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     مجــله اطالعات صنعتی افغانستان:
• همه قلم به دستان عرصه علم و صنعت را جهت ارسال آثار خود به مجله دعوت به همکاری می کند.	
• در صورت امکان به همراه نوشته ها تصاویر مرتبط را نیز ارسال فرمائید.	
• چنانچه مطالب ترجمه شده می باشد؛ متن زبان اصلی را نیز ارسال فرمائید.	
• در صورت استفاده از منابع یا مأخذ در نوشته ها، نشانی آن را قید فرمائید.	
• مطالب ارسالی برگردانده نمی شود. حق ویرایش مطالب ارسالی برای مجله محفوظ است.	
• مقاله های چاپ شده الزاماً به منزله نظرات مجله نمی باشد.	
• استفاده از مطالب مجله با ذکر منبع بالمانع است.	
• اعالم می دارد با هیچ جریان و اشخاص سیاسی ارتباط تشکیالتی نداشته و کامالً مستقل و آزاد می  باشد. 	

لذا مساعدت های مادی معنوی شما هموطنان باعث تداوم نشر مجله خواهد شد.
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در تقاطع اوراسیا: افغانستان در گذرگاه جاده ابریشم و تعامل با کشورهای منطقه

شمال دو برابر کل افغانستان رشد اقتصادی داشته است

قرارداد حوزه نفتی آمو به ضرر افغانستان است

سرمایه گذاری های کوچک و متوسط رفاه اجتماعی در پی دارد

سرمایه گذاری باالی جوانان، امنیت اجتماعی، اقتصادی و... جامعه را تأمین کند

مصر کانال دوم سوئز را یک ساله می سازد

افزایش خوشبینی به وضعیت کار و بار در کشور

د خصوصی پانگی اچونی قانون
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Afghanistan is crisis-ridden as the Western powers withdraw
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نابــساماني
سر چوک از میان انبوه آدمهایی که به امید یافتن کار روزانه آمده بودند خود را زودتر به موتری رساند که در مقابل آنها یک لحظه 

توقف کرد.
به مجالی که شیشه در پایین کشیده شد، مرد الغراندام با چهره خشکیده و دستان چروک خورده در حالیکه از سرمای صبحگاه 
زمستانی به خود مي لرزید سرخود را به درون موتر کرده ملتمسانه تکرار می کرد: »دوصد افغانی هم امروز برایتان کار مي کنم، دوصد 
افغانی حاجی صاحب، دو هفته اس��ت که کار نکردم....« اما وقتی فهمید فقط برای س��ؤال کردن یک آدرس، موتر آنجا توقف کرده 

است، مأیوس و ناامید چشم خود را بر هم گذاشت تا تاریکی یک روز تاریک دیگر را نیز تجربه کند.
این واقعه تمثیل زندگی هزاران هزار هموطن ماست که در این روزهای زمستانی به امید یافتن لقمه نانی از خانه بیرون مي شوند و 

دیرهنگام ناامیدانه با دستان خالی بر مي گردند.
»فقرو بیکاری« یکی از اساسی ترین معضالت اجتماعی است که از دیر زمان گریبان گیر جامعه افغانستان بوده و هست.

در تاریخ معاصر کشور همواره شاهد مهاجرت هایی از افغانستان به سوی کشورهای خارجی خصوصاًً کشورهای ایران و پاکستان و 
کشورهای عربی هستیم که عموما به دلیل یافتن ممر عایدات و کار و درآمد صورت می گیرد.

با وجود کمک های جامعه بین المللی برای بازس��ازی در بیش از یک دهه گذش��ته که امیدواری های مضاعفی را در س��طح جامعه 
خصوصاًً در بین طبقه کارگری بنا بر آنچه توس��عه بازار کس��ب و کار گفته مي شد، ایجاد کرده بود، لیکن به دلیل اینکه این گونه 
مصارف به شکل بسیار سطحی صورت گرفته و انکشاف زیر بنایی که متضمن رشد و توسعه کشور را در بر داشته باشد، مورد نظر 
قرار نگرفته بود از مؤثریت کافی برخوردار نگردید و امروز یک بازار بسیار شکننده و در رکود فرو رفته را شاهد هستیم که بسیاری 

از فابریکه ها در آن توان نگهداشت نیروهای کاری خود را ندارند.
با این حال گفته مي شود که ساالنه بیش از چهارصدهزار نفر جمعیت جوان نیز به بازار کار کشور اضافه مي شود که به علت توسعه 
نیافتن بازار کار، اجباراً تعداد زیادی از این جمعیت با به خطرانداختن جان شان از طریق راه های پرخطر راهی کشورهای مختلف 

جهان مي شوند.
س��طح بلند فقر و بیکاری همزمان با کاهش س��رمایه گذاری و سیر نزولی مساعدت های بین المللی و باالرفتن تهدیدهای امنیتی 
تش��ویش مردم را در مورد آینده ش��ان بیشتر ساخته است. نه تنها حکومت حامد کرزی در تطبیق برنامه هاي اقتصادی درازمدت 
موفق نبود، بلکه حکومت وحدت ملی هم تا هنوز نتوانسته طرح مناسبی را برای مهارکردن رکود اقتصادی و ایجاد فضای مناسب 

کسب و کار روی دست بگیرد.
طی سالیان اخیر مسئولین کشور چنان در منازعات گروهی و مسایل سیاسی و نظامی سرگرم شدند که توجه کمتری به وضعیت 
اقتصادی و معیشتی مردم داشتند و فراموش نمودند که رکود اقتصادی و نیز افزایش قیمت ها بسیاری از هموطنان ما را به شدت 

رنج مي دهند و فقر و بیکاری مغز استخوان آنان را به صدا درآورده است.
مس��ئولین س��کتورهای اقتصادی کشور عموماً با توجه به رکود شدید بازار به این باور رسیده اند که فقر و بیکاری در سطح جامعه 

کارگری به یک فاجعه اجتماعی بدل شده است که نیاز به توجه جدی دولت را دارد.

آمارهای اعالم شده از طریق مراجع بین المللی نشان می دهد 52 درصد از افراد واجد شرایط کار در کشور بیکارند و بیشتر این رقم را 
جوانان تشکیل داده اند. با این حال کارشناسان امور اقتصادی، عامل اصلی بیکاری در کشور را کاهش سطح امنیتی و نبود برنامه هاي 

درست و مناسب برای جذب سرمایه گذاری و اشتغال زایی در کشور مي دانند.
روزنامه گاردین در شماره اخیرش در مورد مشکالت بیکاری در افغانستان نوشته است:

پس از سقوط رژیم طالبان اگرچه بیش از 65 میلیارد دالر در بخش های ملکی و نظامی با افغانستان کمک گردید با آن هم آن کشور 
نتوانسته جلو فقر را گرفته و برای مردم اش منابع کاری ایجاد کند.

این روزنامه مي نوسید: با وجود آنکه افغانستان در عرصه تعلیمات، ترقی چشمگیری کرده و یک تعداد کثیری از دختران و پسران 
در مراکز تعلیمی مصروف فراگیری علم اند اما یک استراتیژی برای ایجاد کار و کاریابی برای آنها در سطح کشور موجود نیست.

به باور کارشناسان عمده عوامل فقر و بیکاری در کشور را مي توان با موضوعات ذیل مرتبط دانست.
فساد اداری بی کفایتی اراکین دولتی: فساد لجام گسیخته در رده هاي باالی ادارات دولتی که امروزه به یک رسم معمول بدل شده 
است و در پهلوی آن بی کفایتی و منسوبین دولتی در اجرای وظایف مقرره بزرگترین عاملی است در بوجودآمدن عوامل فقر و بیکاري 

در کشور مؤثر ارزیابی می شود.
ناتوانی و بی برنامگی دولت ها: یکی از عوامل اساسی فقر و بیکاری در افغانستان را در بی برنامگی دولت ها یا عدم تطبیق استراتیژی 
دقیق و همه جانبه برای بیرون رفت از فقرو بیکاری مي توان دانست. حاکمیت هاي گذشته برنامه مهم یا گام اساسی را برای ریشه کن 

کردن فقر بر نداشتند که این مشکل دامنگیر دولت فعلی افغانستان نیز مي باشد.
جنگ ها و ناامنی ها: جنگ اگرچه زیر بنای اقتصادی کشور را از میان برد، لیکن دامنه دارشدن ناامنی ها در مرکز و خصوصاً در والیات، 
سرمایه هاي تعداد معدود از فعالین اقتصادی را که به امید تولید و رفاه در داخل کشور سرمایه گذاری نموده بودند را نیز با فرار مواجه 

ساختند که این عامل یکی از سنگین ترین ضربه هاي اقتصادی بود که بر پیکر نیمه جان اقتصاد افغانستان وارد شد. 
هیاهوی 2014: تبلیغات منفی و القای گسترش القاعده، داعش و طالبان بعد از خروج نیروهای بین المللی شوک بسیار بزرگ را در 
سطح کالن جامعه ایجاد کرد تا جایی که حتی سیاسیون و مسئولین دولتی نیزنگرانی و اضطراب شان را به شکل علنی بروز می دادند 

و این ضربه دیگری بود بر خروج سرمایه ها، ناامیدی سرمایه گذاران، تعطیل شدن فابریکه ها و افزایش مضاعف بیکاران.
خشک سالی و آفات طبیعی: آفات طبیعی مانند سرازیر شدن سیالب ها، امراض نباتی، هجوم ملخ ها و خشک سالی ها، برای کشوری 
مانند افغانس��تان که تدارک چندانی برای رس��یدگی به اینگونه حوادث و آفات وجود ندارد و باعث از بین رفتن محصوالت زراعتی 

یعنی داروندار یکساله شان می شود را هم می توان از دیگر عوامل فقر و بیکاری در کشور نام برد.
بدون شک سران حکومت وحدت ملی چنانچه در دوران کمپاین هاي انتخاباتی برای ایجاد کار و سر و سامان بخشیدن به با اوضاع 
نابسامان سرمایه گذاری و ایجاد کار و رونق مجدد بازار وعده ها سپرده است باید در عاجل ترین فرصت در این خصوص اقدامات عملی 

و فوری را روی دست بگیرند.
از دیده نباید دور داشت با آنکه برنامه ها و حرکت هاي عاجلی برای مبارزه با فساد و شفافیت اقتصادی از جانب دولت روی دست 
گرفته شده که خود روزن هاي امید را دوباره روشن ساخته است اما از آنجا که این گونه حرکت ها اوالً محدود و بسیار کوچک بوده 

و دوماً یک حرکت زیربنایی به شمار نمي آید چندان مؤثرو مورد توجه قرا نگرفته است.
با آنکه حکومت، سیاست روشن را که بتواند اقتصاد کشور را بشکل بنیادی تقویت کند تا هنوز طرح نکرده است. اما تا کنون آنچه از 
عمل کردها و گفته ها مشخص می شود حرکت دولت بیشتر روی مباحث تأمین امنیت، حکومت داری خوب، مبارزه با فساد، راههای 

ارتباطی، استخراج معادن و توجه به زراعت و کشاورزی استوار است.

تأمین امنیت که در س��رلوحه  کار حکومت قرار گرفته و کش��ورهای مختلف منطقه ای و بین المللی را نیز به خود مصروف ساخته 
حکایت از عزم و اراده جدی دولت در از میان برداشتن موانع کار و سرمایه  گذاری دارد.

به معرفی گرفتن افراد و نیروهای مس��لکی و با تجربه در ریاس��ت ها و وزارتخانه هاي امنیتی و نظامی نیز نوید بخش حرکت مؤثر 
حکومت وحدت ملی در این مسیر است.

مبارزه جدی با فساد اداری می تواند حرکت سالم دولت را در دستیابی به اهدافش تضمین کرده به امید هاي نیمه جان، جان دوباره 
بخشیده و اعتماد سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی رابار دیگر احیاء کند.

واگذاری و استخراج معادن و در پهلوی آن توسعه راه های ارتباطی و توجه به زراعت به عنوان یک مزیت نسبی مي تواند قلب تپنده 
و شریان های اقتصادی فضای کسب و کار را به حرکت و تکاپو وادارد.

به هرحال امروز بیکاری و فقر در جامعه به یک بحران بزرگ اجتماعی بدل شده که خالصی از این بحران، اقدامات عاجل، فوری و 
با برنامه، از جانب دولت را مي طلبد که در این راه همدلی و همراهی سکتور خصوصی می تواند بسیار مفید و راهگشا باشد.

و به گفته یک دوست:
راه دراز در پیش است اما با داشتن دیدگاه روشن و سیاست مطلوب و حرکت همگانی و گام هاي پیوسته می توان فقر را جزء تاریخ 

کشور ساخت و به افسانه »تکراری« فقر و بحران« نقطه پایان گذاشت. 
هزاران دلیل برای ناکامی افغانس��تان وجود دارد اما هزاران دلیل دیگر برای موفقیت آن. در هر جاده ای که گام بگذاریم س��رانجام 

خویشتن را در پایان همان جاده خواهیم یافت.
سید محمد شاه صفوی
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معرفی کابینه به ولسی جرگه، روز پایان انتظار برای مردم 
و اعضای ولسی جرگه بود و در این روز رییس جمهور غنی 
شخصا برای معرفی اعضای کابینه به ولسی جرگه حضور 

یافت.
از زم��ان اعالن کابینه حکومت وحدت ملی تا حال دیده 
شده است که سه نامزد وزیر از لیست حذف شده اند. افراد 
جدید شامل عبدالرحمن صالحی که با محمد اسماعیل 
خان یکی از رهبران پیش��ین جهادی روابط نزدیک دارد 
به جای محمود صیقل نام��زد وزیر وزارت انرژی و آب و 
اکلیل حکیمی که به جای جیالنی پوپل نامزد وزیر وزارت 
مالیه معرفی ش��ده، می باشند. همچنین به جای محمد 
حی��دری نامزد وزیر وزارت زراعت که گفته می ش��ود به 
اتهام عدم پرداخت مالیه ازس��وی پولیس انترپول تحت 
پیگرد قرار دارد، تا حال کسی معرفی نه شده است. عالوه 
براین اس��ناد منتشره در رس��انه ها نشان می دهد که 11 
عض��و کابینه دارای تابعی��ت دوگانه اند؛ برخی آنها نیز به 

اتهام جعل اسناد هویت شان مورد انتقاد قرار دارند.

با وجود این همه ش��ک و ش��بهه که در رابطه به اعضای 
کابین��ه حکوم��ت وح��دت ملی ن��زد م��ردم و اعضای 
ولس��ی جرگه به میان آمده و از طریق رس��انه ها انعکاس 
یافته اس��ت. گمان می رفت که معرفی اعضای کابینه به 
ولس��ی جرگه به تعویق بیافتد، اما رییس جمهور اش��رف 
غنی طبق وعده هفته گذشته، همراه با اعضای کابینه به 

ولسی جرگه حضور یافت. 
رییس جمهور در آغاز س��خنرانی خ��ود یکی از مهم ترین 
اولویت های دولت وحدت ملی را، از بین بردن فاصله  ارگ 
و شورای ملی خوانده و گفت: »نمایندگان باید پل ارتباطی 
بین اقوام باشند.« همچنین اشرف غنی با اشاره به مشکالت 
حضور زنان در کابینه خاطر نشان ساخت که مشارکت زنان 
باید در حکومت فراهم ش��ود. او گفت که ما از این مسأله 
دفاع خواهیم کرد. رییس جمهور به اهمیت اقتصاد کشور 
تاکی��د کرده و گفت:«مهم ترین وزی��ران، در کابینه دولت 
وحدت ملی، وزیر اقتصاد، وزیر دفاع و داخله هس��تند که 

باید این وزارت خانه ها هر چه بیشتر تقویت گردند.«

رییس جمه��ور در زمینه اقتصاد کش��ور توضی��ح داده و 
حمایت از اقتصاد بازار را ضروری عنوان کرد، او با اش��اره 
به توانایی های اقتصادی کشور، اطمینان داد که افغانستان 
توانایی تبدیل شدن به صادرکننده عمده را دارد و انسجام 
در سیس��تم بانکداری می تواند به این مسأله مهم کمک 
کن��د: »در آین��ده تالش خواهیم ک��رد، تولید داخلی بر 

تولیدات خارجی ارجحیت پیدا کند.« 
رییس جمهور هم چنان وع��ده داد که زمین های دولتی 
در کابل و دیگر شهرهای افغانستان فروخته نخواهد شد 
و سیستم ش��هری در کشور به گونه شایسته آن ساخته 
خواهد شد. وی در ادامه سخنان خود گفت: »فاصله بین 
ش��هر و دهات باید از بین برود و والیات مرزی افغانستان 
باید همگی به نقاط ترانزیتی تبدیل شوند.« همچنین او 
ارائ��ه گزارش از پروژه های اقتص��ادی کالن را به پارلمان 
کش��ور، یکی از مس��ئولیت های اصلی دولت اعالم کرد. 
اش��رف غنی ب��ه موضوع تولید و قاچاق م��واد مخدر نیز 
اش��اره کرده و آن را یک معضل  جدی کش��ور خوانده و 
گفت که باید همگی ب��ه مقابله با آن برخیزیم. درضمن 
رییس جمهور کش��ور آدم ربایی و تجاوز به اطفال را یکی 
دیگر از ناهنجاری های امروز جامعه افغانس��تان دانسته و 

گفت که با جدیت با این معضل مبارزه خواهیم کرد.

