراعتی افغانستان آنچنان که در گذشته  ها 
قابل  رشد  نیز  اخیر  درسال های  داشت  وجود 
وزارت  که  معلوماتی  نظربه  است.  داشته  مالحظه ای 
صادراتی  اقالم  بزرگ ترین  است،  کرده  ارائه  تجارت 
در  که  می دهد  تشکیل  زراعتی  محصوالت  را  کشور 
میلیون   515 به  آن  صادرات  مجموع   1392 سال 
دالر بالغ شده است. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت 
تجارت و صنایع، می گوید در سال 1392 نزدیک به 

افزایش به وجود آمده  100 میلیون دالر در صادرات 
قوقندی،  گفته  به  است.  مناسب  اقلیم  آن  دلیل  که 
زراعتی  محصوالت  را  کشور  صادراتی  اقالم  بیشترین 
بازار جهان  این محصوالت در 47  تشکیل می دهد و 

صادر می شود.
سال  در  زراعتی  محصوالت  صادرات  که  وجودی  با 
داوری،  احمدتوفیق  اما  است،  یافته  افزایش   1392
معاون اتاق های تجارت و صنایع، خودکفایی افغانستان 
را در بخش غله دور از واقعیت دانسته و می گوید:"50 
درصد غله مورد نیاز افغانستان از بیرون وارد می شود، 
که آرد، گندم و برنج از عمده ترین اقالم وارداتی کشور 

است." 
از  این همه درحالی است که وزارت مالیه کشور داد 
رکود اقتصادی می زند وهشدار می دهد که اگر پروسه 
انتخابات بازهم طوالنی شود افغانستان به خطرناکترین 
وضعیت از لحاظ اقتصادی مواجه خواهد شد، که حتی 
نباشد.  نیز  خود  کارمندان  معاش  پرداخت  به  قادر 
حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه با ارائه بودجه سال 
به  توجه  استبا  گفته  وزیران،  شورای  به  مالی 1394 
عواید داخلی و کمک های جهانی، بودجه ملی در این 
سال بیش از 15 میلیارد افغانی کاهش خواهد یافت.در 
امور و داراالنشای شورای وزیران آمده  اداره  خبرنامه 
که نظر به گزارش حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه، 
سقف بودجه سال مالی 1394 و پیش بینی بودجه مالی 
1395 تا 1396، مجموع بودجه ملی سال مالی 1394 
مبلغ )460.55( میلیارد افغانی پیش بینی گردیده که 
بودجه  و  افغانی  میلیارد  مبلغ 278.29  عادی  بودجه 

انکشافی مبلغ 182.26 میلیارد افغانی می باشد.
وزارت مالیه کشور پیش بینی کرده است که مجموع 
میلیارد  به 445.1  مالی 1394  عواید دولت در سال 
داخلی  عواید  جمله  آن  از  که  رسید  خواهد  افغانی 
مبلغ 130.1میلیارد افغانی وعوایدمنابع خارجی 315 
میلیارد افغانی خواهد بود، که در این صورت کسر در 
بودجه این سال 15.4میلیارد افغانی محاسبه گردیده 
است. نظر به معلوماتی که وزیر مالیه ارائه کرده است، 
به  نهادهای دولتی در سال آینده مالی  بودجه عادی 
طبق  عالی،  تحصیالت  و  معارف  وزارت های  استثنای 
بودجه سال مالی 1393 محاسبه گردیده و در سایر 
وزارت ها افزایش تشکیالتی مدنظر گرفته نشده است. 
زاخیلوال طرحی را نیز ارائه داده است که مطابق آن 
مصارف غیرضروری مانند معاشات امتیازی، خریداری 
خانه ها،  مهمان  کرایه  غیرضروری،  و  لوکس  اشیای 
سفرهای غیرضروری و سایر موارد، صرفه جویی شود. 
مطابق این طرح، توازن در بودجه عادی در وزارتخانه ها 

و ادارات دولتی اعمال خواهد شد. 
انتخابات  امور مالیه کشور طوالنی شدن پروسه  وزیر 
خوانده  اقتصادی  رکود  دالیل  عمده ترین  از  یکی  را 

انتخابات  پروسه  شدن  طوالنی  که  گفته  وی  است. 
میلیارد  پنج  حدود  که  شده  باعث  ریاست جمهوری 
کشور  اقتصاد  به  افغانی(  میلیارد   285 )معادل  دالر 
زیان وراد شود. افزون بر آن، حدود شش میلیارد دالر 
)معادل 342 میلیارد افغانی( سرمایه شخصی مردم از 

کشور خارج شده است.
خودکفایی یا اقتصاد مطلوب؟

 Self کارشناسان و آگاهان امور اقتصادی، خودکفایی یا
sufficiency - را یک متود اقتصادی کهنه می دانند. 
اما در جهان امروزی که ارتباطات و تکنولوژی از سطح 
دهکده  یک  به  را  جهان  و  است  کرده  عبور  مرزها 
نیست  چیزی  متود  این  است،  کرده  تبدیل  کوچک 
و  جهانی  بازارهای  از  کشور  یک  ساختن  منزوی  جز 

ارتباطات گسترده جهانی.
وضعیت  به  داشتند  تالش  ملت ها  بعضی  گذشته  در 
خارجی،  کمک  هیچ  به  که  یابند  دست  اقتصادیی 
باشند.  نداشته  نیاز  بقا  برای  تعاملی  یا  حمایت، 
یا  خودکفایی  به  تا  می کردند  تالش  آن ها  بنابراین، 
نوعی از خودمختاری دست یابند. حالت اقتصادی کاماًل 
در  باشد،  نداشته  تجارت  خارج  جهان  با  که  خودکفا 
دنیای امروزی کار دشواری است و یا اینکه منافع آن 

کم تر از زیان های آن برای یک کشور است. 
استاد  و  اقتصادی  کارشناس  مسعو  استاد  نظر  از 
پوهنزی اقتصاد پوهنتون کابل، خودکفایی یک میتود 
کهنه است، به خصوص در قرن 21 که جهان به یک 
و  رفته  بین  از  ملی  بازارهای  و  شده  تبدیل  دهکده 
چنین  در  است.  شده  تشکیل  بین المللی  بازارهای 
شرایطی، یک کشورنمی تواند به دیگر کشورها نیازی 
نداشته باشد:"ما باید نظام مطلوب را بیاوریم وقیمت ها 
ما  ترتیب کنیم. در داخل کشور،  به گونه مطلوب  را 
پتانسیل های خوبی داریم ولی این بدان معنی نیست 
که ما از خودکفایی صحبت کنیم، چون اقتصاد تاریکی 

به میان می آید."
این اقتصاددان می گوید که وزیر اقتصاد بهتر است با 
را  مطلوب  اقتصاد  داخلی،  ظرفیت های  درنظرداشت 
به میان بیاورد. از نظر او، طرحی که از سوی وزارت 
اقتصاد مطرح شده است در حقیقت نوعی از ریاضت 
اقتصادی است که خودش یکی از راه های جلوگیری از 
کسر بودجه است، اما بحث خودکفایی کاماًل یک بحث 
جداگانه است وهرگونه تالش برای خودکفایی کشور 

ثمری نخواهد داشت.
از نظر کارشناسان اقتصادی، آنچه اقتصاد کشور را از 
نبود  ناامنی،  اداری،  فساد  وجود  بازمی دارد،  پیشرفت 
و  اقتصادی  زیربناهای  به  بی توجهی  قانون،  حاکمیت 
نبود اراده قوی دولت مردان در تطبیق برنامه توسعوی 

است.
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ماه گذشته میالدی، افغانستان صاحب حکومت جدید 
شد. حکومت نو، از طریق انتقال مسالمت آمیز قدرت 

سیاسی، زمام امور را به دست گرفت. 
اشرف غنی رییس جمهور شد و عبداهلل عبداهلل، سمت 
شبیه  که  سمتی  آورد–  به دست  را  اجرایی  ریاست 
پست نخست وزیری است و برمبنای موافقت دو رقیب 
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، به میان آمد. به نظر 
من رهبری دولت جدید، باید رشد اقتصادی را در صدر 

تمام اولویت هایش قرار دهد.
بر مبنای یک نگاه بدبینانه، اقتصاد افغانستان، با کاهش 
کمک های جهانی- کمک هایی که بخش اعظم تولید 
شکل  را  کشور  این  دالری  میلیارد   20 ملی  ناخالص 
می دهد- افت شدید می کند. اگر حکومت جدید فاقد 

ابتکار در عرصه اقتصاد باشد، این امر تحقق می یابد.
افغانستان از لحاظ منابع طبیعی و انسانی کشور غنی 
است. زمین های قابل کشت آن زیاد است و جمعیت 
می تواند  دارد. حکومت  میلیونی  فشرده ی سی  نسبتا 
با طراحی و اجرای پالیسی های کوتاه مدت، میان مدت 
این  کند.  ایجاد  اقتصادی  پایدار  رفاه  دزارمدت،  و 

پالیسی ها باید این موارد را در بر بگیرد.
1- تثبیت حق مالکیت:

در  دالر  میلیارد   4 غیردولتی،  محاسبه های  مبنای  بر 
موجود  حاضر  حال  در  افغانستان  تجاری  بانک های 
راه اندازی  خانه سازی،  برای  می تواند  پول  این  است. 
استانداردهای  بردن  بلند  و  کوچک  تجارت های 
من،  محاسبه ی  مبنای  بر  شود.  داده  وام  زندگی، 
حدود  کابل  در  تنها  رهایشی  ساختمان های  ارزش 
پول،  این  انداختن  گردش  به  است.  دالر  میلیارد   40
ایجاد  کشور  اقتصاد  در  سریع  و  عظیم  دگرگونی 
رونق چشم گیر می بخشد  را  می کند، ساختمان سازی 