تالش برای جلب اعتماد ولسی جرگه
برخ��ی از ش��هروندان و تحلیلگ��ران می گوین��د ک��ه 
رییس جمهور باحضور خ��ود در مقابل نمایندگان مردم 

و ارای��ه توضیحات هم��ه جانبه پیرامون سیاس��ت های 
انکشافی حکومت، برای تلطیف افکار نمایندگان مردم در 

ولسی جرگه قدم برداشت.
توضیح سیاس��ت های بخش اجرایی در راس��تای توسعه 
افغانستان توسط رییس جمهور، جامع، جالب و مفید بود. 
ل��ذا این نطق کامل می توان��د در جهت دهی مثبت آرای 
اعضای ولسی جرگه به نفع حکومت و کابینه متخصص اش 

مؤثر واقع شود.«
این درحالی اس��ت ک��ه برخی از اعضای ولس��ی جرگه، 
ای��ن بیانی��ه را، س��خنرانی محض دانس��ته و می گویند 
ک��ه مهم عملی کردن این سیاس��ت ها می باش��د که کار 
دشواری خواهد بود. صادقی زاده نیلی؛ عضو ولسی جرگه 
می گوید:«س��خنرانی رییس جمه��ور مبن��ی ب��ر اجرای 
سیاست های توسعوی افغانستان از نگاه هر کسی جالب 
و جام��ع ب��ود. اما مهم این اس��ت ک��ه حکومت چگونه 
می تواند راهکار عملی و اجرایی آن را جس��تجو نموده و 
برای عملی ک��ردن این برنامه ها گام بردارد.« وی معتقد 
است که حکومت داری به زعامت داکتر اشرف غنی، تحت 
نام »حکومت وحدت ملی« ت��ا حال وقت زیادی را هدر 
داده اس��ت. چون نزدیک به یک سال است که تشکیالت 
حکومت با مش��کل مواجه است. نامزد وزیرانی که تاحال 
معرفی ش��ده اند، برخی از آنها دارای مش��کالت اس��ناد 
تحصیلی هس��تند، یک عضو آنان با تخلف جعل تذکره 
مواجه است و سه نفر نیز در ابتدای کار از فهرست کابینه 
خارج ش��دند. با این وضع مؤثریت این اعضا درحکومت 

 اعضای   کابین�ه       زیر 
ذره بین      ولسی       جرگه
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وحدت ملی بعید از تصور می باشد.« 
این درحالی است که برخی از اعضای دیگر ولسی جرگه 
نسبت به سیاس��ت های حکومت و چشم انداز عملی کار 
کابینه به زعامت رییس جمهوراشرف غنی خوش بین اند. 
مس��عوده کرخی، عضو این جرگه می گوید:«مش��کالت 
کابینه ناش��ی از فشارهای سیاس��ی برخی از حلقه های 
سیاس��ی و سهم خواهی آنان می باش��د، نه کم کاری های 

شخص رییس جمهور.«
از نظراین عضو ولسی جرگه سفرهای داخلی و منطقه ای 
رییس جمهور اگر نبود، امروزه وضعیت خیلی بدتر شده 
و مردم ش��اهد شکس��ت نیروهای امنیتی و ناامنی  های 
فزاینده می بودند. از جمله او با اشاره به سفر رییس جمهور 
ب��ه والیت ه��رات می گوید:«چیزی که در طول س��یزده 
س��ال گذشته انجام نش��ده، با وجود اعتراض های مکرر، 
رییس جمه��ور کرزی به این والیت پا نگذاش��ت و اقدام 

اصالحی انجام نداد.«

کابینه بهتر از گذشته
کابینه  وحدت ملی در زمانی برای گرفتن رأی اعتماد به 
ولسی جرگه می رود که این برنامه در گذشته دارای تصویر 

روشن و مثبتی نبوده است.
خرید رأی اعضای مجلس توسط نامزد وزرا، هنوز هم به 
عنوان یک دغدغه به حس��اب می آی��د، هرچند برخی از 
وکال به معیارهای ملی و شایس��تگی نامزد وزیران تأکید 

می ورزند. 
رمضان بشردوس��ت، وکیل س��خت گیر و دش��وار پسند 

ولسی جرگه می گوید: »نمایندگان مردم باید منافع ملی 
را مد نظر داش��ته و بر اساس س��وگندی که یاد نموده و 
تعهدی که به مردم سپرده اند، نباید از این تعهد و سوگند 
خویش عدول نموده و پ��ا را فراتر بگذارند.« وی امیدوار 
است که این بار شاخص های شایستگی، درایت و مدیریت 
مورد نظر نمایندگان باش��د، ن��ه امتیازگیری های مالی و 

تعامالت شخصی با نامزد وزیران.
پی��ش از این گفته می ش��د که اقدام��ات پیش گیرانه و 
نظارتی بر روابط نامزد وزیران و اعضای ولسی جرگه انجام 
ش��ده و دو جانب ولسی جرگه و حکومت در پی آن است 
تا به هیچ وجه، معامله و امتیازدهی نامشروع میان وکیل و 

نامزد وزیر صورت نگیرد.
با این حال، س��وال اصلی این است که با گذشت سیزده 
س��ال، چه تغییراتی در روابط می��ان پارلمان و حکومت 
مشاهده می شود؟ آیا وکال متعهدتر شده اند و نامزد وزیران 
متخصص تر از پیش اند یا اینکه باز هم همان آش است و 

همان کاسه؟
برخی از کارشناسان و ناظران جامعه مدنی امیدواری دارند 
که اقدامات ولسی جرگه و حکومت در شرایط کنونی بهتر 
از زمان گذشته بوده و تصور می  شود که مشکالت پیشین 

در خصوص کابینه  کنونی تکرار نگردد.
حامد افضلی؛ عضو انجمن مدنی پژوهشگران جوان معتقد 
است: »تعداد اشخاص متخصص و مسلکی در دوره کنونی 
بیش تراز دوره های پیش��ین است و نداشتن شهرت بد و 
عدم آغش��ته بودن آنان به فساد و اختالس به این معنی 
است افرا دی که به ولسی جرگه معرفی شده اند، در مقایسه 

با ساختار پیشین حکومت در حالت بهتری قرار دارد.« 

س��خی بهروز، عضو تش��کل مدنی جوانان ام��روز، وجود 
چهره ه��ای جدی��د و عاری از ش��هرت نامطل��وب را که 
سابقه ای در فس��اد اداری ندارند، یکی از نکات مثبت در 
ساختار کابینه جدید می داند. به باور او امتیاز دوم کابینه 
جدید این است که موضوع وحدت ملی در آن تا حدودی 
رعایت شده و تناسب حضور اقوام به صورت نسبی در آن 

قابل مشاهده است.
این در حالی است که سخی منیر، تحلیلگر مسایل سیاسی، 
گماشتن اشخاص را بر خالف تخصص و تجربه های شان، 
زمینه ساز ناکارآمدی آنان می داند. به گفته  وی« گماشتن 
افرادی که در یک رشته تخصص دارند به وزارت خانه ای 
که هیچ سنختی با آن رشته ندارد بدین معنی است که 
تمرکز الزم و دقت کافی بر تخصص گرایی در گماش��تن 

اعضای کابینه نشده است.«
اما س��خی بهروز عضو تش��کل مدنی جوانان امروز؛ عدم 
س��ازگاری رشته تحصیلی برخی از وزرا با ساحه فعالیت 
آنان را دارای اهمیت به سزا نمی داند. بهروز می گوید:«آنچه 
در ی��ک وزارت خانه برای ش��خص وزیر اهمیت دارد این 
اس��ت که دارای مهارت های مدیریتی و رهبری باش��د. 
در آن ص��ورت، کارهای تخصصی به بخش های مربوطه 
س��پرده خواهد ش��د که باید در تقرر آنان از معین یک 
وزارت گرفته تا الیه های پایینی و سطوح مختلف، مسأله 

تخصص و شایستگی رعایت شود.«
ب��ه گفته وی، ه��رگاه وزرا با اس��تفاده از صالحیت های 
خوی��ش در تق��رر اش��خاص و اف��راد در وزارت خانه ه��ا 
شایستگی و تخصص را مد نظر گرفته و مدیریت درستی 
داشته باشند، موضوع عدم تناسب اسناد تحصیلی آنان با 

رشته کاری شان، مشکلی را ایجاد نخواهد کرد.
دو تابعیت ها 

اسناد منتشره از رسانه ها نشان می دهد که سیزده عضو 
کابین��ه دارای تابعیت دوگانه بوده ان��د که از آن میان دو 
نفر از آنان در ابتدای کار از نامزدی شان منصرف شده اند. 

برخی نیز به جعل اسناد هویت شان متهم اند.
با این حال دیده ش��ود که تکلی��ف این نامزد وزیران چه 
خواهد ش��د و آیا اعضای ولس��ی جرگه به الیحه تصویب 
شده ش��ان مبنی بر عدم اعتماد به اش��خاص دو تابعیته 
تمرکز خواهند کرد و یا روی تخصص، مس��لکی بودن و 
توانایی های مدیریتی نامزد وزرا پای بندی نشان خواهند 

داد.
پرس��ش دیگری که در آینده باید پاسخ خود را بیابد این 
است که آیا نامزد وزیران آن گونه که رییس جمهورغنی 
وعده سپرد در برابر مردم و اعضای ولسی جرگه پاسخ گو 
خواهند ب��ود و در صورت عدم کارآیی اس��تعفا خواهند 
داد یا این وزیران نیز کماکان در چنگال مافیای فاسدان 
سیاسی و اداری گیر مانده و در کاروان اختالس گران ملی 

خواهند پیوست که دولت و ملت را به زانو درآورند.
پاس��خ این پرسش ها هرچند دیر یا زود مشخص خواهد 
ش��د، ولی نباید نادیده گرفت که سرنوش��ت مردم با این 
پرسش ها گره محکمی خورده و نباید از نظر دولت مردان 

در قوای مهم دولتی دور بمانند.
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مقدمه:
آقای افش�ار در حال حاضر مس�ئولیت بخشهای مربوط به 
افغانس�تان و ش�به قاره در نمایندگی وزارت خارجه ایران 
در ش�مال ش�رق ای�ران را به عه�ده دارد و پی�ش از این 
نیز به مدت 3 س�ال در س�مت مس�ئول بخ�ش اقتصادی 
سرکنس�ولگری ایران در ه�رات مصروف بوده ان�د. تبادل 
هیأت های تجاری بین اس�تان های مختلف ایران با هرات، 
برگزاری نمایش�گاه های ایران در هرات، پیگیری خط آهن 
خ�واف � ه�رات، حل مش�کالت و اختالفات تج�اری بین 
تجار، تشویق سرمایه گذاران ایرانی جهت سرمایه گذاری 
در ه�رات، ایج�اد بانک معلومات�ی از تاج�ران هموطن در 
سرکنس�ولگری ایران در هرات جهت تسریع و تسهیل در 
ارائه خدمات کنسولی به آنان، رفع موانع و مشکالت حمل 
و نقلی، ترانزیتی و گمرکی بین دو کشور، افزایش صادرات 
برق ایران به افغانستان و ... از جمله فعالیت هایی است که 

ایشان در دوران مسئولیتش در هرات انجام داده اند.
لذا نمایندگی مجله اطالعات صنعتی افغانس�تان در ایران 
جهت روش�نایی در روابط اقتصادی و تجاری افغانستان و 
ایران و رفع چالش های پیش�رو در گس�ترش این روابط با 
ایشان مصاحبه ای انجام داده اند که از نظر شما خوانندگان 

گرامی می گذرد.

1- همانط�ور ک�ه جنابعال�ی مطلعید در س�ال های 
اخیر حجم مبادالت تجاری بین افغانستان و ایران 
هر س�اله افزایش پی�دا کرده و اکنون افغانس�تان 
چهارمین ش�ریک تجاری ایران ش�ناخته می شود. 
اقالم مبادالتی هر دو کشور را چه اجناسی تشکیل 

می دهد؟
مب��ادالت تجاری بین ایران و افغانس��تان از تنوع خوبی 
برخوردار می باش��د هر چند ظرفیت  ه��ای موجود در دو 
کش��ور ایجاب می کند تا این روابط گس��ترده تر و بیشتر 
توس��عه یابد. در حال حاضر تقریبا اکثر نیازهای کاالیی 
افغانستان از ایران قابل تأمین می باشد و در همه گروه های 
کاالیی از جمل��ه مواد غذایی، مصالح س��اختمانی، مواد 
پتروش��یمی، سوخت، میوه و س��ایر اقالم از ایران توسط 
تجار دو کش��ور به افغانس��تان صادر می شود و در مقابل 
نیز اقالمی نظیر خشکبار و میوه های خشک، سنگ های 
تزئینی از افغانستان وارد کشور می شود. هر چند حجم و 
میزان این کاالها زیاد نیست اما اقدامات خوبی در هر دو 
کشور برای افزایش صادرات افغانستان به ایران و همچنین 
ترانزیت تولیدات و محصوالت افغانستان از ایران به سایر 

نقاط جهان صورت گفته است. 

2- افغانس�تان در ح�ال حاض�ر کش�وری مصرفی 
است، آیا همسایه ما ایران نسبت به افزایش صدور 
خدمات فنی مهندس�ی به افغانس�تان جهت رشد 

تولیدات افغانی برنامه های در دست دارد؟
خدمات فنی و مهندسی از جمله توانمندی ها و ظرفیت های 
خوب ایران می باشد که این ظرفیت بویژه پس از پیروزی 
انقالب و در دوران های مختلفی که کشورمان با مشکالتی 
در زمینه تأمین نیازه��ای خود روبرو بود از جمله دوران 
جن��گ و تحمیل تحریم های ظالمانه، به اوج ش��کوفایی 
خود رسید و همچنان شاهد پیشرفت های قابل توجهی 
در تمامی زمینه ها هستیم. جمهوری اسالمی ایران از ابتدا 
بر اس��اس اعتقادات و اصولی که بر آن بنا نهاده ش��ده از 
هیچ کمکی در جهت رفاه و توس��عه کشورهای اسالمی 
بویژه کش��ورهای همسایه و افغانستان رویگردان نبوده و 
نخواه��د بود. در همین رابطه و با توجه به توانمندی های 
باالی کش��ورمان هم��واره آمادگی خود را ب��رای انتقال 
تجربیات و دستاوردهای خود به کشور افغانستان را بدون 
هیچ گونه چشم  داش��تی اعالم کرده اس��ت و انتظار دارد 
کشور افغانستان نیز از این فرصت و ظرفیت ها بتواند در 
جهت رش��د و توسه خود بهره مند گردد. افغانستان جزو 
اولویت های صادرات خدمات فنی و مهندس��ی ایران قرار 
دارد. در همی��ن رابطه گفتگوهایی ب��ا طرف های مقابل 
انجام ش��ده و در س��فرهایی که مس��ئوالن و مقامات دو 
کشور بویژه استان های همجوار انجام گردیده مذاکرات و 
توافقات خوبی هم در این زمینه صورت گرفته اس��ت. در 
همین رابطه موضوع ایجاد نمایندگی صدور خدمات فنی 
و مهندس��ی از استان خراسان در والیت هرات در دست 
بررسی می باشد که امیدوار هستیم با همکاری مقامات و 
مسئوالن دولت افغانستان و والیت هرات این اقدام منشا 
تحول و توس��عه در افغانس��تان را فراهم آورد. همچنین 
در همی��ن رابطه طبق توافقاتی که بین مقامات اس��تان 
خراس��ان رضوی و والیت هرات افغانستان صورت گرفته 
کمیسیون مشترک استانی بین دو طرف تشکیل شده که 
اولین نشست آن به ریاست معاونین استانداران دو طرف 
در حاشیه برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی کشورمان در 
هرات در آذر ماه برگزار گردید. در این کمیسیون مشترک 
که در واقع نسخه استانی کمیسیون مشترک دو کشور در 
سطح ملی می باشد، همکاری های دو استان در زمینه های 
مختلف تجاری، اقتصادی، فرهنگی و علمی و آموزش��ی 
مورد بررسی قرار گرفته و موانع و مشکالت موجود مطرح 

و مورد پیگیری قرار می گیرد.

3- تفاوت در نس�بت واردات ایران از افغانستان و 
صادرات به افغانستان بسیار زیاد است، شما مشکل 
را در چ�ه می بینید؟ آیا مس�ئولین تجاری جمهوری 
اسالمی ایران جهت تسهیل در واردات محصوالت 

افغانستان به ایران اقداماتی روی دست دارد؟

یکی از موضوعاتی که در کمیسیون مشترک استانی مطرح 
است افزایش صادرات تولیدات و محصوالت افغانستان به 
ایران و ترانزیت می باش��د. در این رابطه خوشبختانه نظر 
مس��اعد و مثبتی در میان مقامات و مس��ئولین کشور و 
اس��تان خراس��ان رضوی وجود دارد بویژه طی سال های 
اخیر که افغانس��تان نیز توانسته در بسیاری از زمینه ها و 
تولیدات بویژه محصوالت کشاورزی و دامی موفقیت هایی 
را کسب کند. در این زمینه یکسری مشکالت ساختاری 
برای استقرار دستگاه های ذیربط در مبادی ورودی وجود 
داش��ته که این مش��کالت در حال رفع شدن می باشد و 

انشاءاهلل در آینده نزدیک شاهد افزایش و 
روان ترش��دن واردات تولیدات و محصوالت افغانس��تان 
خواهیم بود. همچنین در همین زمینه به پیشنهاد اتاق 
مش��ترک ایران و افغانستان شعبه مش��هد قرار است.در 
آینده نزدیک همایش��ی تحت عنوان تس��هیل واردات از 
افغانس��تان در مشهد برگزار گردد که در آن به مشکالت 
و موانع موج��ود و ارائه راهکارها و راه حلها در این زمینه 
پرداخته خواهد شد. البته در این زمینه الزم است شرایط 
و ساختارهایی نیز در طرف مقابل ایجاد شود که در این 
همایش با حضور برخی مقامات و مسئولین افغانستان به 

آنها نیز پرداخته خواهد شد.

4- نمایشگاه های متعددی از محصوالت جمهوری 
اس�المی ایران در هرات و کابل برگزار می شود، اما 
متقابال نمایش�گاه های از محصوالت افغانستان در 
ایران در دهه اخیر یکبار برگزار گردید، مش�کل در 

کجاست؟
یکی از مشکالتی که در جهت گسترش روابط تجاری و 
اقتصادی بین دو کش��ور ایران و افغانستان وجود داشته 
و هن��وز هم این مش��کل وج��ود دارد فق��دان آگاهی و 
اطالعات و معلومات فع��االن اقتصادی و تجاری و حتی 
برخی از مسئولین دو کشور از ظرفیت ها و توانمندی های 
طرف مقابل می باش��د. از سوی دیگر متأسفانه نمایی که 
از افغانس��تان در برخ��ی رس��انه ها و مطبوعات منعکس 
می ش��ود تصویر مناسبی برای س��رمایه گذاری و فعاالن 
تجاری نیست. به نظر بنده نقش دولت افغانستان در این 
زمینه نیز مؤثر و تعیین کننده می باش��د، خوشبختانه در 
حال حاضر ش��بکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی در 
افغانستان وجود دارد و رسانه های مختلف دیجیتالی نیز 
در این کش��ور رو به گسترش می باشد. الزم است دولت 
افغانستان و مسئولین مربوطه بر روی محتوای برنامه ها 
و معرفی فرصت های اقتصادی و س��رمایه گذاری و حتی 
گردشگری در این کش��ور تمرکز بیشتری داشته باشند 
و زمینه های امنیتی برای اینگونه فعالیتها را فراهم آورند. 
در ای��ن زمینه یکی از راهه��ا و ابزارهایی که می تواند در 
تغییر این نگاه مفید باشد برگزاری نمایشگاه های تجاری 
و تخصصی بین دو کشور می باشد که خوشبختانه در این 

مشکل در فقدان آگاهی فعاالن اقتصادی و برخی 
مسئولین از ظرفیت های طرف مقابل است
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زمینه همکاری های خوبی بین دو کش��ور وجود دارد. در 
سال جاری دو نمایشگاه تخصصی ایران در زمینه های مواد 
غذایی و کشاورزی و تولیدات ساختمانی و صنایع وابسته 
در هرات برگزار ش��د و نمایشگاه دیگری نیز از 28 بهمن 
لغایت اول اسفند ماه در کابل از سوی جمهوری اسالمی 
ایران برگزار خواهد شد. اما در این جهت الزم است طرف 
افغان نیز برای برگزاری نمایشگاه در ایران فعال تر برخورد 
نماید و در این زمینه بارها آمادگی خود را برای مساعدت 
و همکاری برای برگزاری نمایش��گاه افغانستان در کشور 
بویژه در استان خراسان رضوی به مقامات افغانستان اعالم 
کرده ای��م. این همکاری ها می تواند در چارچوب توافقاتی 
بین دو طرف و بصورت متقابل صورت پذیرد تا هزینه های 

مربوط هم کاهش داده شود. 

5- جن�اب افش�ار بخش تج�اری خصوصی هر دو 
کش�ور هنوز نتوانس�تند به صورت منظ�م و اصولی 
تعامالت مستمر داش�ته باشند، باتوجه به شناخت 
جنابعال�ی با هر دو ط�رف، راهکار مناس�ب به نظر 

جنابعالی چیست؟
به نظر من با توجه به قرابت های فرهنگی، اجتماعی، دینی 
و جغرافیایی که بین دو کش��ور ایران و افغانستان وجود 
دارد وضعیت کنونی تعامالت دو کشور در زمینه های فوق 
به هیچ وجه با این ظرفیت ها و توانمندی ها مطابقت ندارد. 
در این زمینه نقش بخش های خصوصی دو کشور بسیار 
تاثیرگذار خواهد بود. خوش��بختانه بین دو کشور از نظر 
نهادهای قانونی، توافقات و موافقتنامه ها کمبودی وجود 
ندارد. مشکلی که وجود دارد پیگیری و عملی نمودن این 
توافقات می باشد که امیدوار هستیم با استقرار دولت جدید 
در افغانستان دو طرف همت بیشتری برای اجرایی شدن 

توافقات مصروف نمایند و دولت افغانستان نیز با واگذاری 
برخی مسئولیت ها و اختیارات به استان های همجوار خود 
با جمهوری اس��المی ایران به رشد و توسعه همکاری ها 

سرعت بیشتری ببخشد. 
از س��وی دیگر وج��ود اتاق های بازرگانی مش��ترک بین 
دو کش��ور فرصت بسیار مغتنمی اس��ت که با عنایت به 
اساس��نامه این تشکیالت که تاکنون بسیاری از مفاد آن 
اجرایی نشده و مغفول مانده می توان بسیاری از مشکالت 
موجود را حل نمود و سرعت بیشتری به چرخ ارتباطات 
و مبادالت تجای و اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور داد. 
یکی دیک��ر از ظرفیت هایی که به نظر بن��ده باید به آن 
توجه نمود سرکنسولگری های دو کشور می باشد. وجود 
سرکنسولگری افغانستان در مشهد می تواند نقش عمده و 
بسزایی در گسترش ارتباطات ایفا نماید کما اینکه تاکنون 
نیز اقدامات خوبی را در جهت تسهیل تجارت بین استان 
خراس��ان رضوی و والیت هرات انجام داده است اما هنوز 
ظرفیت ه��ای زی��ادی وجود دارد که می بایس��ت در این 

زمینه مورد توجه قرار گیرد. 

6- چنانچه توضیحاتی فراتر از س�ئواالت فوق در 
مباحث تجاری و صنعتی بین هر دو کش�ور مد نظر 

جنابعالی است، خوشحال می شویم، مطرح نمایید.
در نهایت امیدوار هس��تیم با تشکیل دولت وحدت ملی 
در افغانستان و تعیین تکلیف مسئولیت ها در والیت های 
همجوار ش��اهد ورود ب��ه دوره جدی��دی از همکاری ها 
و توس��عه روابط بین دو کشور باش��یم. دو کشور ایران و 
افغانستان مزیت های زیادی در زمینه های مختلف تجاری 
صنعتی و کش��اورزی دارند ک��ه می تواند تکمیل کننده 
چرخه های صنعتی اقتصادی و کشاورزی دو کشور باشد.

کمیس��یون بین الحکومتی س��ازمان تراس��یکا یا دهلیز 
ترانس��پورتی آس��یا � قفقاز � اروپا در یازدهمین اجالس 
خود در شهر استانبول به اکثریت آرا از عضویت افغانستان 

به این سازمان حمایت نمودند.
یازدهمین اجالس تراس��یکا، که توسط وزیر ترانسپورت 
و انتقاالت جمهوری ترکیه رهبری می ش��د، به روز های 
28 و 2۹ جنوری به میزبانی آن کشور در شهر استانبول 
دای��ر گردید. وزرا و نماینده های باصالحیت کش��ورهای 
عضو )ترکیه، ارمنس��تان، ایران، تاجکس��تان، ازبکستان، 
قزاقستان، قرغزستان، آذربایجان، رومانیا، اکراین، بلغاریا، 
گرجس��تان و مولداوی��ا(، نماینده ه��ای اتحادی��ه اروپا و 
س��ازمان های بین المللی به منظور بررسی پیشرفت های 
یکساله و وضعیت پروژه ها و برنامه های آینده آن سازمان 
اش��تراک نموده بودند. به نمایندگی از افغانستان، رییس 
عمومی همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه، در این 

اجالس اشتراک داشت.
در اعالمی��ه این اجالس، که ب��ه تاریخ 2۹ جنوری صادر 
شد، در مورد تسریع روند عضویت افغانستان به سازمان 

تراسیکا نیز تأکید شده است.
افغانستان و پاکستان از سال 200۳ برای کسب عضویت به 
تراسیکا درخواست نموده بودند که باالخره با سعی و تالش 
خستگی ناپذیر وزارت امور خارجه و اقدامات الزم از سوی 
سفارت های جمهوری اسالمی افغانستان مقیم باکو، تهران، 
 عشق آباد و دوشنبه زمینه الحاق افغانستان به تراسیکا در 

یازدهمین اجالس آن در استانبول فراهم گردید.
تراس��یکا یک سیستم چند مدله ترانس��پورتی )هوایی، 

بحری، زمینی( می باشد و به منظور تسهیل ترانسپورت 
بین اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه قفقاز، آسیای میانه 
و بحیره کس��پین در س��ال 1۹۹۳ ایجاد شده است. این 
س��ازمان در احیای یکی از مشهورترین راه های تاریخی 

)راه ابریشم( سهم ارزنده دارد.
الح��اق افغانس��تان به تراس��یکا ب��رای رش��د اقتصاد و 
توس��عه روابط تجارتی و ترانزیتی با کش��ورهای منطقه 
و همس��ایه از اهمیت فراوان برخوردار اس��ت. افغانستان 
محاط به خش��که و در قلب آس��یا موقعی��ت دارد، که از 
لحاظ موقعیت جغرافیایی بهترین و کوتاه ترین مس��یر را 
میان کشورهای های همسایه دارا می باشد. بناًء پیوستن 
افغانس��تان به سازمان تراس��یکا برای تطبیق راه الجورد 
و دسترسی افغانستان به مس��یر بحیره سیاه و بازارهای 

اروپایی کمک بیشتر می نماید.
از جانب دیگر، الحاق افغانستان به سازمان تراسیکا باعث 
خواهد شد تا دریچه جدیدی از حمل و نقل در کشورهای 
منطقه گش��وده شود و توجه بیشتر کش��ورهای اروپای 
ش��رقی و آس��یای میانه را جهت انتقال اموال از مس��یر 

افغانستان به آسیای جنوبی، به خود جلب نماید.
برنامه تراسیکا در تالش است تا به انکشاف روابط تجارتی، 
ترانزیت��ی و ترانس��پورتی با کش��ورهای اروپای��ی، قفقاز 
و آس��یایی کمک کند و دسترس��ی مطمئن و راحت به 
سرکها، راه های آهن و مسیرهای بازرگانی را مهیا سازد تا 
امنیت ترانزیت کاال، بارگیری و حفاظت از محیط زیست 
فراهم گردن��د. در صورت الحاق به این نهاد افغانس��تان 

می تواند از مزایا و حمایت برنامه های آن مستفید گردد.

    حمایت اعضای سازمان منطقه ای تراسیکا از   

عضویت افغانستان
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اولین نمایشگاه بین المللی بازسازی افغانستان توسط اتاق 
تجارت و صنایع و شرکت بکو و در هماهنگی با نهادهای 
مربوط��ه حکومت، از 27 الی ۳0 عقرب 1۳۹۳ در خیمه 

لویه جرگه دایر شد. 
در این نمایش��گاه مجموعا 51 ش��رکت از س��کتورهای 
تولید مواد تعمیراتی حضور دارند که ۹ شرکت ایرانی، 5 
ش��رکت ترک، یک شرکت آلمانی و یک شرکت عربی با 
۳5 شرکت افغانی در این نمایشگاه اشتراک نموده بودند. 
صنعت ساختمان و بازسازی، توسعه شهرک های رهایشی، 
ساخت میدان های هوایی، تولید مواد ساختمانی، صنعت 
برق، توس��عه آب گیر ها و بند برق، سیستم های آبرسانی، 
تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی، تجهیزات امنیتی، سیستم 
نوین بانکداری و انکشاف صنعت بیمه از سکتورهایی بودند 

که در این رویداد اقتصادی به نمایش گذاشته شدند.
ش��رکت های هامون نایزه، سیمان مشهد، سیمان شرق، 
فرد ش��اهین، فوالد خراس��ان، ش��وفاژکار، مهان صنعت 
کانی، سیم وکابل یزد، شیشه کاوه، سیمان زابل از جمله 
شرکت های ایرانی اشتراک کننده در این نمایشگاه بودند. 
همچنین در حاشیه این نمایشگاه چندین شرکت ایرانی 
در حوزه های س��اختمانی و معادن نی��ز در قالب هیئت 

تجاری در این نمایشگاه حضور داشتند.
در افتتاح این نمایش��گاه، ضمن اشتراک هیئت رهبری 
ات��اق، محترم مزمل ش��ینواری معی��ن وزارت تجارت و 
صنای��ع، محترم وف��ی اهلل افتخار رئی��س اداره حمایه از 
س��رمایه گذاری خصوصی )آیس��ا( و تعدادی از مقامات 
وزارت ه��ای س��کتوری و همچنان نماین��دگان تجارتی 

سفارت های کشورهای همسایه حضور داشتند.
محترم محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره 
اتاق ضمن اظهار سپاس از زحمات و تالش های شبانه روزی 
شرکت بکو و اتاق تجارت و صنایع افغانستان، برگزاری این 

گونه نمایشگاه ها را در راستای معرفی محصوالت استندرد 
به هموطنان کشور، بسیار مفید و ارزنده خواند.