و سبب افزایش تقاضا می شود.
مشکل  یک  زمین،  مالکیت  روی  دعوا  که  تاسف  با 

معلول  مشکل  این  است.  افغانستان  در  فراگیر  و  عام 
فرمان های  و  محلی  سنت های  قوانین،  در  تناقض 
گوناگون ریاست جمهوری است. عالوه بر این، قوانین 
عدم  سبب  و  دارد  مشکل  نیز  گرو  رهن/  به  مربوط 
تثبیت حق مالکیت شده است. باید این قوانین اصالح 
شود، تا حقوق و تکالیف وام دهنده و وام گیرنده روشن 
است  شده  سبب  زمینه  این  در  وضاحت  نبود  باشد. 
وام  دادن  از  موارد،  بسیاری  در  کشور،  بانک های  که 

اجتناب کنند.
تثبیت حق مالکیت، نفع اجتماعی بزرگی دارد و سبب 
توانمندسازی شهروندان عادی و فقیر کشور می شود. 
اطالعات سازمان »ظرفیت های ملی برای دموکراسی« 
نشان می دهد که حل نزاع مالکیت زمین و اصالحات 
 ،2007-1994 سال های  بین  پیرو  در  دیگر  تجاری 
سبب افزایش 2/9 میلیارد دالر در قیمت ملکیت های 
شد.  مالیاتی  درآمدهای  در  دالر  میلیادر   8 و  شهری 
میلیارد   200 ارزش  به  کاغذپرانی،  کاهش  هم چنان 
دالر سود به بار آورد. این دگرگونی مثبت زمانی ایجاد 
شد که پیرو از نهادهای بیرونی و کشورهای خارجی، 
برای نزاع مالکیت کمک خواست، از مشوره های آنان 
استفاده کرد و اصالحات به وجود آورد. این اصالحات 
اراضی  اداره  آمد.  به وجود  جنگ  دهه  چند  از  پس 

افغانستان نیز می تواند از تجارب آنان استفاده کند.
2- تشویق سرمایه گذاری خارجی، به ویژه 

در بخش معادن
معادن افغانستان بر مبنای محاسبه یکی از واحدهای 
اقتصاد  بازسازی  آن،  وظیفه  که  امریکا-  دفاع  وزارت 
افغانستان است- 900 میلیارد دالر ارزش دارد. آهن، 
این  در  نادر  فلزات  دیگر  و  المونیم  مس،  زر،  نقره، 
معادن وجود دارد. نگاه بدبینانه رییس جمهور پیشین 
رشد  خارجی،  سرمایه گذاری  و  غرب  به  کرزی  حامد 
جدید  دولت  اگر  کرد.  شدید  افت  دچار  را  اقتصادی 

اراده الزم داشته باشد و کار روی معادن آغاز شود، این 
امکان وجود دارد که در آینده نزدیک، مخارج دولت، 

از درآمد ناشی از آن تامین گردد.
ثمردهی  برای  کالن،  سرمایه گذاری  که  است  روشن 
و  کوتاه مدت  پروژه های  اما  دارد،  الزم  زیادی  وقت 
میان مدت، مثل پروزه معدن طال و مس زرکشان در 
والیت غزنی، می تواند بسیار موثر باشد و زود ثمر دهد. 
به قول جیولوجست ها این معدن با ظرفیت، می تواند 
لیتیم،  بهره برداری شود. معادن  آماده  دو سال دیگر، 
کوبالت و مس هم می تواند زودبازده باشد و به خزانه 

افغانستان پول واریز کند.
شرکت های  و  افغانستان  حکومت  میان  اختالف 
تاخیر  سبب  آهن،  خط  پروژه  تمویل  روی  خارجی، 
در اجرای پروژه های استخراج معادن، از جمله پروژه 
یک  که  شد  بامیان  آهن  معدن  دالری  میلیارد   11
به دست  را  آن  استخراج  قرارداد  هندی،  کنسرسیوم 
ساختن  به  قادر  تنهایی  به  نهادی  هیچ  بود.  آورده 
که  است  این  مهم  نیست.  افغانستان  برای  آهن  خط 
معادن  استخراج کننده  شرکت های  افغانستان،  دولت 
روی  مشترکا  بین المللی  کمک کننده  سازمان های  و 

ایجاد خطوط آهن به توافق برسند.
3- مدرن سازی زراعت

سال  در  شوروی  توسط  افغانستان  اشغال  از  پیش 
تولید  را  دنیا  کشمش  ده درصد  افغانستان   ،1979
می کرد. در حال حاضر اما، به دلیل جنگ نفس گیر با 
شورشیان و دشواری های مربوط به حوزه حمل ونقل، 
زراعت رشد چندانی نکرده است، با آن که دوسوم مردم 
افغانستان از طریق آن امرار معیشت می کنند. کمبود 
فراورده های  که  است  شده  سبب  معیاری،  جاده های 
آب های  نشود.  عرضه  بازار  به  موقع  به  کشاورزی 
همسایه  کشورهای  به  رایگان  به صورت  افغانستان 
سرازیر می شود و زمین های آنان را سرسبز می سازد. 
نبود یک نظام آبیاری معیاری و کمبود آب، سبب شده 
است که کشاورزان افغان نتوانند، محصول کافی و بهتر 
برداشت کنند. حکومت نو باید روی سدسازی تمرکز 
کند. عالوه بر آن باید منازعه آب را با ایران و پاکستان، 
حل کند. مقام های افغان این دو کشور را به تخریب 
برنامه های بازسای سدهای کالن متهم کرده اند. ایران 
با  ضعیف  افغانستان  یک  که  بدانند  باید  پاکستان  و 
دولت ناتوان و آسیب پذیر در برابر تروریزم، به هیچ وجه 
به نفع آنان نیست، بلکه افغانستان باثبات، امن و مرفه 

منابع آنان را تامین می کند.
افغانستان در حال حاضر مقداری کاالهای زراعتی آن 
هم به صورت نارس، پروسس ناشده و بدون بسته بندی 
برای صدور تولید می کند. پیاز و کتان نمونه ای از این 
زیاد،  بسیار  مقدار  به  این کشور  اما  است،  محصوالت 
بسته بندی های  و  اشکال  در  را  محصوالت  همین  از 

این ظرفیت  وارد می کند.  قیمت گزاف  با  و  گوناگون 
و  شود  معیاری  افغانستان،  در  زراعت  تا  دارد  وجود 
محصوالتی مثل آب میوه، کشمیره و پارچه های کتانی 

با کیفیت باال، تولید کند.
4- خدمات رسانی به بازار انرژی آسیا

و  انرژی  منابع  از  غنی  کشورهای  میان  افغانستان 
است.  واقع  انرژی  و  نفت  تشنه  صنعتی  کشورهای 
را  انرژی  انتقال  دهلیز  نقش  می تواند  افغانستان 
منابع  از  سرشار  که  خاورمیانه  و  میانه  آسیای  میان 
متقاضی  که  پاکستان  و  هند  کشورهای  و  انرژی اند 
تاپی  پروژه  نمونه  به عنوان  کند.  ایفا  انرژی اند،  جدی 
گاز ترکمنستان را به هند و پاکستان انتقال می دهد. 
تعویق  به  آن  اجرای  و  است  معطل  حاال  پروژه  این 
تا  پروژه  این  تکمیل  و  اجرا  آرزوی  اگر  است.  افتاده 
سال 2017 تحقق یابد، ساالنه 400 میلیون دالر، برای 
بانک  برآورد  مبنای  بر  دارد.  درآمد  افغانستان  دولت 
توسعه آسیایی، نیاز انرژی جنوب آسیا در سال 2020، 
دوچند نیاز به انرژی نسبت به سال 2010 خواهد بود.

شرکت  به  هم  بنگله دیش  و  چین  اخیر،  ماه های  در 
افغانستان  کرده اند.  عالقه مندی  ابراز  تاپی  پروژه  در 
خودش هم صاحب منابع نفت و گاز است و می تواند 
آن را در مصارف داخلی و صادر به خارج به کار ببرد.

5- افزایش مهارت نیروی کار
امدادرسان  سازمان  »جی آی زید«  گزارش  مبنای  بر 
آلمان، در افغانستان صرف حدود 250 مکتب فنی و 
حرفه ای دارد و در آن حدود 90000 جوان مصروف 
نیست.  کافی  هیچ وجه  به  این  آموزی اند.  حرفه 
زیر  آن،  جمعیت  از  نفر  میلیون   20 که  کشوری  در 
بیست وپنچ سال سن دارد، باید امکانات بیشتری برای 
حرفه آموزی وجود داشته باشد. دولت آینده باید در این 
زمینه توجه کند. باید افغاستان نظام حرفه آموزی اش 
را توسعه دهد. افغانستان باید شمار بیشتری میکانیک، 
نجار، معمار و دیگر کارگران ماهر را تربیه کند. باید 

اقتصاد افغانستان را نسل آینده اش بسازد.
سال  بهار  در  خود  از  بی نظیری  شجاعت  افغان ها، 
جاری نشان دادند. آنان به رغم تهدیدهای طالبان، در 
انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. رهبران دولت 
انتخابات  در  شرکت  برای  مردم  شجاعت  باید  جدید 
آقای  بگویند.  پاسخ  اقتصادی  اصالحات سازنده  با  را، 
غنی و آقای عبداهلل باید رقابت های سیاسی چند ماه 
گذشته را کنار بگذارند و یک صدا و با دید استراتژیک 
واحد، آرزوی مردم افغانستان را برای رسیدن به یک 
افغانستان امن و مرفه تمثیل کنند، افغانستانی را که 
دیگر مامن امنی برای تروریستان نباشد. سرمایه گذاری 
تحقق  را  آرزو  این  جامعه جهانی،  از سوی  مسووالنه 

می بخشد.
منبع: وال استریت ژورنال

گرفته؛ ملی   شکل    دولت   وحـدت  که    حاال   
است اقتصاد    رشـد  برای    زمان     
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  .دارد وليتومس كميسيون  .لري وليتومس واندې په كمېسيون