آقای مومند از دولت خواس��ت تا در فراهم س��ازی زمینه 
تولید مواد ساختمانی با کیفیت در داخل کشور با سکتور 
خصوصی همکاری همه جانبه نماید. وی همچنان از فعالین 
سکتور ساختمان خواست تا در باالبردن کیفت ساخت و ساز 
بلند منزل های رهایشی از هیچ سعی و تالشی دریغ نورزند 

تا مصونیت جانی هموطنان حفظ گردد.
محترم عتیق اهلل نصرت رییس هیئ��ت عامل اتاق نیز در 
محفل افتتاحیه این نمایشگاه صحبت نموده گفت: »بدون 
شک در دو سال گذشته و در آستانه خروج نیروهای خارجی 
از افغانستان، سکتور ساختمان با یک سری مشکالت روبرو 
بوده است و اتاق نیز با درک مسئولیت همواره تالش ورزیده 

تا در نخستین فرصت به حل این مشکالت بپردازد.«
آقای نصرت همچنان خاطر نشان ساخت، که اولویت بودن 
اقتصاد در حکومتداری کش��ور همیشه یکی از آرزو های 
مردم بخصوص جامعه س��کتور خصوصی بوده است که 
خوشبختانه با ایجاد حکومت وحدت ملی، خوشبینی های 

زیادی در راستای تحقق این آرزوها ایجاد شده است.
وی ب��ا اش��اره به فرصت ه��ای بالقوه س��رمایه گذاری در 
افغانس��تان، افزود هم اکن��ون بیش��تر از 70 فیصد مواد 
ساختمانی مورد ضرورت از خارج از کشور وارد می شوند. 
از این جهت ایش��ان خط��اب به س��رمایه گذاران گفت: 
»افغانس��تان دارای فرصت های بیشماری سرمایه گذاری 
اس��ت. هر تغییر یک فرصت است. پس همان طوری که 
حکوم��ت جدید متعهد به حمایت از س��کتور خصوصی 
اس��ت، س��کتور خصوصی نیز باید با تمام نیرو به منظور 

خودکفا شدن کشور خود، سرمایه گذاری نمایند.«
آقای نصرت افزود، هم اکنون سه شرکت ذوب  آهن مطابق 
استاندارد های جهانی در کشور فعالیت دارند و بزودی یک 
شرکت دیگر ذوب آهن نیز با سرمایه گذاری ۳0 میلیون 

دالر در داخل کشور شروع به فعالیت خواهد کرد.
محترم مزمل ش��ینواری معین تجارت��ی وزارت تجارت و 
صنایع نیز در این محفل سخنرانی داشت. آقای مزمل گفت: 
حضور شرکت های داخلی و خارجی در این نمایشگاه بیانگر 

عالقمندی آنها به سرمایه گذاری در افغانستان می باشد.
وی افزود، این نماش��گاه برای شرکت های که در سکتور 
ساختمان دخیل اند، فرصتی خوبی است تا جهت توسعه 
سرمایه گذاری های خود در افغانستان با همتایان خارجی 
خ��ود تبادل نظر نمایند. وی گفت: حکومت افغانس��تان 
جه��ت حمایت از تولید کننده گان مواد س��اختمانی در 
داخل کشور، تعرفه گمرکی باالی مواد وارداتی که مشابه 

آن در داخل تولید می شود، افزایش داده است.
از  حمای��ه  اداره  ریی��س  افتخ��ار  وف��ی اهلل  محت��رم 
س��رمایه گذاری افغانس��تان ضم��ن ابراز خرس��ندی از 
حضور در این نمایشگاه، نا امنی های روزافزون در کشور 
بخصوص در پایتخت را یکی از چالش های عمده فراروی 

سرمایه گذاری ها در افغانستان عنوان نمود. 
آقای افتخار افزود: س��کتور خصوصی افغانستان برخالف 
سکتور خصوصی سایر کش��ورهای جهان که فقط برای 
کس��ب مفاد فعالیت می نمایند، با روحیه و احساس ملی 
فعالیت می کنند. وی برگزاری همچون نمایشگاه ها را در 
راس��تای معرفی محص��والت و بازاریابی در مارکیت های 

محلی و منطقوی بسیار مفید و ارزنده خواند.
محترم ش��کراهلل بقایی رییس شرکت بکو و برگزارکننده 
این نمایشگاه با قدردانی از تالش ها و همکاری های همه 
جانبه اتاق تجارت و صنایع افغانستان در راستای برگزاری 
این نمایش��گاه، وعده سپرد که در ماه جوزای سال آینده 
نیز نمایش��گاه مش��ابه را تحت عنوان »دومین نمایشگاه 

بین المللی ساختمانی افغانستان« برگزار خواهد نمود.
طی 12 سال گذشته، با رشد سکتورهای مختلف همچون 
ساختمانی و زیربنایی در افغانستان، این کشور به عنوان 
بازار مناس��ب تولیدات مواد س��اختمانی، در خور توجه 

شرکت های تولیدی داخلی و خارجی بوده است.

ا      و     لینـــــ 
نما   یشـگا  ه 
بین المللی 
با  زسازیـــ 
افغانسـتانـ ــ

ــ
سازی

گزا رشی      ازبا  ز
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به ابتکار ریاس��ت تس��هیالت و ترانزی��ت وزارت تجارت، 
س��مینار یک  روزه ای در قسمت آگاهی دهی در خصوص 
کنوانسیون بین المللی »تیر« در کابل برگزار شد. در این 
سمینار، فعاالن بخش ترانسپورت و ترانزیت با موافقت نامه 
تی آی آر، شرایط گرفتن امتیازات این برنامه آشنا شدند. 

تی آی آر ی��ا »تیر« یک��ی از موافقت نامه های بین المللی 
معتبر در بخش حمل و نقل جاده ای است که بهره برداری 
از آن باعث تس��هیالت خوبی در بخش ترانزیت و انتقال 
کاال می ش��ود. اجرای این موافقت نامه سبب می شود که 
انتق��ال کاال از طریق جاده ها در کش��ورهای عضو از نظر 

زمانی و هزینه ها بهتر شود. 
داکتر س��ید یحیی اخالقی رئیس تس��هیالت و ترانزیت 
وزارت تجارت در این س��مینار گفت که موقعیت خاص 
جغرافیایی افغانس��تان و قرار گرفتن این کشور در نقطه 
اتصال حلقه های اقتصادی در آس��یای مرکزی، آس��یای 
جنوبی، خاورمیانه و شرق آسیا، باعث شده است که این 
کشور از شرایط مناس��بی برای بهره مندی از درآمدهای 

ترانزیت برخوردار باشد.
آقای اخالقی به این اشاره کرد که اگر از استعداد ترانزیتی 
افغانس��تان استفاده ش��ود، این کش��ور از نظر اقتصادی 
می تواند به میزان درآمدی برسد که بتواند بودجه عادی و 

افغانسـتان 
و        اسـتعداد       شـگرف       ترانزیتی

جنوب آسیا، کشورهای خاورمیانه و کشورهای شرق آسیا 
گ��ردد. زیرا توس��عه روابط تجاری میان این کش��ورها از 
طریق افغانستان هم سبب گسترش فعالیت های اقتصادی 
در این کش��ورها می شود و هم سبب می گردد که مبالغ 

قابل مالحظه ای به مردم و دولت افغانستان تعلق گیرد.
از آنجایی که افغانس��تان در مسیر شاهراه ارتباطی بین 
کشورهای آس��یای میانه و بنادر جنوب آسیا قرار گرفته 
اس��ت و هم چنین با توجه به این که افغانستان می تواند 
یک مس��یر ارتباطی کوتاه بین چین و کش��ورهای غرب 
آسیا باشد، کش��ور می تواند از سکتور ترانزیتی بهره مند 

گردد. 
افغانستان می تواند راه تأمین انرژی از کشورهای آسیای 
میانه برای کشورهای جنوب آسیا مانند هند و پاکستان 
باشد. تاکنون در این بخش دو موافقت نامه نیز وجود دارد 
که یک��ی مربوط به انتقال گاز از ترکمنس��تان از طریق 
افغانستان به پاکس��تان و هند می شود و یکی دیگر هم 
مربوط به انتقال انرژی برق از تاجیکستان و ازبکستان از 
طریق افغانستان به پاکستان می شود. عملی شدن این دو 
پروژه می تواند نقش یک منبع عایداتی پایان ناپذیر را برای 

افغانستان بازی کند.
از س��وی دیگ��ر افغانس��تان می تواند زمینه س��از انتقال 
کاالهای س��اخته شده در کشورهای جنوب آسیا به بازار 

انکشافی افغانستان از آن تأمین شود.
بدون شک ترانزیت یکی از بخش هایی است که می تواند 
باعث بلندرفتن عایدات افغانستان شود. انتقال هر کانتینر 
مال التجاره ای که از طریق افغانس��تان صورت می گیرد، 
باعث می ش��ود که مقداری پول به بازار افغانس��تان وارد 
ش��ود. از این پول بس��یاری از مردم به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم بهره مند می شوند و یک بخش از آن نیز در 
قال��ب تکس و مالیه به دولت افغانس��تان تعلق می گیرد. 
رونق گرفتن صنعت ترانزیت در افغانستان باعث می شود 

که کاروبار بسیاری از مردم رونق پیدا کند.
افغانستان یکی از کشورهای محاط به خشکه است. این 
که افغانستان به آبراه های بین المللی راه ندارد، به عنوان 
یکی از نقطه های ضعف کشور محسوب می شود. اما یک 
موقعیت اس��تثنایی در بخش ترانزیت و انتقال کاال دارد 
که می تواند نقیصه مربوط به محاط به خش��که بودن را 

جبران کند. 
امروزه کارشناسان اقتصادی تأیید می کنند که فعال سازی 
سکتور ترانزیت در افغانستان می تواند نقش افغانستان را 
در انکش��اف منطقه نشان دهد. امنیت افغانستان و رونق 
گرفتن تجارت و به خصوص ترانزیت در کش��ور می تواند 
باعث انکشاف اقتصاد کشورهای آسیای میانه، کشورهای 

وسیع و گسترده آسیای میانه شود. در کشورهای آسیای 
میان��ه زمینه برای خرید و مصرف کاالهای تولید ش��ده 
در پاکستان، هندوس��تان، بنگله دیش و سایر کشورهای 

جنوب آسیا وجود دارد.
انتقال این کاالها به بازارهای آسیای میانه تنها از طریق 
افغانستان امکان پذیر می باشد. انتقال این کاالها از طریق 
افغانس��تان می تواند عاید خوبی را نصیب افغانس��تان از 
بخش ترانزیت کند. اما چیزی که مهم است این می باشد 
که دولت افغانستان نیز از ترانزیت حمایت و شرکت های 

ترانزیتی را کمک بکند.
از س��وی دیگ��ر دولت افغانس��تان می تواند با تس��هیل 
برنامه های ترانزیتی زمینه را ب��رای انتقال اموال تجاری 
تولید شده در بازارهای بسیار گسترده چین به کشورهای 
خاورمیانه و کش��ورهای عربی فراه��م کند. از این طریق 
نیز افغانستان می تواند کوتاه ترین راه برای انتقال کاالهای 
چینی به بازارهای خاورمیانه باشد. هم چنین انتقال انرژی 
نفت از کشورهای عربی و ایران به چین نیز از زمینه های 
درآمد زایی برای افغانس��تان از سکتور ترانزیت محسوب 
می ش��ود. فعال شدن این برنامه ها در صورتی امکان پذیر 
اس��ت که زیربناهای ترانزیتی در افغانستان وجود داشته 

باشد.
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یکی از سازمان های محیط زیستی می گوید 
که برای اولین بار، بعد از شش دهه، آهوی 
»ُختن« یا آهویی که دارای ُمشک است، در 

دروازهای بدخشان دیده شده است.
مس��ئوالن حفاظ��ت از محی��ط زیس��ت 
بدخش��ان می گویند ق��رار تحقیقاتی که 
از س��وی مؤسس��ۀ تحفظ حی��ات وحش 
)WCS( مستقر در امریکا انجام شده، سه 
رأس آهوی ُختن در دروازها در س��رحد با 

تاجکستان مشاهده شده است.
غالم نبی »س��رفراز« رئی��س اداره محیط 
زیس��ت بدخش��ان گفت که این نوع آهو، 
بعضی اوقات بین بدخش��ان و تاجکستان 

رفت و آمد دارد.
وی اف��زود که آهوی ُختن، 60 س��ال قبل 
در کوه های بدخشان وجود داشت که بعداً 
ناپدید گردیده و اکنون دوباره دیده ش��ده 

است.
ختن، نام قدیم قسمتی از ترکستان شرقی 
یا ترکستان چین بوده که آهوی ُختن آن 
معروف است و از این نوع آهو، بوی مشک 

به مشام می رسد.
اما سرفراز گفت مشخص نیست که تعداد 
آه��وی ُختن، کم و یا زیاد ش��ده و یا آن را 

شکار کرده اند.
رئیس اداره محیط زیست بدخشان گفت: 
»برخی قوماندان های مسلح غیرقانونی، آهو 
را شکار می کنند و اگر از شکار آن جلوگیری 

شود، نسل آن بیشتر خواهد شد.«
ب��ه گفت��ۀ وی، در دروازه��ا ک��ه ش��امل 
ولسوالی های ماهمی، شکی، نُسی، کوفاب 
و خواهان اس��ت، پنج رأس آهوی مارخور 
نیز وجود داش��ت که سه راس آن، دوسال 
قبل توسط عبدالحق یک قوماندان مسلح 
غیرقانونی شکار ش��د و بعداً این قوماندان 
در عملیات نیروهای امنیتی به قتل رسید.

همچنان سایت خبری انترنتی عربی )البلد( 
نوش��ته اس��ت که بعد از چند دهه، آهوی 
ختن در شمال شرق افغانستان دیده شده، 

که قیمت آن تا 45 هزار دالر می رسد.
منبع افزوده اس��ت که ای��ن آهو، در یکجا 
زیست نداشته در حال گشت وگذار و خیلی 
چابک و س��ریع اس��ت و ش��کار آن آسان 

نیست.
البلد، ب��ه نقل از تاجران حیوانات نوش��ته 
اس��ت که آه��وی ُختن، نایاب ب��وده و در 
جه��ان به ندرت وجود دارد که از پوس��ت 

آهـوى »ُختـن« 
براى          اولین        بار               در          کوه هاى 

بدخشـان        دیده           شـد

آن، در ترکی��ب بهتری��ن عط��ر و س��ایر 
خوشبوکننده های دیگر، کار گرفته می شود.

از س��وی دیگر، غالم محم��د ملکیار معین 
مسلکی ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست 
می گوید که آهوی ختن در بدخش��ان کم 
بوده؛ اما درجنگالت کاج نورستان، لغمان و 

پنجشیر قباًل هم موجود بود.
وی گفت ک��ه نام آهوی ُخت��ن در اولین، 
دومین و سومین »لیست سرخ« افغانستان 
ذکر شده است. لیست سرخ، لیستی است 
که اس��مای حیواناتی در آن درج است که 
محیط ش��ان قابل حفاظت بوده و از شکار 
آنها توس��ط موظفین دولت��ی، جلوگیری 

صورت می گیرد.
گفتنی است که نس��ل آهوی مارکوپولو و 
پلنگ برفی در منطقۀ پامیر بدخش��ان، در 
حالی از حالت انقراض بیرون ش��ده که در 
گذشته، از شکار این دو حیوان وحشی، ابراز 

نگرانی می شد.
ای��ن دو نوع حیوان که کمیاب و قیمت بها 
بوده و ش��هرت جهان��ی دارد، در کوه های 
سربه فلک پامیر ولسوالی واخان بدخشان، 

زیست می کنند.
رئی��س اداره محی��ط زیس��ت بدخش��ان 
می گوید که از ش��کار آه��وی مارکوپولو و 
پلنگ برف��ی و انقراض نس��ل آن، در س��ه 
دهه گذش��ته ابراز نگرانی می شد؛ زیرا این 
حیوانات توسط قاچاقبران شکار و به خارج 
بخصوص پاکستان و تا حدی به تاجکستان 
انتق��ال می گردید؛ اما حاال تع��داد این دو 

حیوان رو به افزایش است.
وی عالوه کرد که در سه دهه جنگ، تعداد 
آهوی مارکوپولو که به نام گوس��فندکوهی 
نیز یاد می ش��ود، در ولسوالی واخان کمتر 
از یک هزار رأس بود؛ اما بر اس��اس سروی 
جدی��د، اکنون تعداد آن ب��ه دوهزار رأس 

رسیده است.
وی اف��زود که تعداد پلنگ برفی که حیوان 
ُچس��ت و چاالک اس��ت، نیز رو به افزایش 
بوده و اکنون به 60 قالده می رس��د؛ حال 

آنکه در گذشته کمتر از این تعداد بود.

2829
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اش��رف غن��ی احم��دزی، رئیس جمهور 
افغانستان نخستین سفر بزرگ خارجی 
خود را انجام داد. در این سفر دو منزلگاه 
داش��ت: عربستان سعودی و همسایه اش 

چین. 
در کشور شاهی عربستان، چنانکه پیش از 
آن اعالن شده بود، او به حج عمره پرداخت 

و با شاه عربستان مالقات کرد. 
زیارت مکان های  مقدس مسلمان ها برای 
رئیس دولت اهمیت فراوانی داش��ت ولی 
با این وجود، اهمیت نمادین داش��ت که 
به منظور تثبیت خود در داخل کش��ور و 
در دنیای اسالم صورت پذیرفت. مسافرت 
ب��ه چین )باتوجه به ای��ن نکته که هنوز 
تناقض ه��ا میان دو نامزد در مورد نتیجه 
انتخابات از میان نرفته بودند که چین از 
آمادگی فوری خود برای پذیرایی از رهبر 
جدید افغانستان خبر داده بود( در جهت 
به دس��ت آوردن نتایج مشخص جدیدی 
بود. به این ترتیب، راه برای تداوم سیاست 
هم��کاری درازمدت اس��تراتژیک که در 
حکومت قبلی آغاز ش��ده بود، پی گرفته 

می شود.

مانورهای مرحله جدید سیاست خارجی افغانستان که ماه قبل توسط کابل 
آغاز گردید، اهمیت فراوانی برای این کش��ور در شرایطی دارد که آخرین 
مرحله ی خروج نیروهای امریکا و ناتو از افغانس��تان در حال انجام شدن 
است و پس از آن نوعی بی سرنوشتی پیش رو خوهد بود. مسائل کلیدی 
عبارتند از: امنیت، اجرای فرایند صلح، تأمین مبارزه مؤثر علیه تروریسم و 
تولید مواد مخدر، »آغاز دوباره« اقتصاد منجمله از راه سرمایه گذاری جدید 

خارجی و غیره. 
تمام این س��ؤالها با درجه های  متفاوتی از مش��خص بودن در س��خنرانی 
تحلی��ف رئیس جمهور غنی و اصالحات جاه طلبانه هر س��ه نهاد قدرت و 
اداره های دولت��ی تجل��ی یافته بودند. به منظور حل مس��ائلی که در برابر 
حکومت قرار دارند، نه تنها پش��تیبانی مالی - اقتصادی نیاز اس��ت، بلکه 

حمایت معنوی - سیاسی خارجی نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. 
مسائل افغانستان و اولتر از همه، درجه تأثیر احتمالی شان بر ثبات منطقه، 
موضوع مهم نگرانی تمام کش��ورهای همس��ایه ی افغانستان است. چین 
نیز در این میان اس��تثنا نیست. این مسائل را در افغانستان نیز به خوبی 
می فهمند و در رده بندی اولویت های  سیاست خارجی این کشور، اهمیت 
درجه یک را به مناسبات خود با همین کشورهای همسایه می دهند. پس 
از همسایه هاس��ت که از دنیای اسالم کش��ورهای غربی از جمله کانادا و 
جاپان، کش��ورهای آسیایی و در آن میان چین )یک بار دیگر مورد تأکید 

قرار می گیرد(، هند و شیخ نشین های  خلیج فارس نام برده می شوند. 
این فهرس��ت با ذکر نام ساختارهای بین المللی پایان می یابد. قابل توجه 
است که به صورت مشخص نه از امریکا و نه از روسیه آن گاه که سخن بر 
سر اولویت های  سیاست خارجی بیانیه ی مراسم تحلیف رئیس جمهور بود، 

نام برده ش��د )قرار معلوم، سخنرانی های  رئیسان کشورها بدون آمادگی و 
هر چه پیش آمد خوش آمد، تهیه نمی شوند(. 

آنچه به روس��یه ربط می گیرد، چنین برخوردی نس��بت با مس��کو قابل 
پیش بین��ی بود. اما غیبت واش��نگتن در فهرس��ت اولویت های  همکاری 
افغانستان، در شرایطی که موافقتنامه دو جانبه همکاری امنیتی به امضا 

رسیده، می تواند عجیب به نظر آید. 
اما چنین امری می تواند شاهد تالش کابل در جهت فاصله گرفتن از گذشته 

نفرت برانگیز مناسبات کابل و واشنگتن )حداقل در ظاهر امر( باشد.
وضعیت برای حاکمان امروزی پیچیده است: از یک سو آنها نیازمند امریکا 
هستند و از سوی دیگر، آنها درک می کنند که »زمان قریب از دست رفته 
است« و مصلحت آن است که فعالیت بیشتری را در جهت های  سودمند 

دیگری نیز از خود به منصه ظهور درآورند.
با این وجود در عمل، نفوذ ایاالت متحده امریکا و ناتو )همچنان که اتحادیه 
اروپا( در امور افغانستان به صورت قابل مالحظه ای بر افغانستان باقی خواهد 
ماند زیرا تعهدات جدید واشنگتن شامل نه تنها سپر دفاعی بلکه چتر مالی 
جمهوری اسالمی افغانس��تان )حداقل در دهه ی پیش رو( نیز هست. در 
این حال کابل که مصمم است جهت شرقی سیاست خارجی اش را فعال تر 
کند، باید حساس��یت مهمترین همکاران خ��ود را در مورد حضور نظامی 

امریکا در منطقه در نظر بگیرد. 
در مورد تحکیم روابط دوجانبه، چند روز پیش رئیس��ان جمهور امریکا و 
افغانس��تان تلفونی با هم صحبت کردند و رئیس جمهوری امریکا همتای 
افغان اش را برای دیدار از کش��ورش دعوت کرد. اما قریب تمام نمایندگان 
امریکا که در مورد مسائل افغانستان بحث کنید، تأکید می کنند که مناسب 
نیست کابل، پس از خروج نیروهای آن کشور از افغانستان توقع کمک های  

قاب��ل مالحظه ی اقتصادی از واش��نگتن 
داشته باشد. 

به نظر می رس��د ک��ه در ارگ نیز این را 
درک می کنند و فعال تر ش��دن سیاست 
منطقه ای افغانس��تان را در همین زمینه 

می بایست در نظر گرفت. 
تماس های  کاری با هند و پاکستان تأمین 
شده اند. نخست وزیر بریتانیا در مسافرت 
کوتاهی از پایتخت افغانستان دیدار کرد و 
در این دیدار مراسم بستن آخرین پایگاه 
نظامی بریتانیا که در چارچوب مأمورین 
نات��و و ائتالف بین المللی در آن کش��ور 

فعالیت داشتند، نیز برگزار گردید. 
رئیس جمه��وری ترکی��ه نی��ز در کابل 
حاضری داد و با او در کنار مسائل دیگر، 
درباره همکاری های  امنیتی نیز تبادل نظر 
صورت گرفت؛ با کشورهای عضو سازمان 
کنفران��س اس��المی مذاک��رات در مورد 
هزینه مالی برخی از پروژه های  انرژی، از 
جمله پروژه های  مربوط به ترانزیت انرژی 
از طریق افغانس��تان آغاز ش��ده است. از 
میان کشورهای آسیای مرکزی، فعالیت 
موعود را عش��ق آباد از خود بروز داد. این 
کشور همراه با پاکستان و هند در پروژه 

طرح هایی برای شرقــــــ 
با گوشه ی چشمی به غربـــ
میخایل کوناروفسکی
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منطق��ه ای انتقال انرژی از ترکمنس��تان 
به پاکس��تان و هند از طریق افغانس��تان 

ذی نفع است.
در توج��ه فوق العاده پک��ن به کابل چیز 
تازه ای نیست. این توجه از آغاز دهه ۹0، 
پس از س��قوط حکومت »کمونیستی« 
نجیب اهلل توسط ائتالفی از مجاهدان آغاز 
گردید و تا دوره ی پساطالبان ادامه یافت. 
وضعیت امروز برخاسته از گذشته است. 

از نقطه نظر اقتصادی، افغانس��تان برای 
چین، پیش از هر چی��ز دیگر، به عنوان 
صادرکنن��ده م��واد خ��ام ب��رای اقتصاد 

روبه رش��د سرسام آور چین جالب است. چین در تمام دنیا به دنبال منابع 
خام است. به صورت ویژه همین عوامل پیش شرط های تالش جانب چین 
را برای محکم کردن جای پایش در منطقه نفت خیز در ش��مال افغانستان 
و تفحص��ات یکی از بزرگترین معادن مس جهان در نزدیکی کابل تعیین 
می کنند )گفتنی اس��ت که همین پروژه ها موض��وع کمک های اقتصادی 

شوروی نیز به افغانستان بود(. 
اما این پروژه ها هم به دلیل بی ثباتی در افغانس��تان و هم به دلیل انتقال 
آنها در این اواخر به نقاط هم مرز با چین تا هنوز به دس��ت اجرا س��پرده 
نش��ده اس��ت. این همه همزمان بود با رش��د بی ثباتی در مناطق غربی و 
مسلمان نشین سینک یانگ چین در همسایگی با افغانستان و کشورهای 
آسیای مرکزی و نیروگرفتن گرایش های  مرکزگریز و جدایی طلب به دلیل 
فعالیت های  »نهضت اس��المی ترکستان شرقی« و همچنان حجم عظیم 

ورود مواد مخدر افغانستان به جمهوری مردم چین. 
همه این ها توجه ویژه پکن را به ابعاد سیاس��ی مس��أله افغانستان تعیین 
می کند. مسأله ای که پکن حل آن را در مقیاس قابل مالحظه ای منوط و 

مشروط به یافتن وجوه مشترک میان کابل و طالبان می بیند. 
همچنان فعال ترش��دن تجاوزگرانه داعش نی��ز نمی تواند به موضوع قابل 
نگرانی ب��رای دو طرف نباش��د. نگرانی به خاطر اش��اعه خطر داعش در 
جمهوری اس��المی افغانستان نیز وجود دارد )چنین گرایش در این اواخر 
به مالحظه می رسد( و همچنان گرایش هایی حاکی از عالقه مندی برخی 
از سازمان های  تندرو افغان و آسیای مرکزی به دولت اسالمی عراق و شام 

نیز به مالحظه می رسد. 
سرخط درشتی در مناسبات افغانستان و چین در این اواخر همانا تعیین 
نماینده ویژه چین در امور افغانستان بود )هر چند این اقدام در مقایسه با 
روسیه و امریکا با تأخیر صورت گرفت(. این نماینده همان نخستین سفیر 
جمهوری مردمی چین در افغانستان پساطالبان آقای سون یوی سی است.
تطابق منافع درازمدت دو کش��ور پیش ش��رط موفقیت دی��دار آخر رهبر 
افغانستان از پکن را حتی پیش از آغاز مسافرت تعیین و مشخص کرده بود.

اش��رف غنی مذاکراتی با رئیس جمهور چین س��ی شین پین داشت و در 
پایان ای��ن مذاکرات تفاهمنامه ای در مورد تعام��ل در عرصه های  فنی - 

اقتصادی و کمک های  بشری به امضا رسید. 
این تفاهمنامه ش��امل اختصاص دادن 250 میلیون دالر ظرف س��ه سال 
برای آموزش حدود س��ه هزار دانش��جوی افغان در چین و سایر کمک ها 

خواهد بود. 
یک��ی از ابعاد مهم این مالقات ها که در این اواخر اهمیت فزاینده کس��ب 
می کند، مس��ائل امنیتی بود و مبارزه مش��ترک علیه تروریس��م و قاچاق 
مواد مخدر به عنوان بخش��ی از همکاری ها در این مس��ائل در نظر گرفته 
شده اند. در پکن توجه خاصی به اطمینانی مبذول داشتند که رئیس جمهور 
افغانس��تان از آمادگی کشورش برای مبارزه علیه تندرو ها و جدایی طلبان 

اویغور به همتای چینی اش داد. 
از سویی هم حمایت پکن از افغانستان در گفتگوها با پاکستان نیز اهمیت 

دارد: نفوذ سنتی چین بر اسالم آباد به صورت بالتغییر باقیمانده است.
اگر دیدار غنی را از پکن در بعد وسیع منطقه یی در نظر بگیریم، می توان 
اذعان داش��ت که برای چین این دیدار، بخشی از طرح بزرگ دیپلماسی 
اقتصادی برای آن کشور در نظر گرفته شده است. یکی از مهمترین اهداف 
این دیدار )در کنار مسائل بازرگانی( همانا ساختن حصار مساعد در اطراف 

خود است. 

ابتکارهای رهبر چین را در سال گذشته 
ب��ه منظ��ور ایج��اد کمربن��د اقتصادی 
انتقاالتی راه ابریش��م می توان بخشی از 
تالش ها در راستای ایجاد محیط مساعد 
در اط��راف چین تلقی ک��رد. اجرا کردن 
ای��ن طرح از نظر چی��ن می تواند اقتصاد 
کشورهای منطقه را به هم نزدیک کند، 
راه های  مواصالت و انتقاالت را به منظور 
دسترس��ی به بازارهای بزرگتر اوراسیایی 
رشد و توسعه دهد، تکانی بدهد به نبض 
توسعه عمومی در سطح منطقه، و تحکیم 
تعامالت در چارچوب س��ازمان همکاری 
ش��انگهای که افغانستان در آن به عنوان 

ناظر حضور دارد. 
در همین راستا، در این اواخر عالقه مندی 
آشکار پکن به روندی که به ابتکار انقره و 
کابل )با حمایت امریکا( در س��ال 2011 
ایجاد ش��د و فرایند استانبول نام گرفت، 
مالحظه می ش��ود. قرار معلوم مهمترین 
هدف فرایند استانبول تحکیم اعتماد در 
منطقه با تمرکز بر جلب بیشتر افغانستان 

در مسائل اقتصادی آن است. 
ب��ا حض��ور رئیس جمهوری افغانس��تان 
مالقات نوبتی وزی��ران و »گروه حامی« 

فرایند استانبول در پکن برگزار شد. 

ای��ن مالقات ب��ار دیگر بر تالش جمهوری م��ردم چین در جهت تحکیم 
عناصر عملی این همایش مهر صحه گذاشت و هم چنان نشان داد که چین 

می خواهد »نمایه ی سیاسی« آن را برجسته تر کند. 
این تالش ها را می توان در ابتکار چین در مورد ارائه مأموریت میانجیگرانه 

به این همایش در زمینه مذاکرات میان کابل و مخالفان مسلح آن دید.
چه چیزی در پس پرده این طرح وجود دارد؟ این را آینده نش��ان خواهد 
داد. اما به خوبی آش��کار اس��ت که چنین خط مشی به صورت نیابتی و از 
طرف مقامات افغانس��تان با نیت ارائه ت��کان جدید به تالش ها در جهت 
جستجوی راه های  تأمین تماس با مخالفان مسلح کابل صورت می گیرد. 