ــيون )۳( ــوالى كمېسـ ــي كـ ــر د شـ  د دفتـ
 غـرض،  پـه  بيولـو  پـرمخ  د چـارو  اوندو
  .واكي هيئت نظار او هيئت مديره

 پیشـبرد  غرض میتواند کمیسیون )٣(
 و مـدیره  هیئـت  دفتر، مربوطۀ وظایف
  .نماید تعیین را نظار هیئت

  تركيب كمېسيون د
  :ماده اوومه

  :له دى جو كمېسيون )۱(

  کمیسیون ترکیب
  :هفتم مادۀ

  :از است متشکل کمیسیون )١(

  .یر تجارتوز -١  .د سوداگرۍ وزير -۱

  .وزیر مـالیه -٢  .د مـاليې وزير -۲

  .وزیر امور خارجه -۳  .د بهرنيو چارو وزير -۳

  .وزیر اقتصاد -۴  .اقتصاد وزیر د -٤

  .وزیر معادن وصنایع -۵  .د كانو اوصنايعو وزير -۵

د كرنـــــې، مــــــالدارۍ او غـــــذايي    -۶
  .موادو وزير

وزيـــر زراعـــت، مــــالدارى و مـــواد  -۶
  .غذائى

افغانســــــتان بانــــــك عمــــــومي  د د -۷
  .رئيس

س عمـــــومی د افغانســـــتان ــــــــرئی -٧
  .کــــبان

لـه حـق    أيد دفتر عامـل رئـيس د ر   -۸
  .غي او منشي په توگه پرته د

پــــه  كمېســــيون كــــوالى شــــي، د اتيــــا
خصوصـــــي ســـــكتور  صـــــورت كـــــې د

تـــه  لپـــاره غونـــو اســـتازي هـــم د ســـال
  .وبولي

ــيس عامــل دفتــر بحیــث عضــو     -٨ رئ
  .أی و منشىبدون حق ر

ــورت    ــد، در صــ ــيون مــــى توانــ كميســ
ضرورت نمايندگان سكتور خصوصـى  
را غــــرض مشــــوره نيــــز در جلســــات    

  .دعوت نمايد
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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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 ســـوداگرۍ د رياســـت كمېســـيون د )۲(
 غيــاب پــه ههغــ د او لــري غــاه پــه وزيــر
 حــــق د يأر د چــــې شــــخص هغــــه كــــې

 لخـوا  رئيس د خه من له غو لرونكو
ــي، اكــــل ــيون د كېــ ــې كمېســ  غونــ

  .كوي بريره

 تجـارت  وزير را كميسيون رياست )٢(
ــه ــده بــــــ ــاب و دارد عهــــــ  وى درغیــــــ

ــيكه ــرف از شخصـ ــيس طـ ــان از رئـ  ميـ
ــاى ــق داراى اعضـ ــين ىأر حـ ــى تعيـ  مـ
ــرى را کمیســیون جلســات گــردد،  رهب

  .نمايد مى

 كمېسـيون  چـې  كـې  صورت ههغ په )۳(
 شـوو  وانـديز  له چې كي تشخيص يې

ــروژو ــه پـ ــوه خـ ــا يـ ــانگې د يـ ــونې پـ  اچـ
 پــورې ادارې يــا وزارت ههغــ د ســتسيا

 كـــې كمېســـيون پـــه چـــې كېـــي اونـــد
 كـــې صـــورت پـــدې لـــري، نـــه اســـتازى
 آمر ادارې اوندې د يا وزير شي كوالى

ــتلویاخ د مشــــورې او گــــون د ــه ســ  پــ
  .راوبولي ته غونې كمېسيون د غرض

 تشـخیص  کمیسیون صورتیکه در )٣(
 هـــــای پـــــروژه از یکـــــی کـــــه نمایـــــد

 گـذاری  مایهسـر  سیاست یا پیشنهادی
ـــم ــا وزارت ربوطـــــــ  گــردد مــی هادار ی

ــه ــده کمیســیون در ک ــدارد، نماین  در ن
ــن ــد مــی صــورت ای ــر توان ــا وزی ــر ی  آم
 و اشــــتراک غــــرض را ربوطــــــــــم ادارۀ
 کمیســــیون جلســــۀ در مشــــوره اخــــذ
  .دــــمایـــــن دعوت

ــور )۴( ــيس جمه ــزوم د رئ ــه ل  صــورت پ
 بـدلون  كـې  تركيـب  پـه  كمېسـيون  د كې
  .ليراو

ـــرئ )٤(  لــزوم صــورت در جمهــور یســــ
ـــت در ــیون رکیبــــــ  وارد تغییـــر کمیسـ
  .نماید می

  واكونه او دندې كمېسيون د
  :ماده اتمه

 واكونـــو او دنـــدو النـــدې د كمېســـيون
  :ىد لرونكى

   کمیسیون های صالحیت و وظایف
  :هشتم مادۀ

 صــالحیت و وظــایف دارای کمیســیون
  :میباشد ذیل های

غونـو د جوېـدو د    ن دد كمېسيو -۱
ــويبول او د  ــنالرې تصــ ــميمونو  كــ تصــ

نيــول او پــه لــومنۍ غونــه كــې د هغــو 
  .ثبتول

ـــتص -١ ــدوير ــــــــ ويب طرزالعمــــــل تــــ
سیون و اتخـــــــاذ ـــــــــــــــجلســـــــات کمی

ن ــــــــــــم و ثبـــــت آن در اوليــــــــــتصامي
  .سهــــــــجل
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 پرمخبيولـو  د چارو اداري اوندو د -۲
ــه ــور پــ ــا د منظــ ــر د )AISA( آيســ  دفتــ

  .جوول

ــا دفتــــر ايجــــاد -٢  بــــه )AISA( آيســ
ـــمنظ ـــپی ورـــــــ ــور شبردــــــــــ  اداری امــــ

  .مربوط

 اچــــونې پــــانگې د كــــې هېــــواد پــــه -۳
ــومي ــعيت پرعمـ ــدې وضـ ــه بانـ  او ارنـ

ــه مقــامونو واكمنــو ــدو د ت  د چــارو اون
 د كـې  قـانون  پـدې  منظـور  پـه  كېـدو  ه

  .وانديز تعديلونو

 عمـــــومی وضـــــعیت بـــــر نظـــــارت -٣
 پيشــنهاد و کشــور در گــذاری ســرمایه

ــديالت ــن در تعـ ــانون ايـ ــه قـ ــور بـ  منظـ
 مراجــــع  بــــه مربــــوط  ورــــــــام بهبــــود
  .ذیصالح

 ــــــه د حكمونــــــو د قــــــانون دې د -۴
 د تـه  شـوري  وزيرانـو  د منظور په تطبيق

ــررې ــع د مقــ ــو وضــ ــديز كولــ  د او وانــ
  .تصويبول كنالرو او اليحو

ــه مقــرره وضــع پيشــنهاد -٤  شــورای ب
ـــــــوزی  و لــــــــوایح تصــــــــويب و رانــــــــ

 بهتــر تطبيــق منظــور بــه هــا طرزالعمــل
  .قانون اين احكام

 نصــــــــاب د پــــــــانگې لــــــــومنۍ د -۵
  .منظورول

 ســـــــرمايۀ نصـــــــاب ظوریـــــــــــمن -٥
  .ابتدائى

ــه -۶ ــه نظــر مشــورتي د خــه دفتــر ل  ل
ــتلویاخ ــته سـ ــا وروسـ ــل د يـ ــوي اكـ  شـ

 د ورسـره  يـا  لوې د خه حد له نصاب
 پــــه انــــدازې د اچــــونې پــــانگې برابــــرې
  .منل مؤسسو شوو منظورو د هكله،

 شـده  منظـور  مؤسسات رشـــذیـــــپ -٦
 گــــذاری ســــرمایه انــــدازۀ وردـــــــــم در

ــاالتر ـــی بـ ــر اــــــ ــا برابـ ـــح بـ  نصـــاب دـــــــ
 نظـــــر کســـــب از بعـــــد شـــــده تعیـــــین
  .دفتر از مشورتی

ــانگې د -۷ ــه دفتـــر اچـــونې پـ ــو د تـ  هغـ
 پـــانگې د چـــې اه پـــه منلـــو د تشـــبثاتو

 اكــل د قــانون دې د يــې انــدازه ونېاچــ
 واك د لـوي،  خه حد له نصاب شوي
  .وركول

 دفتـــــر بـــــه صـــــالحیت طایــــــــــاع -٧
 پــــذیرش بــــر مبنــــی گــــذاری ســــرمایه
 آن گـذاری  سـرمایه  انـدازۀ  که تشبثاتی

 ایـن  شدۀ پیشبینی نصاب حد از کمتر
  .باشد قانون

 مــــــــورد در تصــــــــمیم خاذــــــــــــــات -٨ د شـــــكايتونو د تشـــــبثاتو هغــــو  د -۸
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ــدې ــو وان ــه كول ــه پ ــ هكل ــانگې د ېچ  پ
 د لخــوا دفتــر د يــې غوــتنليك اچــونې
 رد سـره  كولـو  واندې په دليلونو كتبي
  .نيول تصميم د كېي،

 تشـــــبثاتيكه شـــــدۀ ارايـــــه شـــــكايات
 آنهــا گــذارى ايهــــــرمـــس واستـــــــــدرخ

 دفتــر طــرف از کتبــی دالیــل ارائــۀ اـــــــب
  .ميگردد رد

  دندې دفتر د
  :ماده مهنه

ــر، ــپارل د دفتـ ــوو سـ ــارو شـ ــرته د چـ  سـ
 دنــــدو النــــدو د منظــــور، پــــه رســــولو
  :دى لرونكى

   دفتر وظایف
  :نهم مادۀ

ــر، ــه دفتـ ـــمنظ بـ ـــانج ورــــــ ــور امــــــ  امـ
ـــمح اداری ــایف دارای وله،ـــ ــل وظـ  ذیـ
  :باشد می