با توجه به این که همان گونه که خود افغانس��تان، همسایه هایش نیز )به 
استثنای ترکمنستان( اعضای س��ازمان همکاری های  شانگهای هستند، 
نوع��ی گرایش احتمالی قیم گرایانه از طرف فرایند اس��تانبول به مالحظه 
می رس��د. چنین حالتی نه تنها در همایش »ش��ش گانه« در سطح عالی 
در دوشنبه به مشاهده می رسد که در مالقات وزیران فرایند استانبول نیز 

چنین گرایشی را نمی توان انکار کرد. 
در کل، تمام فعالیت های  جمهوری مردمی چین حاکی از این اس��ت که 
پکن تصمیم دارد بیش از پیش در مواضع مهمترین بازیگر میدان سیاسی 
افغانستان )و در نتیجه در میدان منطقه ای( موقعیت خود را تحکیم کند. 
آیا چین تجربه ایاالت متحده امریکا و پیش از آن تجربه اتحاد شوروی را 

در نظر خواهد گرفت؟ زمان به این پرسش پاسخ خواهد داد. 
مهمترین مسأله جامعه منطقه ای و جهانی در کوتاه مدت عبارت است از 
تأمین صلح و ثبات در افغانستان، جلوگیری از اشاعه بی ثباتی، تروریسم و 
مساعدت به توسعه اقتصادی کشور. در این میان منافع روسیه و چین به 
صورت کامل منطبق باهم اند و این امر امکانات فراوانی را برای تعامل فعال 

در این راستای مسائل جهانی مساعد می کند.
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بانک
مسئوالن ریاست خزائن وزارت مالیه می گویند که ریاست 
جمه��وری طرح یکجاس��ازی بانک های پش��تنی، ملی و 
کابل بانک نو را به مثابه ی یک بانک واحد تأیید کرده و قرار 
است پس از بررسی های الزم این سه بانک یک بانک دولتی 

شود.
مس��ئوالن ریاس��ت خزائن دارایی های این بانک ها را که 
سپرده های مشترکان اس��ت، بیش از یک میلیارد و 200 
میلیون دالر می گویند؛ به گفته ی آنان با ایجاد بانک واحد 
دولت��ی، عملیات بانکی را که در حال حاضر بانک مرکزی 
انج��ام می دهد به بانک دولتی واگذار خواهند کرد و بانک 
مرکزی تنها یک بانک پالیس��ی ساز و نظارت کننده باقی 

خواهد ماند.
زیان و نارس��ایی های مالی از جمله مشکالتی هستند که 
بربنی��اد آن حکومت ط��رح یکجاس��ازی بانک های ملی، 
پشتنی و کابل بانک نو را به مثابه ی یک بانک واحد دولتی 

عملی می سازد.
مسئوالن ریاست خزائن وزارت مالیه می گویند که بانک واحد 
دولتی که بزودی ایجاد خواهد شد و در کنار دیگر بانک های 
خصوصی کار خواهند کرد و این بانک زمینه ی قرضه های 

صنعتی و کشاورزی را به مردم فراهم خواهند ساخت.

در همین حال گفته می ش��ود که گ��ردآوری درآمدهای 
دول��ت که اکنون از مکلفیت های بانک مرکزی اس��ت و 
گسترش خدمات بانکی به سطح ولسوالی ها در کشور نیز 

از مکلفیت های این بانک خواهد بود.
محمدآقا کوهس��تانی رئیس خزائ��ن وزارت مالیه اظهار 
داش��ت: »زمانی که ما افراد و متخصص��ان تازه را در این 
بخش ب��کار بگماریم تالش می کنیم تا طرح گس��ترش 

خدمات بانکی را به سطح ولسوالی ها بسازیم.«
در همین حال مسئوالن بانک مرکزی هر چند وجود این 
بانک ها را در کشور نیازی اساسی می دانند اما به باور آنان 
در حال حاضر هر یک از این بانک ها نیاز به سرمایه گذاری 
تا یکصدمیلیون دالر دارد تا به بانک های س��ودآور تبدیل 

شوند.
ن��وراهلل دالوری رئی��س بانک مرک��زی در این باره گفت: 
»اگر چه موجودیت این بانک ها یک نیاز اساس��ی است، 
ام��ا درح��ال حاضر از 50 ت��ا 100 میلیون دال��ر نیاز به 
س��رمایه گذاری دارند، اگر حکومت این پول را بدهد؛ این 
بانک ها می توانند دوباره سودآور باشند اما سرمایه گذاری 

باالی این بانک ها درست نخواهد بود.«
از سویی هرچند دارایی های کنونی این بانک ها تا اندازه ای 

معلوم اس��ت، اما جایدادهای آن هنوز معلوم نشده است؛ 
مسئوالن ریاس��ت خزائن وزارت مالیه می گویند که کار 
ب��رای شناس��ایی جایدادها و سیس��تم های این بانک ها 

بزودی آغاز خواهد شد.
رئی��س خزائن وزارت مالیه ادامه داد: »ما تالش می کنیم 
که در نخس��تین کار جایدادهای این بانک ها را مشخص 
و شناسایی و قیمت گذاری ش��وند؛ چون این بانک ها در 
بخش��ی از کارهایش��ان در کنار ضعف توانایی هایی هم 

دارند«.
حکومت درحالی برای یکجاسازی سه بانک دولتی طرح 
ریخته اس��ت که گفته می شود این بانک ها در چند سال 
اخیر خدمات الزم بانکی نداش��ته و هم��واره با زیان کار 
کرده ان��د در این میان گفته می ش��ود که کابل بانک نو تا 
پنج میلیون دالر در سال زیان می کند و بانک های پشتنی 
و ملی به سبب دادن قرضه های غیرقابل حصول اکنون با 

رکود روبرو شده اند.

و  بانک های ملی، پشـتنی 
کابل بانک نـو در قالـب یک 
بانک دولتی یکجا می شوند
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یونان، قبرس و مصر می خواهند در رابطه با مسائل انرژی 
و اقتصادی همکاری های  نزدیکتر داشته باشند. مسأله بر 

سر ذخایر احتمالی گاز طبیعی در سواحل قبرس است.
در یک نشس��ت سران به روز ش��نبه 8 نوامبر در قاهره 
پایتخت مصر، عبدالفتاح السیسی و نیکوس اناستازیادیس 
رؤس��ای جمه��ور مصر و قب��رس  و همچن��ان انتونیس 
ساماراس نخست وزیر یونان اظهار داشتند که می خواهند 
در استخراج گاز طبیعی در شرق بحیرۀ مدیترانه، مشترکاً 
کار کنند. به اس��اس گزارش رس��انه های  یونانی، در این 
میان اس��رائیل نیز آمادگی نش��ان داده است شامل این 

»اتحاد برای انرژی« گردد.
از دیر زمانی به اینطرف منابع غنی گاز و نفت در سواحل 
جنوبی قبرس گمان برده می شود. در سال 2011 میالدی 
برای اولین بار یک شرکت امریکایی به نام »نوبل انرژی« با 
برمه کاری آزمایشی خود به ذخایر گاز در آنجا دست یافته 
بود که باید پس از س��ال 2018 میالدی استخراج شوند. 
ام��ا پس از بحران مالی جهانی، ک��ه دامنگیر قبرس نیز 
ش��د، این کشور روی جستجوی ذخایر طبیعی پافشاری 
می کند، به امید اینکه عواید صدور گاز بتواند کمبود بودجۀ 
دولت را مرفوع سازد. شرکت فرانسوی »توتال«، شرکت 
ایتالیایی »ای ان آی« و ش��رکت »کوگاز« کوریای جنوبی 
جوازنامه های جدید برای برمه کاری بدست آوردند. ذخایر 
گاز در آب های اس��رائیل در گذشته مورد استخراج قرار 

گرفته است.
از مصر نیز خواسته شده است در برنامه های بهره برداری 
از منابع جدید انرژی س��هم بگیرد. ب��رای این منظور به 
یک اس��تراتژی مشترک نیاز اس��ت، که چگونگی آن تا 
هنوز مشخص نیست. الکس��اندر الگاکوس رئیس مرکز 

تحقیقات��ی یونانی »گریک ان��رژی ف��وروم« گفت: »ما 
گزینه های��ی مختلفی داریم. طور مثال از س��اختن یک 
دس��تگاه مایع س��ازی گاز در حومه شهر واسیلیکوس در 
قبرس نام می برم. همچنان این امکان وجود دارد که چنین 
دستگاهی در اسرائیل ساخته ش��ود«. او در ادامه گفت، 
گزینه سوم این است که گاز استخراج شده از اسرائیل و 
قبرس به مصر انتقال داده ش��ود و از دستگاه هایی که در 
آن کشور موجود اند، استفاده گردد. گزینه چهارم به گفته 
آقای الگاکوس، احداث یک پایپ الین زیرآبی اس��ت که 
اسرائیل را با قبرس و جزیره کریت وصل کند و از آن جا 

به بخش بزرگ یونان برده شود.
الگاکوس افزود به ه��ر اندازه ذخایر گاز طبیعی غنی تر 
باش��د، به همان پیمانه این پروژه برای س��رمایه گذاران 
خصوصی جالب تر خواهد بود، از این رو بسیار خوب است 

که حکومت ها در منطقه با هم صحبت می کنند.
تنش های دوامدار میان ترکیه و قبرس

تنش ها با ترکیه بر س��ر اس��تخراج گاز، سبب نگرانی ها 
شده است. دلیل آن عدم وضاحت در »ساحات انحصاری 
اقتصادی« کش��ور های دخیل در ش��رق بحیرۀ مدیترانه 
اس��ت. به اس��اس قانون نافذ در مورد ابحار، هر کشوری 
اجازه دارد تا فاصلۀ 200 مایل بحری از س��واحل خود، از 

منابع طبیعی زیر آبی استفاده کند.
تنها قبرس قباًل با مصر و اسرائیل قرارداد های دوجانبه در 
مورد مرزبندی س��احۀ اقتصادی خودش عقد کرده است 
و به ای��ن ترتیب گویا خط مرزی خود را در بس��تر بحر 
مشخص ساخته اس��ت. اما از آنجاییکه ترکیه جمهوری 
قبرس را به رس��میت نمی شناسد، همچو یک قراردادی 
با انقره ناممکن به نظر می رس��د. بدتر از آن اینس��ت که 

حکومت ترکیه، در واکنش به برمه کاری برای اس��تخراج 
گاز، قباًل یک کشتی تحقیقاتی و کشتی های جنگی خود 
را به منطقه فرس��تاده اس��ت، که نیکوس اناستازیادیس 
رئیس جمهور قبرس در مقابل بالفاصله مذاکرات پیرامون 

یک وحدت دوباره را متوقف ساخت.
در نشست سران منعقدۀ قاهره ابعاد سیاسی اتحاد چند 
کش��ور در قب��ال گاز طبیعی، موضوع اصلی را تش��کیل 
می داد. اناستازیادیس، بدون اینکه به صورت مستقیم از 
ترکی��ه نام ببرد، گفت: »دیال��وگ و همکاری که این جا 
شکل می گیرد، به هیچ صورت علیه کشور دیگری نیست. 
این گفت وگو و همکاری بر اصول اساسی و ارزش ها مانند 
رعایت حقوق بین الدول متکی است. هدف آن حمایت از 

صلح، ثبات و امنیت در شرق بحیره مدیترانه است.«
مصر، یونان و قبرس در یک اعالمیۀ مشترک ابراز داشتند 
ک��ه مذکراتی را پیرام��ون مرزبندی »س��احۀ انحصاری 
اقتصادی« ش��ان آغاز می کنند. به این ترتیب یونان نیز، 
ب��ه پیروی از قب��رس، برای اولین بار ه��دف خود را برای 
مشخص س��اختن ساحۀ اقتصادی خودش در بحیرۀ آژه 

و شرق بحیرۀ مدیترانه رسماً اعالم می کند.
در آتن نظ��رات متفاوتی وج��ود دارد. یانیس کارتالیس 
خبرنگار یونانی در تبصره ای نوشته است: ترکیه در شرق 
بحیرۀ مدیترانه صدها کیلومتر ساحل دارد. چه بخواهیم 
و چه نه، باالخره با ترکیه باید مذاکره شود. ایوریپیدیس 
تس��اکیریدیس تحلیلگر امور دفاعی در انستیتوت روابط 
بین المللی یونان نظر دیگری دارد: »مس��أله بسیار ساده 
است. یک جمهوری قبرس وجود دارد که تالش می کند 
از حق حاکمیت خود استفاده کند، و این حق را در مورد 
منابع طبیعی خود دارد. و یک کش��ور سومی وجود دارد 

که از راه غیرقانونی تالش می کند مانع این حق حاکمیت 
شود. یگانه کاری که ترکیه می تواند اینست که به اعمال 

غیر قانونی خود پایان بدهد.«
نقش کلیدی برای مصر

همکاری جدید در ش��رق بحیرۀ مدیترانه با مش��ارکت 
مصر آغاز می ش��ود. به اس��اس گزارش تلویزیون دولتی 
یونان عبدالفتاح السیس��ی رئیس جمه��ور جدید مصر، 
بادرنظرداش��ت منافع ترکیه، مدت زیادی شمولیت خود 
در ای��ن اتحاد را به تأخیر می انداخت اما در نهایت به آن 
پیوست. السیس��ی، پس از نشست س��ران در قاهره، در 
ی��ک کنفرانس خبری از موفقیت همکاری در این اتحاد 
یادآوری کرد و آنرا مبتنی بر منافع مش��ترک خواند که 

نباید در مسائل داخلی یک دولت مداخله کند.
ب��رای مصر مهم اینس��ت ک��ه یونان و قب��رس موافقت 
کرده ان��د »در برابر گروه های تروریس��تی و حامیان آنها 
در ش��رق بحیرۀ مدیترانه مشترکاً عمل کنند«. افزون بر 
آن ساماراس نخست وزیر یونان وعده داد که در بروکسل 
از منافع مصر پش��تیبانی می کند. او گفت: »می خواهم 
کاماًل تصریح کنم که یونان و قبرس به عنوان س��فیران 
مص��ر در اتحادیۀ اروپا عم��ل خواهند کرد. این مطلب را 
رئیس جمهور اناس��تازیادیس نیز تأیید کرد. زیرا مصر از 
جانب خود بهترین سفیر برای ثبات و امنیت در منطقه 

است.«

شراکت استراتژیک 
در شرق بحیره مدیـترانه
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اصط��الح »بازی ب�زرگ جدید«، به عن��وان خالصه ی 
رقابت بر س��ر انرژی در سراسر آسیای مرکزی در دوره ی 
پس از شوروی، س��ال ها مورد استفاده قرار گرفته است. 
در این رابطه، خط لوله ی گاز ترکمنس��تان، افغانس��تان، 

پاکستان و هند اساسی به نظر می رسد.
پس از چندین دهه برنامه ریزی و فکر کردن در مورد این 
خط لوله، سرانجام قرار است ساخت و ساز آن سال آینده 

آغاز شود.
مجله ی نف��ت و گاز گفت که »در م��اه جنوری 2014، 
ترکمنس��تان 600 میلیون بش��که   ذخی��ره ی نفت خام 
اثبات ش��ده داش��ت« و اداره ی اطالعات انرژیکی ایاالت 
متحده )EIA( اضافه می کند که این کشور »)هم چنین( 
شش��مین ذخیره ی ب��زرگ گاز طبیع��ی در جهان را در 
اختی��ار دارد و دومین تولیدکنن��ده ی بزرگ گاز طبیعی 

خشک در اوراسیا است«. 
در واق��ع، »ترکمنس��تان به صادرکنن��ده ی پیش تاز گاز 
طبیعی تبدیل شده است و بیش از نیمی از صادرات آن 
به چین است و روسیه و ایران، دیگر واردکنندگان بزرگ 
گاز طبیعی ترکمنستان هستند« و مسلما این امر باعث 

شده است که نیازهای غرب شدید و رفع نشده بمانند. 
این جاس��ت که افغانس��تان، به عنوان کشور همسایه ی 
ترکمنس��تان، به بازیگ��ر کلیدی در تالش غ��رب برای 
دست یابی به گاز ترکمنستان تبدیل می شود. اما اکنون 
که ایاالت متحده و متحدان ناتویش قرار است این کشور 

را ت��رک کنند و تجدید حیات طالب��ان محتمل به نظر 
می رس��د، یک بار دیگر ساخت وساز تاپی در معرض خطر 

قرار گرفته است.
به نظر می رسد که افغانستان برای مدتی یک عامل عمده 
در طرح های سیاس��ت انرژی غرب بوده باش��د. حکومت 
ایاالت متحده به رهبری جورج دبلیو بوش در پاس��خ به 
حمالت تروریس��تی یازدهم س��پتامبر، اقدام به حمله و 

اشغال افغانستان کرد. 
این کش��ور محاط به خشکه ی آسیای مرکزی در دهه ی 
1۹80 میالدی نیز وضعیت مشابهی را تجربه کرد، زمانی 
که اتحاد جماهیر شوروی سابق مداخله ی نظامی کرد تا 
حکومت سوسیالیست را از حمله ی مجاهدین بنیادگرا یا 
»جنگ جویان مقدس« نجات دهد. به دنبال عقب نشینی 
ننگی��ن ش��وروی در 15 فبروری 1۹8۹، کش��ور به یک 
چرخ��ه ی دایمی از جن��گ داخلی س��قوط کرد. جنگ 
داخلی با پیروزی طالبان، به عنوان جانشینان ایدیولوژیک 
مجاهدین که در س��ال 1۹۹6 کاب��ل پایتخت را تصرف 
کردند، پایان یافت؛ اما طالبان هنوز هم با مخالفان ستیزه 

دارند.