 كمېســيون د الرــوونې مطــابق د د -۱
  .واندې شوو غوتنليكونو ېل

ست هـای ارائـه شـده    بررسی درخوا -١
  .طبق هدایت کمیسیون

 د اچونې پانگې بهرنۍ او كورنۍ د -۲
 ثبتولولپــاره او ېلــو د غوــتنليكونو

 د تــه كمېســيون او ترتيبــول كــنالرې د
  .كول واندې هغو د لپاره منظورۍ

 و بررســی جهــت طرزالعمــل ترتیــب -٢
 گــذاری ســرمایه هــای درخواســت ثبــت

 رضغــــ آن ارائــــۀ و خــــارجی و داخلــــی
  .کمیسیون به منظوری

 طـــرح كـــنالرو او اليحـــو اونـــدو د -۳
ــول ــويدول او كـ ــيون او تسـ ــه كمېسـ  د تـ

 او كــول وانـدې  هغـو  د لپـاره  منظـورۍ 
  .ئې خپرول

ـــط -٣ ــوید و رحــــــــــ  و لــــــــوایح تســــــ
 آن ارائــــۀ و مربــــوط هــــای طرزالعمــــل

 و کمیســـیون هـــــــب ویبـــــــتص تــــــــجه
  .آن نشر

 اونــدو د تشــبثاتو شــوو منظــورو د -۴
 لــــــه قــــــانون دې د او ســــــاتل دوســــــيو
ــو ــه مطابقــت د ســره حكمون  د منظــور پ

  .ارل هغو

 مربــــوط هــــای دوســــیه نگهــــداری -٤
 آن از نظــارت و شــده منظــور تشــبثات

ــه ــور بـ ــت منظـ ــا مطابقـ ــام بـ ــن احکـ  ایـ
  .قانون

 لــه تبليغــاتو اخيــزو هــر او پراخــو د -۵
 لپاره اچونې پانگې د كې هېواد په الرې

 گــــذاران ســــرمایه جــــذب و جلــــب -۵
 از کشـــور در گـــذاری ســـرمایه جهـــت
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  .جانبه همه و وسیع تبلیغات طریق  .جذب او جلب چوونكوا پانگې د

 قــانون،  دې د تــه اچوونكــو  پــانگې -۶
 د كـــنالرو، اونـــدو او اليحـــو مقـــررو،
 لپــاره، درك او پوهېـدو  ــه د حكمونـو 
  .همكاري او مرسته

 ســرمایه بــا همکــاری و مســاعدت -۶
 احکـام  بهتـر  فهـم  و درک جهت نگذارا
 و لـــــوایح هــــا،  مقـــــرره قــــانون،  ایــــن 

  .مربوط های طرزالعمل

 اچوونكـو  پـانگې  بهرنيـو  او كورنيو -۷
 پــــه ترتيــــب او برابرولــــو د جــــواز د تــــه

  .برابرول آسانتياوو الزمو د منظور

ــراهم -۷ ــودن فـ ــهیالت نمـ ــه الزم تسـ  بـ
 بــــراى جــــواز ترتیــــب و تهیــــه منظــــور
  .خارجی و داخلی گذاران سرمایه

ــانون ددې -۸ ــورو او قـــــ ــي نـــــ  تقنينـــــ
 د كــنالرو  اونــدو  او اليحــو  ســندونو،
 او ارنــــه خــــه تطبيــــق لــــه حكمونــــو
  .كنترول

ـــم -٨  تطبیـــــق از کنتـــــرول و راقبتــــــ
ــام ــن احکــ ــانون ایــ ــایر و قــ ــناد ســ  اســ

ــی، ــوایح تقنینــ ــل و لــ ــاى طرزالعمــ  هــ
  .مربوط

  فصل درېيم
  تشبثات منظورشوي

  سوم فصل
  همنظورشد تشبثات

  ثبت
  :ماده لسمه

 گڼـل  شوى منظور وخت هغه تشبث )۱(
 مـاده  دولسمه په قانون دې د چې كېي
 د مطـــــابق  حكـــــم شـــــوي درج د كـــــې

  .وي شوى منل لخوا دفتر يا كمېسيون
ــر ــورو د دى مكلـــــف دفتـــ ــوو منظـــ  شـــ

 خونــدي )يهـــــــــــدوس( ســندونه تشــبثاتو
  .وساتي او

   ثبت
  :دهم مادۀ

 وبمحسـ  منظورشده وقتی تشبث )١(
 مـادۀ  مندرج حکم مطابق که گردد می

 کمیسیون طرف از قانون این دوازدهم
  .باشد شده پذیرفته دفتر یا

ــر ــناد اســـت مکلـــف دفتـ ــیه( اسـ  )دوسـ
ــبثات ــده منظـــــور تشـــ  و حفـــــظ را شـــ
  .نماید نگهداری

ــو    )۲( ــه ي ــه  همنظــور شــوي تشــبثات پ ل
  :سره فعاليت كوالى شي الندې ولونو

از  تشــبثات منظــور شــده بــه یکــی  )٢(
  :اشکـאل ذیل فعالیت نموده می توانند
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ــتان د     -۱ ــې د افغانسـ ــبث چـ ــه تشـ هغـ
  .قوانينو مطابق جو شوى دى

ــوانین   -١ ــابق قــــ ــه مطــــ ــبثی کــــ تشــــ
  .افغانستان ايجاد گردیده است

 د هېــواد بهرنــي د چــې تشــبث هغــه -۲
 او ثبـت  خـو  شـوى،  جـو  مطابق قوانينو

 پـــانگې د كـــې هېــواد  پـــه يـــې منظــوري 
 پــه رســولو ســرته د تونوفعــالي د اچــونې
 مطــابق قوانينــو د افغانســتان د غــرض
  .وي تېركي پاوونه

 کشــور قــوانین مطــابق کــه تشــبثی -٢
 و ثبــت مگــر گردیــده، ايجــاد خــارجی
 هـای  فعالیت انجام غرض آن منظورى
ــرمایه ــذاری ســ ــور در گــ ــابق کشــ  مطــ

ـــق ــتان وانینـــــــ  مراحــــل طــــی افغانســ
  .باشد گردیده

اتو مـالكيت پـه  تشبث د منظور شوو) ۳(
  :له الندې ولونو خه كېدى شي هيو

مـالکیت تشبثات منظـور شـده بـه    ) ٣(
  :یکی از اشکـאل ذیل بوده می تواند

 پانگې اچوونكو مـالكيت په سـلو  د -۱
  .كې سل

صـــد در صـــد مــــالکیت ســـرمایه     -١
  .گذاران

 د سره اچوونكو پانگې خصوصي له -۲
 )مخـــتلط( گـــ حكومـــت د افغانســـتان

  .كيتمـال

 حکومـــــــت مخـــــــتلط کیتمــــــــال -٢
ــتان ــا افغانســــ ــرمایه بــــ ــذاران ســــ  گــــ

  .خصوصی

   غوتنليك غرض په ثبت د
  :ماده يوولسمه

ــبث د )۱( ــورۍ د تشــــــ ــاره منظــــــ  لپــــــ
ــتنليك ــد غوـ ــر اونـ ــه دفتـ ــدې تـ  وانـ

 هغــه كــې غوــتنليك دغــه پــه .كېــي
 چـې  وي شامل )توضيحات( رگندونې

 اونــدو او اليحــو مقــررې، قــانون، ددې
 كمېسيون د مطابق حكمونو د كنالرو
  .دي شوي اكل لخوا

   ثبت غرض درخواست
  :یازدهم مادۀ

ـــدرخ )١( ــرض واستـــــــ ــوری غـــ  منظـــ
 ایــن .گــردد مــى ارائــه دفتــر بــه تشــبث

 مــــی توضــــیحاتی شــــامل درخواســــت
 ایــــن احکــــام مطــــابق هــــــــــک اشدــــــــــب

ــانون، ــرره، قـ ــوايح مقـ ــل و لـ  طرزالعمـ
ــوط ــرف از مربـ ــیون طـ  ینیـــمع کمیسـ

  .رددمیگ

 موجود تشبث یک میتواند شخص )٢( موجــــود يــــو شـــي  كــــوالى شـــخص  )۲(
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 تشـكيلېى،  چـې  تشـبث  هغـه  يا تشبث
  .كي ثبت

ـــی و  میگــردد، تشــکیل کــه تشــبثی اــــ
  .نماید ثبت

  ول ردولو او ثبت د تشبث د
  :ماده دولسمه

ــر او كمېســيون )۱( ــه دي مكلــف دفت  پ
 د قــانون دې د كــې، مــوده شــوې اكــل

 د غوـتنليك  د تشبث ونكيلر شرايطو
ــت  او ونيســــي تصــــميم هكلــــه پــــه ثبــ

 ابـــالغ يـــې تـــه وركـــوونكي غوــتنليك 
  .كي

   آن رد و تشبث ثبت طرز
  :دوازدهم مادۀ

ــ دفت و کمیسیون )١(  اسـت  مکلـف  رـــــ
 مــورد  در شــده  تعیــین  مــدت  یــــــــــط
ـــثب  واجـــــد تشـــــبث درخواســـــت تــــــــــ
 و اتخــاذ تصــمیم قــانون ایــن رایطــــــــش
 ابـــــالغ دهنـــــده واستــــــــــــدرخ هــــــــــــب

  .دـــــــنمای

 يـوازې  غوـتنليك  ثبـت  د تشـبث  د )۲(
 چـې  شـي  كيـدى  رد كـې  صورت ههغ په
 وانـدې  مطـابق  حكمونو د قانون دې د

 مكلـف  دفتر يا كمېسيون .وي نه شوى
ــتنليك د دي ــه رد د غوـــ ــه دليلونـــ  پـــ

 تـه  وركـوونكي  غوتنليك توگه ليكلې
  .كي ابالغ

 در تنهــا تشــبث ثبــت واستــــــــدرخ )٢(
 کــــه توانــــد مــــی دهــــــــــش رد صــــورتی
 نگردیده ارائه قانون این احکام مطابق