بحث نفت در پشت حمله ی شوروی به افغانستان
ماجرای نظامی ش��وروی در افغانستان برای چیزی بیش 
از نه س��ال دوام کرد و مس��لما اقتصاد شوروی را به زوال 
نزدیک کرد و در نتیجه مرگ اتحاد جماهیر شوروی سابق 
را سرعت بخشید. در واقع، اتحاد جماهیر شوروی کمتر 
از دو س��ال پس از پایان اش��غال افغانستان، یعنی در 26 

دسامبر 1۹۹1، منحل شد.
هرچند در ظاهر، این بخش تاریخ همه در مورد ایدیولوژی 
و مبارزه برای برتری سیاس��ی بود، در پش��ت صحنه اما 

پـروژة تاپـی یا آینــ ـ ـ ـدة 
افغانسـتانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؟

منبع: رویترز
نویسنده: داکتر کان ارینتام

ظاهرا 
واقعی  دلیل 

یک ب��ار دیگر نفت بوده اس��ت یا حداقل 
چیزی اس��ت که س��ازمان اطالعات مرکزی 
امری��کا فکر می ک��رد. در ماه م��ارچ 1۹77، 

اداره ی تحقیق��ات اقتص��ادی ای��ن س��ازمان 
یک یادداش��ت 14 صفحه ای محرمان��ه را با عنوان 

»شوروی در آستانه ی بحران نفت« منتشر کرد )که بعدا 
در سال 1۹۹0 از حالت محرمانه خارج و منتشر شد(. 

این یادداش��ت مدعی اس��ت که »صنعت نفت ش��وروی 
در معرض خطر قرار دارد. تولید نفت ش��وروی به زودی، 
احتماال اوایل سال آینده، به اوج خود خواهد رسید«. در 
آن زمان س��ازمان س��یا ادعا کرده بود که شوروی »با دو 
مشکل اساسی مواجه است: یکی مشکل ذخایر و دیگری 

مشکل تولید«.
رئیس جمهور کارتر در ای��ن زمینه دکتورینش را در 2۳ 
جنوری 1۹80، به عنوان بخشی از سخنرانی سالیانه اش، 
رس��ما اعالن کرد. در آن چه ک��ه دکتورین کارتر خوانده 
می ش��ود، آمده بود که هرگونه »تالش توسط هر نیروی 
خارج��ی برای تحت کنت��رول درآوردن منطقه ی خلیج 
ف��ارس، حمله به منافع حیاتی ای��االت متحده ی امریکا 

محسوب خواهد شد«. 
به این ترتیب، به نظر می رسد که کارتر مداخله ی شوروی 
در افغانس��تان را به عن��وان اولین اق��دام در تالش برای 
دس��ت یابی به خلیج فارس در نظر گرفت��ه بود و ایاالت 
متح��ده برای خنثی کردن هرگونه طرح کمونیس��ت ها، 
مصمم بود و رئیس جمهور کارتر اظهار داشت: »و چنین 
حمله به هر وسیله ی الزم، به شمول نیروهای نظامی، دفع 

خواهد شد.«

عامل برژینسکی
همان ط��ور که من چند س��ال قبل نوش��تم: »در دوران 
ریاست جمهوری جیمی کارتر )1۹77 – 1۹81(، نقش 
زبیگنیو برژینس��کی، مشاور امنیت ملی  در این زمینه را 
نمی توان دس��ت کم گرفت«. برژینس��کی به عنوان یک 

امریکایی 
 ، ر نی تبا لهس��تا
فرد متعصب  یک 

ضدکمونیس��ت ب��ود و ب��ه 
مجرد تعیین شدنش به عنوان 

مشاور امنیت ملی، فورا گروه  کاری 
ملیت ها )NWG( را راه اندازی 
کرد که هدف آن تضعیف 

اتحاد جماهیر شوروی از طریق شعله ور ساختن 
آتش تنش های قومی میان مردم و در درجه ی 
نخست، جمعیت های مسلمانی بودند که تحت 

حاکمیت حکومت کمونیستی می زیستند. 
به نظر می رسد که مشخصا او در وضع افغانستان 
دخیل بود، افغانستانی که حتی بخشی از اتحاد جماهیر 

شوروی سابق نبود. 
در مصاحبه ای که توس��ط وینسنت جاورت، روزنامه نگار 
مشهور فرانسوی  انجام شد و بعد در نوول اوبزرواتور )15 
تا 21 جنوری 1۹88( به نش��ر رسید، برژینسکی بعضی 
از ادعاه��ای حیرت انگیزی را مطرح ک��رده بود: »نظر به 
نسخه های رسمی تاریخ، کمک سازمان سیا به مجاهدین 
در جریان سال 1۹80 آغاز شد، یعنی پس از تهاجم ارتش 
ش��وروی در 24 دسامبر 1۹7۹ در افغانستان. اما واقعیت 
چیز دیگری اس��ت. در واقع، ب��ه تاریخ ۳ جوالی 1۹7۹، 
رئیس جمهور کارتر نخس��تین دس��تورش برای کمک 
مخفیان��ه به مخالفان رژیم طرف  دار ش��وروی در کابل را 
امضا کرد و در همان روز من به رئیس جمهور یادداشتی 
نوش��تم و در آن توضیح دادم که به نظر من، این کمک، 
ش��وروی را به مداخله ی نظامی تحریک خواهد کرد«. او 
پس از آن از اغراقش اندکی می کاهد: »ما )ایاالت متحده( 
روس ها را برای مداخله تحت فش��ار ق��رار ندادیم، اما ما 

آگاهانه احتمال مداخله ی آن ها را افزایش دادیم.«
در نتیجه، به نظر می رس��ید که برژینس��کی یاداش��ت 
1۹77 س��ازمان س��یا را کامال جدی گرفته و افغانستان 
را به میدان جنگ همیش��گی تبدیل کرد، تا از کنترول 
امریکا بر منطقه ی خلیج فارس )مسیر اصلی انتقال نفت( 
محافظت کرده باش��د. نگرانی امریکا در مورد جریان آزاد 
نفت به حمایت از آن از مجاهدینی انجامید که به طالبان 
تبدیل ش��دند. و به این ترتیب، جست وجوی مزیت های  
هایدروکاربن��ی توس��ط غرب، ای��ن کش��ور را به حالت 

جنگ های داخلی بی پایان محکوم کرد.
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یازدهم سپتامبر و حمله به    افغانستان
حاکمی��ت طالبان توس��ط حمله ی امری��کا به رهبری 
ج��ورج بوش پایان یافت. هرچند اکنون طالبان بیش تر 
به خاطر تفس��یر سخت گیرانه ی ش��ان از اسالم و تخریب 
ب��ودای بامیان مش��هورند؛ اما به نظر می رس��د که آن ها 
هم چنین به تجارت های دروکاربن ها دل چسپی داشتند. 
همان طور که در جای دیگری نوش��ته ام: »در حدود سال 
1۹7۹، طالبان… هیأتی را به تکزاس فرستاد تا در مورد 
خط لوله ای که ممکن سودآور باشد و از قلمرو آن ها عبور 
می کند، گفت وگو کند. سپس جورج دبلیو بوش، فرماندار 
تگزاس از معامله ی شرکت یونوکال )تگزاسی( با افغان ها 
حمایت کرد. به دنبال آن، یونوکال و شریکانش برنامه ریزی 
کردن��د تا خط لوله ی گاز به ط��ول 1000 مایل، از منابع 
غنی ترکمنس��تان تا ملتان در پاکستان، که از سرزمین 

مرکزی طالبان در قندهار می گذرد، را اعمار کند. 
در سال های پایانی قرن بیستم، رسانه ای گزارش داد که 
این معامله بخشی از »یک تالش جهانی برای نفع بردن 
از انکشاف منابع غنی انرژی دریای خزر است«. به عبارت 

کلینتون بن الدن را به عنوان مجرم اصلی ش��ناخته بود، 
چیزی که بعدا به حمالت هوایی ایاالت متحده بر اهدافی 
در افغانستان و سودان منجر شد و این حمالت هوایی به 
نوبت خود توجه را از کارآموزی به  نام مونیکا لوینس��کی 
منح��رف کرد. در ابتدا، ب��ن الدن به ایاالت متحده علیه 
ش��وروی ها در دهه ی 1۹80 در افغانستان کمک کرده و 
به اصطالح »مکتب الخدمه« را تأسیس کرده بود تا برای 
داوطلبانی که به جنگ خوب می پیوستند، محل اقامت و 

کمک های لوجیستیکی فراهم کند.
پس از ختم جهاد ضد ش��وروی، این مرد اهل س��عودی 
س��رانجام در سال 1۹۹2، پس از صحبت علیه دل گرمی 
عربستان نسبت به ایاالت متحده، به سودان رفت. اما  به 
دلیل فشارهای ایاالت متحده و عربستان، در سال 1۹۹6 
به افغانس��تان برگشت و با مال محمد عمر، رهبر طالبان، 

رابطه ی نزدیکی برقرار کرد.
جلس��ه ی برلین بخشی از یک سلس��له گردهم آیی ها به 
هدف ابداع یک استراتژی برای تحت کنترول درآوردن بن 
الدن و هم چنین ظاهرا بحث روی ساخت و ساز یک خط 
لوله ی گاز بود که دسترس��ی ایاالت متحده به ثروت های 
دروکاربن��ی آس��یای مرکزی را ممکن می س��ازد. نظر به 
گفته ی نایک، یک نماینده ی امریکایی در این جلس��ه به 
طالبان اتمام حجت  ش��ومی داشت: »یا این که پیش نهاد 
فرش طالی ما )در بدل بن الدن( را می پذیرید، یا شما را 
زی��ر فرش بمب دفن  می کنیم«. به دنبال حمالت یازدهم 
س��پتامبر و به ویژه از دید ش��هادت نیاز نایک، چرخ های 
تیوری پ��ردازی توطئه به صورت جدی ب��ه چرخش آغاز 
کرد و »بع��دا بن الدن تصمیم گرفت ضربه ی اول را وارد 
کند و باعث شود که حمالت یازدهم سپتامبر یک عمل 
خش��ونت آمیز تروریس��تی اتفاقی نه، بلکه یک حمله ی 
پیش گیرانه و یک پاسخ حساب شده به عشق اداره ی بوش 

به نفت و قدرت نمایی غیرمسئوالنه در تعقیب آن  باشد.«
در سال 200۹، نایک قربانی شکنجه در محل اقامتش در 
اسالم آباد شد. شکنجه گران نایک سرانجام او را کشتند و 
موفق شدند به شهادت او اعتبار بیش تری بدهند و اکنون 
به صورت واضح نایک به مردی تبدیل شده بود که در این 
مورد چیزهای زیادی را می دانس��ت و در نتیجه به موقع 
ساکت ساخته شد. اما از آن زمان تاکنون مشخص شده 
است که قبل از مرگ خشونت  بار نایک، او به پرس و جویی 
در م��ورد این حقیقت که آیا بحث چنین خط لوله ای در 
آجندای جلس��ه ی برلین ش��امل بود یا خیر، پاسخ داده 

است: »نه، قطعا نه.«
اما بحث خط لوله به یکی دیگر از تیوری هایی تبدیل شده 
اس��ت که حمله ی ایاالت متحده به افغانستان را توضیح 
می دهد. به رغم این حقیقت که این مس��یر ترانزیت، در 
جریان یک دهه سرمایه گذاری شدید ایاالت متحده و ناتو 
در افغانستان اعمار نشده است. در نهایت، خبرها حاکی 
از آن اند که بردی محمدوف، رئیس جمهور ترکمنستان، 

دیگر، معامله ی یون��وکال با طالبان در 
»ب��ازی بزرگ جدی��د«، به عنوان 
یک پدیده ی قرن بیس��ت 
و یکم��ی، قابل 
استفاده 
 . د ب��و
ی��ن  بد
 ، تیب تر
بح��ث 

خ��ط لوله ی گاز به بخش 
مهم این استدالل تبدیل شد 
که حکومت بوش به نحوی در 
س��پتامبر  یازدهم  رویدادهای 

دست داشته است.
یکی از برجسته ترین افرادی که 
بحث خط لوله ی گاز را توسعه 
داد، مایکل مور، فیلم سازی بود 
که به منتقد اجتماعی معروف 
و فعال سیاس��ی تبدیل ش��د. 
مور، در کتابش )مردان سفید 
احم��ق(، که در س��ال 2001 
منتشر ش��د و اکنون احتماال 
بدنام اس��ت، به ش��رکت نفت 
یونوکال، حالی برتون و پروژه ی 
اعم��ال یک خط لوله از طریق 
قلمرو طالبان پرداخته است و 
به طور قاب��ل توجه پاراگراف را 
با این پرسش خاتمه می دهد: 
»معامله ی خط لوله چه شد؟« 
مور هم چنین در مس��تندی که در س��ال 2004 ساخت 
)فارنهایت یازدهم سپتامبر(، به بحث خط لوله پرداخته 

است.

تاپی و بن الدن
خبرنگار یک رسانه در پاکستان، در 18 سپتامبر 2001 با 
اطمینان گزارش داد که یک »دیپلمات پیشین پاکستانی 
به وی گفته است که حتی پیش از حمالت هفته ی پیش، 
ایاالت متحده برای اقدام نظامی علیه اس��امه بن الدن و 
طالبان برنامه ریزی می کرد«. این دیپلمات پاکستانی، نیاز 
نایک بود و ظاهرا در جلس��ه ای در یک هوتل در اواسط 
م��اه ج��والی 2001 در برلین همراه با مقام های ارش��د 
امریکایی، روسی، ایرانی و پاکستانی شرکت کرده بود. این 
جلسه ی 4 روزه ی برلین تحت عنوان »طرح هوش مندانه 
و فوری در مورد افغانستان« برگزار شد و ظاهرا نتیجه ی 
نگرانی های حکومت کلینتون در مورد اسامه بن الدن بود.
به دنبال حمالت بر دو س��فارت خانه ی ایاالت متحده در 
آفریق��ا )در دارالس��الم و نایروبی( در س��ال 1۹۹8، بیل 

اظهار کرده است که در نهایت ساخت وساز این خط لوله 
در سال 2015 آغاز خواهد شد. 

آسوشتید پرس اخیرا از عشق آباد )ترکمنستان( گزارش 
داد ک��ه »تکمیل این خط لوله با طول 1.7۳5 کیلومتر، 
حدود 8 میلیارد دالر هزینه خواهد داشت و ظرفیت ساالنه 
۳۳ میلیارد متر مکعب گاز را خواهد داش��ت«. این خط 
لوله از شهرهای هرات و قندهار افغانستان خواهد گذشت 
و در پنجاب هن��د خاتمه خواهد یافت. بردی محمدوف 
اعالن کرد که »هدف پروژه ی ساخت وس��از خط لوله ی 
گاز، توسعه ی اقتصادی کشورهای شرکت کننده و تقویت 

ثبات سیاسی در منطقه است.«
تاپی  تکمی��ل  س��رانجام در افغانستان صلح آیا 
آیا  آورد؟  اکنون افغانس��تان واقعا به خواه��د 

جدایی ناپذیر  آین��ده ی ان��رژی غرب بخش 
پس تبدیل ش��ده است؟ یا  آین��ده ی  آی��ا 

کش��ور،  ای��ن   2014 تک��رار دهه ه��ای از 
ی��ا قب��ل خواهد بود؟ توس��عه ی  اقتص��ادی 

جنگ داخلی؟
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سرپرس��ت وزارت فواید عامه می گوید که مقامات دولتی 
در تالش است تا هرچه زودتر کشور دارای خط آهن شود 
و مذاکراتی را در این زمینه با کش��ور های مختلف انجام 

داده است.
نورگل منگل روز سه شنبه امضای تفاهمنامۀ پنج جانبه 
خط آهن را با تاجکس��تان، قرغیزستان، ایران و چین که 
بخش اعظم آن از افغانستان می گذرد، به عنوان بخشی از 

این تالش ها برشمرد.
آقای منگل گفت که بر اس��اس این تفاهمنامه قرار است 
خط آن چین را از طریق کاشغر به قرغیزستان و بالخره 

به تاجکستان، افغانستان و ایران وصل کند.
سرپرس��ت وزارت فوای��د عامه گفت ک��ه این خط آهن 
2100 کیلومتر طول دارد و 1150 کیلومتر آن در خاک 
افغانستان احداث خواهد ش��د. او اضافه کرد که هر پنج 
کشور تالش دارد تا به زودترین فرصت مطالعات تخنیکی 

و کار ساختمانی را خاک خود شروع کند.
نورگل منگل گفت که بانک جهانی، بانک آسیایی و بانک 

چین به شدت عالقمند اند تا این پروژه را تمویل کنند.
مأمورین وزارت فواید عامه می گویند که مطالعات تخنیکی 
و اقتص��ادی 45۹ کیلومتر از جم��ع 1150 کیلومتر این 
پروژه که از افغانستان می گذرد، از قبل تکمیل شده است 
و تالش می ش��ود که متباقی کار ها نیز به سرعت تکمیل 

شود.