ـــاشـــب  مکلــف دفتــر یــا کمیســیون .دــــ
ــه را درخواســت رد دالیــل اســت  طــور ب
ـــب کتبـــی  ابـــالغ دهنـــده درخواســـت هــــ
  .نماید

 غوـتنليك  چې كې صورت ههغ په )۳(
 دې د غوـــــتنليك خپـــــل وركــــوونكى 

ــادې ــه مـ ــره )۲( پـ ــې فقـ ــوو درج د كـ  شـ
 كـوالى  كـي،  اصـالح  مطابق رگندونو

  .كي واندې بيا غوتنليك خپل شي

ــورتیکه در )٣( ــت صـ ــده درخواسـ  دهنـ
ــویش درخواســـــــــت ــابق را خـــــــ  مطـــــــ
 مـاده  ایـن  )٢( فقـرۀ  مندرج توضیحات

 درخواســت توانــد مــی نمایــد، اصــالح
  .نماید ارائه مجدداً را خویش

 كمېسـيون  چـې  ېكـ  صورت ههغ په )۴(
 د كـــــې مـــــوده ـــــاكلې پـــــه دفتـــــر يـــــا

ــتنليك ــواب رد د غوـــ ــي، ـــ  ورنكـــ
  .كېي گڼل شوى منظور تشبث

 دفتــر یــا کمیســیون صــورتیکه در )٤(
 درخواســت رد جــواب معینــه مــدت در
ــه را ــد، ارائ  شــده منظــور تشــبث ننمای

  .شود می پنداشته
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 كمېسـيون  چـې  كـې  صورت ههغ په )۵(
 د شــبثت شــوي جــو دمخــه د دفتــر، يــا

 بـې  دى مكلـف  ومنـي،  غوتنليك ثبت
 د او وكـي  اقـدام  ثبتولو په يې نه له

 سـند  دغه وركي، ته متشبث سند ثبت
 د فعاليـــــت د تشـــــبث منظورشـــــوي د

  .دى كارندوى امتياز

 دفتــر یــا کمیســیون صــورتیکه در )٥(
ــاد تشـــبث ثبـــت درخواســـت ــدۀ ایجـ  شـ

 اســــــت مکلــــــف بپــــــذیرد، را قبلــــــی
 و نمـــوده داماقـــ آن ثبـــت بـــه بالفاصـــله

 نمايـد،  اعطـا  متشـبث  بـه  را ثبـت  سند
 تشـبث  فعاليت امتياز بيانگر سند اين

  .گردد مى محسوب شده منظور

 كمېسـيون  چـې  كـې  صورت ههغ په )۶(
 د تشـبث  شـوي  جـو  نه دمخه د دفتر يا

 بـې  دى مكلـف  ومنـي،  غوتنليك ثبت
 د او وكـي  اقـدام  ثبتولو په يې نه له

 پـــدې .وركـــي تـــه متشـــبث ســـند ثبـــت
ــورت ــې صــ ــبث كــ  د دى مكلــــف متشــ

 مــوده شــوې ــاكلې پــه لخــوا كمېســيون
ــوقي تشــبث خپــل د كــې  شخصــيت حق

  .كي تثبيت

 دفتــر يــا كميســيون صــورتيكه در )۶(
 ناشــده ايجــاد تشــبث ثبــت درخواســت

 اســــــت مكلــــــف بپــــــذيرد، را قبلــــــى
 و نمـــوده اقـــدام آن ثبـــت بـــه بالفاصـــله

 .نمايــد اعطــا متشـبث  بــه را ثبــت سـند 
 اســت مكلــف متشــبث صــورت ايــن در
ــين مــــــدت در ــده تعيــــ  طــــــرف از شــــ

 تشــبث حقــوقى شخصــيت کمیســیون،
  .نمايد تثبيت را

 شـوي  منظـور  درج د كـې  ماده پدې )۷(
 د پــورې وخــت هغــه تــر امتيــاز، تشــبث
 قـانون  دې د چـې  كېـي  گڼـل  و اعتبار

 شـــوي درج د كـــې مـــاده وارلســـمه پـــه
  .وى نه شوى لغوه مطابق حكم

 منـدرج  شـده  منظـور  بثتش امتیاز )۷(
 اعتبـــار مـــدار زمـــانی تـــا مـــاده ایـــن

 حکـــم مطـــابق کـــه شـــود مـــی پنداشــته 
 لغـو  قـانون  ایـن  چهـاردهم  مادۀ مندرج
  .باشد نگردیده

  كول واندې رپو د
  :ماده ديارلسمه

 هـر  دى مكلـف  تشـبث  شوى منظور )۱(
 تركيـب  كيت،مــال  په چې بدلونونه ول
 تـه  مـن  كـې  زياتېـدو  پـه  پانگې د يې يا

 رپـــو تـــه دفتـــر نـــه لـــه بـــې راـــي،

   گزارش ارائه
  :سیزدهم مادۀ

 اســت مکلــف شــده منظــور تشــبث )١(
 کیت،مــــال در کـــه تغییراتـــی نـــوع هـــر

 عمــل بــه آن ســرمایۀ ازدیــاد یــا ترکیــب
 گــزارش دفتــر، بــه بالفاصــله آیــد، مــی
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  .نماید ارائه  .وركي

ــور )۲( ــوى منظـ ــبث شـ ــف تشـ  دى مكلـ
 کــאل  يلمــا  د معلومات تازه كلني خپل
 ورـو  )۹۰( د وروسـته  رسـېدو  پايته له
 دغه كي، واندې ته دفتر كې موده په

ــات ــانون دې د معلومـ ــه قـ  يوولســـمه پـ
 نــورو يــا مــواردو شــوو درج د كــې مــاده

 كمېســيون چــې معلومـاتو  هغــو ول هـر 
  .وي لرونكي وغواي، يې دفتر يا

 اســت مکلــف شــده منظــور تشــبث )٢(
 در ار خـــویش نۀســــاال تـــازۀ معلومـــات

ــدت ــان از بعـــد روز )٩٠( مـ  ســــאل پایـ
 ایــــن نمایــــد، ارائــــه دفتــــر بــــه یمــــال 

 مــادۀ منــدرج مــوارد حــاوی معلومــات
ــازدهم ــن یــ ــانون ایــ ــا قــ ــر یــ ــه هــ  گونــ

 یـــا کمیســـیون کـــه دیگـــری معلومـــات
  .میباشد نماید، مطالبه دفتر

 لغــوه امتيــاز د تشــبث شــوي منظــور د
   كول

  :ماده وارلسمه
 شوي ظورمن د لري واك كمېسيون )۱(

 ســره نــوي لــه امتيــاز فعاليــت د تشــبث
 تصـميم  يـې  هكله په لغوې د او وېي

ــيون .ونيســــــي ــوالى كمېســــ  شــــــي كــــ
 تـــــه دفتـــــر واك دغـــــه عندالضـــــرورت

  .وسپاري

 نظورـــــــم ثــــــــتشب یازـــــــــامت وـــــــــلغ
   شده
  :چهاردهم مادۀ

 امتیــاز دارد صــالحیت کمیســیون )١(
 مجـدداً  را شـده  منظـور  تشبث فعالیت

 آن لغـــــو مــــورد  در و نمــــوده  بررســــی 
 مــی کمیســیون .نمایــد اتخــاذ تصــمیم
 را صـالحیت  ایـن  عندالضـرورت  تواند

  .نماید تفویض دفتر به

فعاليــــت  د منظورشــــوي تشــــبث د) ۲(
  :كې لغوه كېي امتياز په الندې حـاالتو

امتیاز فعالیت تشبث منظور شده ) ٢(
  :حـاالت ذيل لغو مى گردد در

كــې چــې منظــور   صــورت  هپــه هغــ  -۱
  .شوى تشبث منحل شي

در صــورتیکه تشــبث منظــور شــده   -١
  .منحل گردد

صــورت كــې چــې منظــور     هپــه هغــ  -۲
ــه دوام      ــت تـ ــل فعاليـ ــبث خپـ ــوى تشـ شـ

  .ورنكاى شي

ـــدر ص -٢ ــور  ـــــــ ــبث منظــ ورتیکه تشــ
ـــش ـــده بـــــــ ه فعالیــت خــویش ادامــه  ــــــ
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 منظــور  چــې كــې  صــورت ههغــ  پــه -۳
ــه قــانون دې د بثتشــ شــوى ــو ل  حكمون
  .وكي سرغونه خه

 منظــــور تشــــبث ورتیکهـــــــــــص در -٣
ـــش ـــاحک از دهـــــ ـــای امـــــ ـــق نــــــــ  انونــــ

  .دـــــنمای تخلف

 لــه لــري حــق تشــبث شــوى منظــور )۳(
 اونـــــدې لـــــه مخـــــه، د خـــــه لغـــــوې

 د قـانون  دې د .خبرشـي  خه سرغونې
 امـــر دې لـــه فقـــره )۶( مـــادې دولســـمې

  .هد ىستثنم خه

 دارد حـــق شـــده منظـــور ثــــــــــتشب )٣(
 مربـــوط  تخلـــف از و،ـــــــــلغ از لـــــــقب

ــ گ مطلـــــع  مـــــادۀ  )٦( فقـــــرۀ  .رددـــــــــــ
 امـــــر ایـــــن از قـــــانون ایـــــن دوازدهـــــم
  .است مستثنی

 د دى، مكلــف دفتــر يــا كمېســيون )۴(
ــو رفــع د ســرغونې  منظــور لپــاره، كول

 وخـــت مياشـــتې درې تـــه تشـــبث شـــوي
  .وركي

 مکلـــف دفتـــر اــــــــــــی کمیســـیون )٤(
ـــاس ـــت رفــع جهــت تــــــــ  مــدت خلف،ــــ

ـــم ســـه  منظورشـــده تشـــبث بـــرای اهـــــــ
  .دهد مهلت

  فصل لورم
   تشبثونو شوو منظورو د

  وجايب او حقوق

  چهارم فصل
   تشبثات وجایب و وقــــــحق

  دهـــش منظور

   نيول كې پام په قوانينو نافذو د
  :ماده پنلسمه

ــ   او كــــورني او تشـــبثونه  شــــوي ورمنظـ
 د دي مكلـــف اچـــوونكي پانگـــه بهرنـــي
ـــن هېــــواد  كــــې پــــام پــــه قــــوانين افذـــــ

ــه چــې دا خــو ونيســي، ــانون دې پ ــا ق  ي
 اكـل  ول بـل  كې سندونو تقنيني نورو
  .وي شوي

   نافذه قوانین رعایت
  :پانزدهم مادۀ

 گذاران سرمایه و شده منظور تشبثات
ــوان انــد مکلــف خــارجی و داخلــی  ینق
 مگــر نماینــد، رعایــت را کشــور نافــذۀ
ــن در اينكــه ــانون اي ــا ق ــناد ســاير ي  اس

 شبينىـــــــپي گرـــــــدي ورـــــــــط تقنينــــى
  .باشد گرديده
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رد چــرمآ
معرفی  شرکت اهی   تولید معرفی  شرکت اهی تولید

رئـیس تلفـن آدرس شــرکت

حاجی شاه آقا
070229061

0799019890
کابل، سرای گــر، منــدوی، ناحیه 1 شــــاه

بــزر جـمـیـل
799447430

799364224
کندهار،شــورانـدام/پــارکـهـای صنعتی نـوی مـنـظور

عبـدالتـواب
799444744

79890205
بلخ، پـارکهـای صنعتی، مزار شریف صورت زاده

ولــی محمـــد
700659802

700301599
بغالن، سرک 10، شهـرجـدید بغـالن امــــت

حاجی غــالم 
محـی الــدین

799207554

799206405
کندز، سرک عمومی، سید درک، ناحیه 2 کـــنـــــدز

اســـمـــاعیل
79216123

70200214
کابل، مسجد کــنــدهــــاری ناحیه2 آق آر

گـل هـاشـم
700181915

799233233
کابل، سرک 5، پـلچــرخی، سرک نـو 

بگرام، پارکهای صنعتی، ناحیه 9 افــغــان

حاجی 
عبدالــخــالق

0799360904

0799238078
هرات، پـوسته نمبر 1، متصل دفـتر 

داکــار هــــرات

محـمـد شـفـیع

0777275971

0777278216

0202100563

کابل، بــاغ قـــاضــی، ناحیه1 مرسل

عبــدالــحـمـیـد

0799000912

0202203289

0700280983

کابل، اطاق D-23، باختر پالزه، کارته 
آریانا، ناحیه 2) پارکهای صنعتی، 

پلچــرخی، ناحیه 9(
حــمـیـد فــلـــور 

مـیــل

رئـیس تلفـن آدرس شــرکت

حاجی جـمال 
الـدین 

صـدیـقـار

0752012256

0797634960

0700296376

هرات، مقــابل مجــیدی گـاز ، گـــذره جمال صدیق یار

عزیزه مـومنـد

752000799

0772501607

0700281927

کابل، سرک گـذر گـاه ، مقـابل  مسجد 
حمیرا سلجـوقی ، ناحیه 3 مــسـکـا

محمد حنیف
700276110

799216962
کابل، متصل برج برق ، شهـدای صالحین ، 

ناحیه 8 شــــریــفـــار

محمد بالل 070-276514 کابل، منطقه صنعتی پلچرخی بالل رحمت

عظیم آقا

799360378

0799252539

0799872274

هرات، فــاز 1 ، پــارکهـای صنعتی ، 
گـــذره افغان مکــــو

حاجی غالم 
سرور

0202103849

0799314677

0799000675

کابل، اطاق 614 ، ابن سینا مارکیت ، ده 
افغانان ، ناحیه 2 آریـانـا لــیــدر

حاجی شـاکـر
799304152

799243691
کابل، سرک نو ، پارک های صنعتی ، ناحیه 

9 زاهـد حبیـب
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پالستیکی پنجرهکفش  و   درب 
معرفی  شرکت اهی   تولید معرفی  شرکت اهی تولید

رئـیس تلفـن آدرس شــرکت

فـوالد خـان 700305007 کندهار، سرک کندهار بولـدک، 
شورانـدام، ناحیه 10، شهر کابل پکـتـیـا

احـمـد صادقـی
797664512

799223863
هرات، مارکیت میردرویش، سرک لیسه 

مهدی، شهر هرات شفـق

حاجی طـور 
خـــان

700099082

778193730
کابل، کوچه 7، سرک 9، پارک های 

صنعتی، ناحیه 9، شهر کابل هـــادی قــمــری

حبیب اهلل
700293088

700286878
کابل، سرک نـو بگـرام، پـارکـهـای 

صنعتی، پـل چرخی، ناحیه 9 بشیر بشر دوست

غالم سخی
799318460

700287538
کابل، سرک 2، پارکهای صنعتی، ناحیه 9 دره 

ترکــــــمـــن

مـحب اهلل
772274003

799426679
کابل، کـوچـه 3، سرک نـو بگــرام، 

پــارکـهای صنعتی، پـلچـرخی، ناحیه 9 عـــاقــب

کـــاظــــم علی
700245807

700398077
کابل، قـقــلــعــه علی مردان، ناحیه 6 ستاره طالًیی

رئـیس تلفـن آدرس شــرکت

نصیر احمد
040200221150

0799362626
هرات، فـاز 1، پــارکهای صنعتی، گــذره ســـــینا

عبــدالـرشید

0202101653

0799007006

0777650650

کابل، حصه 3، پارکهای صنعتی،  سرک 
نو بگرام، ده سبز،ناحیه 9

کــفــایت وین 
هــاوس

محمـد داود

799320221

0799382736

0799204631

کابل، سـرک نـو بگـرام، پـارک هـای 
صنعتی ،ده سبز داود کـریـم

یـمـا پـریـان
799373480

700295893
کابل، پارکهای صنعتی، سرک نو بگرام، 

کوچه 5 ،ناحیه 9 بـابـک یـمـا

حاجی محمـد 
جـان الکـوزی

0700696526

0796400413
کابل، بین چـهاراهی سرسبزی و تایمنی، 

ناحیه 4 دلـیـر چـیـنـا

معمـر 799346955 کابل، شرکت نـوری، سرک میلگرد، یکه 
تـوت، ناحیه 9، پلچرخی معمـر اوستـا

سید محمد 
اسماعیل نوری

777282588

700232847
کابل، عالوالــدین باال، سرک داراالمـان، 

ناحیه 6
نـــوری دیــزاین 

پی وی سی

محمد عمر
0700075568

0799335001
کابل، پـارکـهـای صنعتی جـمـعه محـمد 

محـمـدی
خلیل نجیب 
سسوخت مـلـز

سید محمد 
مـــسـتــقـــیم

700225650

0700263085
کابل، پـارکهـای صنعتی، سرک نو 

بگــرام، پـل چـرخی، ناحیه 9
کــابــل نشنل 
الـــمــونــیم

عبـدالـهـادی
799377777

799449190
کابل، سرک کابل جالل آباد قلعه وزیر 

ناحیه 9 کابل
بــشــاش 
الــمـونـیـم
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تعمیرات شکالترنگ  و  شیرینی 
معرفی  شرکت اهی   تولید معرفی  شرکت اهی تولید

رئـیس تلفـن آدرس شــرکت

حاجی دیـن 
محمـد

700403030

0799572180

0700418100

هرات، سرک 60 متره، پارک های 
صنعتی، شهر هرات آریـا افـغـان

عبداللطیف 79313756 کابل، چوک ده بوری، مقابل پارک پــیـمــان 
نــویــن

حاجی عتیق 
اهلل

303001033

700300509
کندهار، سرای ناظر منزل 1 دوکان 5

شرکت افغان-
ازبک-امریکن 

اتحاد گروپ

محمد اسحق

799309221

0799327682

0700291110

کابل، سرک5، پارکهـای صنعتی، ناحیه9، 
کابل

رنگین 
کـــــمــــان

حیات اهلل
700320585

700300784
کندهار، پـارک هـای صنعتـی ولسـوالـی 

دامـان والیـت کنـدهـار حیـات

محمـد قـاسـم

0700502324

0799267176

0799255724

بلخ، سـرای بیـالقـی ، مقـابـل لیسـه 
سلطـان راضیه ، ناحیه 2، مزار شریف کـیـمـیـا بـیـات

عبـدالسمیع
0797-194967

70476505
کابل، خانه 399،سرک 401، پـارکـهـای 

صنعتی، ناحیه18 روکـو افـغـانـستـان

سیـد عـالـم 
شـاه

799469956

0700278211

0772101154

کابل، کـوچـی مارکیت، مــندوی، ناحیه 
1) سرک نـو بگرام، پارکهـای صنعتی، 

پلچــرخی، ناحیه 9(
نجیـب شـفـیـق

رئـیس تلفـن آدرس شــرکت

احمد جان
700095061

799246248
پوپل مارکیت هـلــمنــد ناوه

اسداهلل
799029888

786223877
دفــتر 80، غــزنیـوال مارکیت، جـاده 

میـوند، ناحیه 1 اسد حبیب

سید محمـد 700323838 پارک های صنعتی، شـورانـدام تـــاران

نــــوراهلل
0799244912

0700400113

فــاز 2، پــارکـهای صنعتی، گــذره ) 
جـاده تاالر قـمـــر، جـاده بانک خـون، 

ناحیه 5(
صـــفــی اهلل 
ســلـــطــانی

حاجی 
عبدالــنــاصر

799502669

700301012
سرای احمد علی اخندزاده، بازار هرات، 

ناحیه 1
نــــاصــری 
شــینــواری

حاجی فضل 
الـدیـن

0777762006

0799227780
جاده کـال سبـز، شهـرنـو، نـاحیـه 2، شهـر 

غـزنـی جــاویـــد

غالم سخی 
وکیـل

0202101964

0202202702

202103914

دوکان 16، منزل 3، مارکیت امید 
سخی، جـاده میـوند، ناحیه 1 آریـانـا

عبدالرحیم

0799324142

0707509014

0700450008

جــاده بهــزاد، شهـرنـو، ناحیه 5) 
پارکهای صنعتی، گــذره( شــکــوه دریـــا

غالم نــبـــی
799327958

799327729
سرک جعــفریه، چنــداول، ناحیه 1 مــیـنــو 

شــاهــین
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The low monthly tuition fee of $1 (62p) 
attracts students from vastly different 
socio-economic backgrounds: they 
are the daughters of senators, clerics, 
shopkeepers and doctors. For many, 
the school is not just a place of learn-
ing: it is their only way out. The stric-
tures of southern Afghanistan mean 
that most women do not see beyond 
the four walls of their family homes. 
Many of the girls said that before the 
school, the only other legitimate rea-
son for leaving their house was to visit 
their married sisters.
But these daily classes may soon end, 
as many projects in Afghanistan are 
running out of money amid an interna-
tional draw-down that is accelerating 
this autumn.

The school was founded by Ehsanullah 
Ehsan in 2006, with help from the Ca-
nadian government. When Canadian 
troops pulled out of Kandahar in 2011, 
funding responsibility fell to the US 
state department. That ended in 2013. 
Just when it looked as if the school 
would have to close, private donations 

came through and it managed to stay 
open for another year. That money 
runs out this autumn.
The problems facing the school in 
Kandahar are part of a broader pat-
tern. According to a new study, Britain 
spent £37bn in Afghanistan in civilian 
and military aid. That pool of money is 
shrinking as the focus shifts elsewhere. 
The cuts have already begun. In Janu-
ary, the US Congress voted to halve de-
velopment assistance to Afghanistan.
Girls' lessons
The girls’ lessons include English and 
‘women’s empowerment’, which 
teaches skills such as negotiating ex-
tra pay. Photograph: Mae Jeong/The 
Guardian
Afghans such as Ehsan, the school prin-

cipal, lament this new reality. He is baf-
fled that a project that internationals 
seemed so enthused about just a few 
years ago, could be abandoned so sum-
marily. The girls have been exposed to 
nearly a decade of liberal progress, he 
says. Life after the foreign presence for 
them is unthinkable. The school 

A f g h a n g i r l s ’ school
has 

thrived, 
d e s p i t e 

being in a 
volatile prov-

ince that suffers 
20 insurgent attacks 

a week, some of them 
within a few miles of the 

city outskirts.
Over steamed corn late one 

evening, Ehsan lists everyone he 
has asked for funding: the provincial 

governor (no), the provincial council 
(no), the ministry of education (no), 
the ministry of women’s affairs (no), 
the US embassy (no), the Canadian 
embassy (no), other local businesses 
(no, no, no). “Where else should I ask? 
There is nowhere left for us to go,” 
Ehsan says.
He has been using his own savings to 
cover for the months in between fund-
ing cycles, but that, too, is coming to 
an end. His wife’s gold was sold the 
last time the school ran into financial 
trouble. So what will he do when the 
money runs out? “This is a hard ques-
tion for me,” Ehsan says, putting on a 
weary smile.
The stress of running the school has 

tak-
en a 

physical 
toll. When 

he went to 
hospital this 

year complaining 
about weight loss, in-

somnia and tremors, the 
doctor told him he should 

either get a less demanding 
job or begin taking primidone, 

an anticonvulsant. Ehsan chose the 
drug.

When asked why he has not given up, 
Ehsan mentions Bibi Zhilla, one of his 
first students. When she arrived at the 
school eight years ago, she did not 
know how to use a keyboard or speak 
a word of English. Having grown up in 
a traditional Afghan family, she also 
did not know how to carry on a face-
to-face conversation with a mem-
ber of the opposite sex who was not 
her brother, father or uncle. “Ehsan’s 
school was a game changer. Every-
thing I know now I learned from him,” 
she says.
Now 28, she explains how the skills 
she learned at the school directly 
contributed to her getting a job at 
Unicef. The school taught her what is 
sometimes referred to as “women’s 
empowerment”, things she would 
not have learned anywhere else, but 
which have proved invaluable: how 
to send an email and how to negoti-
ate better pay. She also learned about 
women’s rights – a new concept for 
her. Today, her job supports a family of 
14. She pays for her six younger sisters 
to go to school.
The school’s bad news is particularly 
distressing for Zhilla. “We want our 
sisters to be educated too,” she says. 
“To get the opportunity we received. 
They deserve it too. Please consider 
this a call for help.”
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Watan Group orga-
nized the Afghani-
stan’s Oil Conference 
in collaboration with 

ACCI and General Union for Oil & Gas 
Import Companies of Afghanistan and 
in attending of Afghan and foreign in-
vestors from Turkmenistan, Kazakh-
stan, Russia, Iran, Tajikistan, United 
Arab Emirates, United States, UK and 
Uzbekistan on 24 – 25 September 2014 
in Dubai.
Mr. Rateb Popal, CEO of Watan Group 
highlighted importance and need orga-
nizing of such conference concentrated 
on Afghanistan’s natural reserves spe-
cially oil. He also emphasized that the 
conference shall addresses the chal-
lenges facing the sector and be able 
to provide applicable solutions to new 
government toward development of 
oil sector.
The conference followed by presenta-
tions from CEOs and representatives of 
oil companies who have already invest-
ed in Afghanistan and each one specifi-
cally spoke on challenges facing their 
businesses and also shared their suc-
cess stories to international audiences.
Mr. Atiquallah Nusrat, CEO of ACCI 
while appreciating Watan Group for ini-
tiative in organizing the oil conference, 

talked about ACCI and its activities, oil 
trade volume and recent Afghan and 
foreign investors’ joint ventures in the 
sector. “ACCI always have been trying 
to motive government to take suitable 
actions toward growth of private sec-
tor specially in significant sectors such 
oil, gas and mining.” He said
Mr. Nusrat also counted the investment 
opportunities in oil and gas sectors and 
encouraged international investors to 
come in Afghanistan and develop the 
sector.
In second day of the conference, Mr. 
Azerakh Hafezi, Board Member of ACCI, 
Head of International Relation Com-
mittee of ACCI and also CEO of General 
Union for Oil & Gas Import Companies 
of Afghanistan spoke about importance 
of such conferences for familiarization 
and motivating foreign investors about 
investment opportunities in Afghan Oil 
Sector in future.
By second day, international compa-
nies also delivered their presentation 
containing their business plans in Af-
ghanistan.  And then, Afghan and for-
eign investors took the opportunity to 
exchange their ideas and experiences 
in B2B meetings.

Afghanistan’s Oil 
Conference Held in Dubai 

Kandahar Institute of Modern Studies
For many of the girls attending the 
school, it is their only chance of a bet-
ter life. Photograph: May Jeong for the 
Guardian
The bus that rumbles through the Kan-
dahar afternoon conveys an unusual 
load: dozens of teenage girls, their fac-
es hidden behind shuttlecock burqas, 
creating an excitable hubbub rising 
above the din of traffic.
It is the daily commute to the Kanda-
har Institute of Modern Studies, a rare 
creation in this conservative city where 
unmarried girls are rarely allowed out 
of their homes unchaperoned. Arriving 
at the school, the girls hug their peers, 
swap stories like any other teenagers, 
and prepare for class.

Afghan girls’ school
in Kandahar faces closure as 
international funds dry up
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vious government also has sealed off 
ACCI’s properties.

Mr. Azeraksh Hafezi, 
Board Member of 
ACCI outlined ex-
istence of corrup-
tion in the taxation 
system. “Our sup-
position indicates 
that government 
revenues from cus-
toms are probably 
between 5 – 8 bil-

lions of dollar, but due to massive cor-
ruption in government, they are not 
able to collect $ 2.5 billion properly.” 
He said
Mr. Hafezi also talked about non-
transparent procedure in government 
owned land distribution. He urged gov-
ernment to identify which organization 
is in-charge for the purpose that pri-
vate sector apply to? And then distrib-
ute to private sector by a transparent 
and simple procedures.
Mr. Shirbaz Kaminzada, Head of Af-
ghanistan National Industrialists Union 
highlighted achievements of private 
sectors by the past decade and even 
counted number of products that Af-
ghanistan has reach self-sufficiency, 
despite existing difficulties facing in-
dustrialists in this country. He also ex-
plained about the extra and fixed ex-
penditures like custom tariff and duty 
on raw materials and machinery. He 
urged President Ahmadzai to take use-
ful and serious measures accordingly.
At the end, H.E. President concluded 
the discussions and said the public and 
private sector need to agree on a mu-
tual engagement to achieve economic 
growth and each party should recog-
nizes roles and responsibilities of the 
other one.
He also talked in detail about the chal-
lenges mentioned in the meeting. 

“Public Private Partnership & Collabo-
ration is a need for development of 
Afghanistan’s economy. We need work 
together tirelessly to overcome the 
challenges. Therefore, I will be spend-
ing 30 percent of my business hours for 
economic matters.” He said
In his first sentence explicitly stated 
that hereinafter no prosecuting attor-
ney should be in governmental enti-
ties.
He also extremely said that security 
situation in the country especially in-
security against private sector is no 
satisfactory. “I have directed Minister 
of Interior that all police commanders 
in Kabul must be fired and committed 
individual be replaced instead. Private 
sector should not spend annually mil-
lions of dollars for his personal and 
family safety.” He said
The President made it very clear that as 
long as the business capital move from 
trading into manufacturing sector, eco-
nomic growth will not be achieved. 
President Ahmadzai also emphasized 
on a National and Cultural Campaign 
for buy local products in Afghan soci-
ety.

H.E. President said the new govern-
ment won’t sell the government owned 
lands for industrial purposes. However, 
provide facilitation for businesses to-
ward growth of private sector and job 
creation. Certainly, government will 
gain revenue directly and indirectly 
from businesses through taxation sys-

tem.
The President emphasized that corrup-
tion have been increasing widespread 
in the country and therefore it is need-
ed a national and serious will. He also 
pledged to dismantle all the parallel in-
stitutions of government departments.

The President address the attend-
ees: “gain profit, create job and pay 
off tax to your government. We can’t 
reach self-sufficiency, if don’t shift our 
businesses to manufacturing sector. 
Therefore, invest in your country and 
together with your government reduce 
poverty.”
The president stressed that the chal-
lenges won’t be addressed and solved 
by a few meetings only.  Hence, Presi-
dential Office will organize specified 
sector meeting every week with the 
investors, professionals and relevant 
high ranking officials to address the 
barriers and challenges and find out 
applicable solutions.
President Ahmadzai said that Presiden-
tial Office will form two high councils 

under supervision of President, Pro-
curement Council and Infrastructure 
Council. In formation of such councils, 
we aim to offer governmental projects 
and contracts to private sector transpar-
ently and fairly by a simple procedure.
The President stated that new govern-

ment will request neighboring coun-
tries to cooperate and offer raw ma-
terials, oil and gas by as possible as 
lowest prices and surely will effort to 
keep prices down with collaboration of 
private sector to reduce vulnerability 
of indigent families.
H.E. President Ahmadzai also pledged 
to resolve other such as visa issuance 
for foreign technicians, banking sys-
tem reform, improvement of trade 
transit relationship with neighboring 
countries, reduction of industrial ex-
tra and fixed expenditures and many 
more challenges facing private sector. 
He promised that new government will 
overcome the problems together and 
in cooperation with private sector.
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Private sector representatives in com-
position of a seventy-people delega-
tion met H.E. President Ashraf Ghani 
Ahmadzai on Wednesday, 1st of Oc-
tober to express the challenges facing 
their businesses and exchanged their 
ideas toward growth of private sec-
tor and development of Afghanistan’s 
economy.
In fact, the meeting was an initiative 
from H.E. Shaker Kargar, Minister of 
Commerce and Industries to provide 
an opportunity for private sector to 
meet the President in his second busi-
ness day and request their needs and 
demands. The delegation was in com-
position of ACCI’s leadership, repre-
sentatives from Kabul, Herat, Kandahar 
and Nangarhar Provincial Chambers, 
Afghanistan National Industrialists 
Union, General Union for Oil & Gas Im-
port Companies, banking and airline 
sector

In the first, Mr. Abdul Hossain Faheem, 
Chairman of ACCI while congratulating 
the President for the National Unity 
Government and also signing Afghani-
stan – U.S. Bilateral Security Agree-
ment (BSA) said, BSA surely will be 
bringing very positive and significant 
changes into our economy. Mr. Faheem 
on behalf of private sector pledged to 
support comprehensively the National 
Unity Government especially econom-
ic strategy.
Mr. Faheem also mentioned the chal-
lenges facing private sector which 
have not been paid attention from the 
President Karzai’s Administration in the 
past; Incentive Investment Policy is an 
example.
And then, Mr. Atiqullah Nusrat, CEO 
of ACCI spoke about tireless efforts of 
private sector during past decade, de-
spite existence lots of barriers facing 
businesses in the country. “Afghanistan 

needs a massive change in its econo-
my. This will happen when public and 
private sector give hands and work to-
gether.” He said
Mr. Khan Jan Alkozay, First Vice-Chair-
man of ACCI also talked about the 
challenges and hoped that new gov-
ernment will be a partner for private 
sector. The challenges are as follow:
1-  Infrastructures like land, power and 
road which are required to further 
development of economy especially 
industry sector. In many countries, in-
vestors are provided land for free, but 
unfortunately, Afghan industrialists 
purchase land in industrial parks by 
high expenditure and by the nontrans-
parent process;
2-   High power prices; Access to cheap-
er power for industrial parks is one of 
crucial factors for the fledgling industry 
sector against their neighbor counter-
parts who are even provided power 
sub-sided prices. Afghan industrialists 
pay off 6 – 12 AFN per kilowatt that is 
really unfair;
3- Trade transit problem with the 
neighboring countries; now, Afghani-
stan faces trade transit problems with 
its neighbors like Pakistan, Tajikistan, 
and Uzbekistan. On other hand, due 
to existence corruption in customs, 
Afghanistan has not gained TIR facilita-
tion well;
4-  Complicated laws and procedures; 
there are some laws which have been 
derived from foreign laws and aren’t 
in correspondence with other Afghan 
rules. These laws are main causes in in-
creasing corruption in taxation system. 
Therefore, we need to modify and sim-
plify the commercial laws and proce-
dures in accordance and light of other 
Afghan rules;
5-    Existence of corruption in cus-
toms and taxation system. Currently, 
complication in Income Law and Cus-

tom Procedures have caused increas-
ing corruption in taxation system and 
customs. Today, most of companies 
import commodities under name and 
licenses of third-party in order tax eva-
sion at end of fiscal year;
6-    Existence of representatives of 
multiple entities in customs in order 
extorting from traders. At present, 
there are eight offices of multiple gov-
ernment entities in customs and each 
one extort bribe from traders under 
different scheme. Additionally, police, 
local government, municipalities and 
some irresponsible organizations are 
extorting from traders at roads;
7-    Insecurity like kidnaping of private 
sector; during past decade, 2500 kid-
naping cases have been occurred in Af-
ghanistan that a few of them resulted 
whether death of traders or their fam-
ily members. At remaining cases, trad-
ers have paid millions of dollar to rob-
bers.
Mr. Alkozay continued and urged Presi-
dent Ahmadzai to form the High Eco-
nomic Council once again which Presi-
dent Karzai had formed in the past and 
didn’t hold even one meeting. Private 
sector representatives and relevant 
government officials should be mem-
bers of the council and operate directly 
under supervision of the President and 
make decision on economic policies.
Mr. Alkozay also talked about posi-
tion of ACCI in the new government 
and urged President Ahmadzai to ad-
dress position and role of the cham-
ber as representative of private sector 
in the economic matters as well as in 
the government structure. He criti-
cized the past government about this 
matter that has not paid attention and 
whereas has tried to put the chamber 
on sidelines of economic matters by 
creation of a few parallel organizations 
such unions and association. The pre-

Public Private Partnership and 
Collaboration is a Need for 
Development of Afghanistan’s 
Economy, President Ahmadzai
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Barack Obama has dangerously re-
duced the military help America owes 
Afghanistan
IT TOOK a while, but Afghanistan has 
at last got a new president. After a 
four-month stand-off during which his 
rival, Abdullah Abdullah, accused him 
of stealing the election, Ashraf Ghani, 
a Pushtun technocrat with a notable 
temper, was inaugurated on Septem-
ber 29th. As part of the settlement, Dr 
Abdullah comes into the government 
in the newly created position of chief 
executive (in effect, prime minister). It 
remains unclear how the new arrange-
ment will work; what is certain is that 
the stand-off damaged the economy, 
threatened to reopen ethnic divisions 
and, most dangerous of all, allowed 

the Taliban and other insurgents to re-
group.
Security matters above all else: with-
out it, Afghanistan cannot prosper. 
That is why the new government’s 
long-delayed signing of a bilateral se-
curity agreement (BSA) with America 
the day after Mr Ghani’s inauguration 
is so important. A “status-of-forces” 
agreement with NATO quickly followed 
it. They come not a moment too soon. 
The agreements provide the legal ba-
sis for Western troops to stay on in Af-
ghanistan after they cease combat op-
erations at the end of the year.
The BSA should have been signed by 

the outgoing president, Hamid Karzai, 
last December. But to the horror of 
most Afghans, Mr Karzai refused at the 
last moment to put pen to paper. Even 
without a functioning government in 
Kabul and with the threat of abandon-
ment by the West a possibility, the 
country’s security forces have been 
performing with courage and effective-
ness. But fatalities have been running 
at a rate of about 100 a week, as high 
as at any time during the 12-year war.
However welcome the BSA, its scope 
has been constrained, perhaps fatally, 
by Barack Obama. The president’s mili-
tary advisers wanted him to commit 
an enduring force of about 15,000. As 
well as training and advising the army 
and police it would provide military 
assistance, in particular the air power 
Afghan soldiers have become used to 
when fighting alongside their NATO 
partners. That means close air support, 
aerial surveillance, air transport for 
special forces and medical evacuation. 
The generals wanted this force to stay 
until the Afghans were able to provide 
these things for themselves.
But rather than heed the advice, in 
May Mr Obama decided on a force of 
just 9,800 Americans at the beginning 
of 2015, falling to half that a year later 
before being fully withdrawn by the 
end of 2016. Worse, the “assist” part 
of the mission now looks as though it 
will be negligible. Fighter jets, trans-
ports and helicopters at the vast Ba-
gram air base near Kabul will not fly to 
help Afghan forces. A big effort to train 
and equip the Afghan air force has be-
gun far too late. It will be four years be-
fore it can fill the void.
Understandably, Mr Obama wants to 
put no more Americans in harm’s way 
and to boast on leaving office that he 
has brought all the troops home. But 
this threatens to be a strategic blunder. 

Don’t let
history 
repeat itself

Mr Obama’s rush to get out of Iraq in 
2011 contributed substantially to the 
conditions that have forced America to 
start fighting there again. Mr Obama 
had the excuse that the Iraqis failed to 
sign a status-of-forces agreement. He 
does not have that excuse in Afghani-
stan.
Engaged in another Middle East con-
flict partly because of his own neglect, 
Mr Obama is prepared to use American 
air power in support of an only partial-
ly reconstructed Iraqi government, yet 
refuses similar help to Afghan forces 
trained and funded by America who 
are fighting a similar enemy. Unless he 
wants history to repeat itself, he needs 
to change his mind about the nature 
and the duration of the military sup-
port America and the West gives Af-
ghanistan.
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