اهمیت سیاسی
این پروژۀ خط آهن که بخش��ی از راه ابریش��م است، از 
شیرخان بندر والیت کندز شروع شده و با عبور از والیات 
جوزجان، فاریاب، بادغیس و هرات به ایران وصل می شود.

به گفتۀ کارشناسان اقتصادی با بهره برداری از این پروژه، 
ساکنان چندین والیت از مزایای اقتصادی آن سود برده 
و زمینۀ اشتغال و حمل و نقل ارزان به آنان مهیا خواهد 

شد.
با اینحال با وصف مزایای زیاد اقتصادی چنین پروژه ها به 
مردم، اقتصاد دانان می گویند که تطبیق این گونه پروژه ها 
به هزینه های گزاف نیاز داشته و تکمیل آن زمانگیر است.
آقای منگل نیز از هنگفت بودن هزینۀ این پروژه یاد کرد 
و گفت که به گونۀ مثال خط آهن حیرتان – مزار شریف 
در هر کیلومتر ک��م از کم یک و نیم میلیون دالر هزینه 

برداشته است.
ات��اق تجارت و صنایع و متش��بثین کش��ور از این خبر 
اس��تقبال کرده و آن را به فال نیک می گیرند. عبدالباقی 
تاجر ملی می گوید که با احداث چنین خط آهن، تاجران 
می توانن��د مال های تجارتی خود را با قیمت ارزان انتقال 

دهند.
آذرخ��ش حافظی، مس��ئول روابط بین المل��ل اتاق های 
تجارت می گوید اعمار این خط آهن به عنوان پل ارتباط 
میان آسیای میانه و آسیای جنوبی و اهمیت سیاسی آن، 

ارزش این پروژه را چند برابر می سازد.
مقامات وزارت فواید عامه می گویند که در کش��ور بیش 
از 5000 کیلومت��ر خ��ط آهن نیاز اس��ت و تا حال تنها 
75 کیلومت��ر آن میان حیرتان و مزار ش��ریف اعمار و به 

بهره برداری سپرده شده است.

خط آهن جدید افغانسـتان، 

میکند   وصل        ایـران     ـــــــبـــــة          را     چــین
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تعامالت اقتصادی بر مبنای دو اصل مهم میان کشورهای 
حوزه جاده ابریشم استوار است: همکاری های منطقه ای و 

استراتژی گسترش روابط.
تعامالت برون مرزی و ثبات سیاس��ی منطقه ای براساس 
احترام متقابل، عدم مداخله در مس��ائل داخلی سیاسی 
دیگر کش��ورها و اعتماد میان کش��ورهای مس��یر جاده 
ابریشم بنا یافته اس��ت. همه این مسائل می توانند بستر 
مناس��بی را برای همکارهای منطقه ای و رونق تجارت و 

سرمایه گذاری فرامرزی فراهم سازند. 
قبل از ظهور تجارت بحری و جنگ های اول، دوم و جنگ 
سرد در قرن بیست، جاده ابریشم به عنوان یک مجموعه 
پیچیده در ش��اهراه تجاری روابط مردم، کاالها، خدمات، 
فرهنگ و اندیشه ها در سراسر سرزمین اوراسیا محسوب 
می گردی��د. هرچند بخش زیادی از این ش��بکه در طول 
بیش از صد سال گذشته به درستی استفاده نشده است، 
اما این منطقه پس از شکل گیری پنج طرح جاده ابریشم 

ذیل، شاهد تجدید حیات است:

۱- کمربند اقتصادی جاده ابریشم، با رهبری چین 
به همراه چند کشور دیگر منطقه؛

۲- پروژه ترکی�ه، دهلیز میانه و یا جاده ابریش�م 
مدرن، که افغانستان نیز مشمول آن می شود؛

۳- طرح ش�مال ابریش�م متش�کل از کشورهای 
قزاقستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه؛

۴- پروژه دریایی جاده ابریشم شامل چین، شورای 
همکاری خلیج فارس و دیگر کشورهای آسیایی؛

۵- طرح جاده ابریشم جدید با حمایت ایاالت متحده.

در حالی که هر پنج طرح بزرگ منطقه ای فوق بیان کننده 
دیدگاه ه��ای مختلف در مورد جاده ابریش��م اس��ت، اما 
آن ها منحصر به فرد و بدون ارتباط با یکدیگر نیس��تند. 
این طرح ها در پی گس��ترش آگاهی و تالش منس��جم، 
می توانند یک دیگر را تقوی��ت و به طور هم زمان به عنوان 
»نی��روی محرک« در حمایت از رش��د بخش خصوصی، 
ایجاد شغل و همگرایی اقتصادی در سراسر اوراسیا و فراتر 
از سرحدات آن عمل کنند. عالوه بر این، با توجه به پیوند 
این طرح ها با موقعیت افغانس��تان، به عنوان معبر سنتی 
حمل ونقل شرق و غرب، شمال و جنوب؛ تحقق هر یک 
از این طرح ها وابسته به ثبات افغانستان و همکاری با آن 

است.
براس��اس دیدگاه منطقه ای افغانس��تان، ه��ر یک از این 
طرح ها در ماهیت مکمل یکدیگراند. در پی اتصال جاده 
ابریشم دهلیز شرق به غرب با مسیر سنتی دهلیز شمال 
به جنوب، مابقی منطقه به پتانس��یل کامل احیای جاده 
ابریشم از طریق افغانستان به عنوان محور تجارت و مرکز 

حمل ونقل منطقه ای پی خواهند برد. 
اما طلس��م افغانس��تان منحیث محور تج��ارت و مرکز 

حمل ونقل منطقه ای در موقعیت آن نهفته است. افغانستان 
در موقعیت استراتژیک شاهراه تجاری و همیشه در حال 
گسترش طرح های جاده ابریشم اوراسیا قرار گرفته است، 
ک��ه ماهیت، نوع تعامل و ارتب��اط با این طرح های بزرگ 

منطقه ای قرار ذیل تشریح می گردند:
 

 Silk Road( 1 � کمربن��د اقتص��ادی ج��اده ابریش��م
:)Economic Belt

این طرح بلندپروازانه توس��ط رئیس جمهور چین، شئی 
جئوپینک در س��پتامبر سال گذشته طی یک سخنرانی 

در شهر آستانه قزاقستان پیشنهاد شد.
کمربند اقتصادی جاده ابریش��م به دنبال گسترش روابط 
نزدیک تر اقتصادی و همکاری های دوجانبه بین کشورهای 
اوراس��یا برای پرداختن باالی مس��ائل ذیل شکل گرفته 
اس��ت: تقویت روابط سیاس��ی، بهبود ارتباطات جاده ای، 
افزایش تسهیالت تجارت، افزایش خدمات انتقال پولی و 

تقویت مبادالت مردم با مردم.
کمربند اقتصادی جاده ابریش��م به دنب��ال تقویت روابط 
اقتصادی چین با بیست کشور آسیایی- اروپایی، به شمول 
افغانستان است. جمعیت این حوزه نزدیک به سه میلیارد 
نفر بوده و با مس��احت نزدیک ب��ه 50 میلیون کیلومتر 
مربع، سرش��ار از منابع ان��رژی، مواد معدنی، فرصت های 
گردش��گری، فرهنگ غنی و زمین های حاصل خیز برای 

زراعت است. 
تا به امروز، موافقت نامه »کمربند اقتصادی جاده ابریشم« 
میان 24 شهر از هشت کشوری که در مسیر این کمربند 
ق��رار دارند جهت گس��ترش هم��کاری، توس��عه و رفاه 

منطقه ای به امضا رسیده است. 
 Modern Silk( 2 � دهلیز ترکیه یا جاده ابریشم مدرن

:)Road
این طرح افغانستان را به عنوان پل در »قلب آسیا« برای 
اتصال آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و شرق میانه معرفی 
کرده است. افغانس��تان در این ارتباط می تواند بازیگران 
بزرگ اقتصادی در امتداد مسیرهای تجاری شرق- غرب 
و ش��مال- جنوب شامل چین، روسیه، هند و ترکیه را با 
هم دیگر وصل کند. ترکیه با طرح این مسیر در نظر دارد 
جاده ها و راه آهن های موجود را توسعه بخشد، زیربناهای 
حمل ونقل جدید را تاس��یس کند و موانع تجاری قاره ای 
حمل ونقل بین ترکیه، قفقاز جنوبی، آس��یای مرکزی و 

افغانستان را حذف کند.
در ارتباط با جاده ابریش��م مدرن، ترکیه در اکتوبر س��ال 
گذش��ته اتمام خط راه آهن مرمره و تونل تحت البحری 
تنگه بوسفارس بین اروپا و آسیا را جشن گرفت. هم چنین 
انتظ��ار می رود که پروژه راه آه��ن قارص- تفلیس- باکو 
تا ختم س��ال جاری با گرجس��تان و آذربایج��ان نیز به 
پایان برس��د. هزینه این دو پ��روژه در کنار یکدیگر 4.5 

ـیا:
ع اوراس

در تقاط

ذرگاه جاده ابریشم 
 افغانستان در گ

ی منطقه
ل با کشـورها

و تعام

هلل ویسی
حیدا

و
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میلیارد دالر برآورد ش��ده است. این پروژه ظرفیت آن را 
دارد که افغانس��تان را در آینده از طریق جاده و راه آهن 
با ترکمنس��تان، به دنبال آن از طری��ق دریا به آذربایجان 
وص��ل کند. این طرح در حال حاضر به عنوان راه الجورد 
افغانستان نیز یاد می شود و هم اکنون وزارت امور خارجه 
افغانس��تان در حال رایزنی با کش��ورهای ترکمنس��تان، 
آذربایجان، گرجس��تان و ترکیه ب��االی ایجاد توافق نامه 

در مورد همکاری جاده دریایی ابریشم مذاکره کردند. 
طرح جاده دریایی ابریش��م به گونه ای تنظیم ش��ده که 
اقیان��وس آرام، اقیان��وس هن��د و اقیان��وس اطلس را به 
یک دیگر متصل می س��ازد و انتظار می رود تا در قرن 21 

شرق میانه نیز به جاده دریایی ابریشم وصل گردد. 
به طور خالصه، این طرح ب��ا هدف احیای نقش تاریخی 
شبه جزیره عربستان و خلیج فارس در پیوند آسیا، آفریقا 
و اروپا فعالیت می کند. تا زمان افزایش قدرت دریایی اروپا 
در قرن شانزدهم، تاجران عرب این مناطق مهم را تحت 

سلطه خویش داشته اند.
:)New Silk Road( 5 � طرح جاده ابریشم جدید 

طرح جاده ابریشم جدید در جوالی 2011 در شهر چنای 
هند به آرمان توسعه افغانستان باامن، باثبات و مرفه شکل 

گرفت. 
تحقق چنین طرحی تنها در چارچوب یک منطقه باثبات 
و مرفه از طریق تس��هیل بخش اقتصاد خصوصی کشور 
و همگرای��ی اقتص��ادی منطقه ای بین آس��یای مرکزی 
و جنوبی میس��ر اس��ت. در یک رهیافت عملی تر، ایاالت 
متحده ترکیبی از میکانیزم های »سخت«، مقررات اصالح 

ش��ده »نرم« و اقدامات ظرفیت س��ازی را در چهار حوزه 
زیر تحت طرح جاده ابریش��م جدید حمایت کرده است: 
انرژی، تجارت و حمل و نق��ل، گمرکات و مرزها، و روابط 

مردم با مردم.
به عنوان مثال، از س��ال 2002، دول��ت امریکا میلیاردها 
دال��ر را در حوزه حمل ونقل، ان��رژی، آب و ارتباطات در 
آسیای مرکزی و جنوبی کمک کرده است. بیش از ۳000 
کیلومتر از جاده های افغانس��تان توسط کمک های مالی 
ایاالت متحده امریکا اعمار و یا بازس��ازی ش��ده است و 
میلیارده��ا دالر دیگر را در حوزه مش��وره دهی، برق آبی، 
خط��وط آبی و خطوط انتقال برق در سراس��ر منطقه به 

مصرف رسانیده است.
طرح های منطقه ای فوق انعکاس دهنده مفاهیم مختلف 
در مورد احیای جاده ابریش��م اس��ت. کشورهای منطقه 
می توانن��د با تالش ه��ای آگاهانه و منس��جم هم دیگر را 
تقویت کرده و به صورت هم زمان به عنوان نیروی محرک 
ب��ا حمایت بخش خصوص��ی، اش��تغال زایی و همگرایی 
اقتصادی در سراس��ر سرزمین اوراسیا و فراتر از آن عمل 
کنند. عالوه بر این، براساس موقعیت افغانستان در تقاطع 
سنتی حمل ونقل ش��رق و غرب، شمال و جنوب؛ تحقق 
ه��ر یک از این طرح ها به ثبات و همکاری با افغانس��تان 

وابسته است.
افغانس��تان از مراحل انتقال سیاس��ی و نظامی موفقانه 
گذشت و در حال گذار به مرحله اقتصادی است. زمانی که 
افغانستان در امور بازسازی و تأمین امنیت برای مردم خود 
موفق شود، می تواند موجب رفاه خود و منطقه گردیده و 

باعث تأمین منافع برای جامعه بین المللی نیز گردد.

پنج جانبه آن می باشد.
:)Silk Wind( ۳ �  پروژه شمال ابریشم

این پروژه من��وط به تالش های قزاقس��تان، آذربایجان، 
گرجستان و دولت ترکیه است که در نوامبر سال 2012 
آغاز شده و به عنوان شمال ابریشم و یا نسیم ابریشم یاد 
می گردد. هدف آن ایجاد سیستمی با سرعت باال، همراه 
با کانتینرهای چندمنظوره برای حمل ونقل محموله ها بین 

کشورهای اروپا، قفقاز و آسیا است. 
قطارهای حامل کانتینرها به صورت دست نخورده از مبدا 
در ش��رق قزاقس��تان به مقصد نهایی در بندر مارس��ین 
در جنوب ترکیه با حداقل توقف انتقال داده می ش��وند. 
کش��ورهای ش��رکت کننده تالش دارند تا یک سیستم 
تعرف��ه واحد برای حمل ونقل کاال و هم چنین سیس��تم 
گذرگاه های س��اده م��رزی از طریق به اش��تراک گذاری 

اطالعات بین مقامات و خطوط آهن معرفی کنند.
در چارچوب طرح حمل ونقل دهلیز اروپا، قفقاز، آس��یا؛ 
پروژه ش��مال ابریش��م تالش دارد حجم تج��ارت میان 
چین، اروپا، کش��ورهای آس��یای مرکزی و حوزه دریای 
خ��زر را به صورت مس��تقیم افزایش دهد. پروژه ش��مال 
ابریش��م ظرفیت بالقوه برای پیوند افغانس��تان از طریق 
ارتباطات جاده و راه آهن جدید در دو کشور ازبکستان و 

ترکمنستان را دارد. 
:)Maritime Silk Road( 4 � جاده دریایی ابریشم

در جنوری س��ال گذش��ته در پکن، یک هیات بلندپایه 
متشکل از شورای همکاری خلیج فارس و رهبران چینی 
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کارشناس��ان اقتصادی در نشستی در شمال کشور که از 
سوی دفتر رسانه ای بلخ برگزار شده بود گفتند که شمال 
کشور نسبت به کل افغانس��تان در ده سال گذشته رشد 

اقتصادی نزدیک به دو برابری را تجربه کرده است.
این کارشناس��ان به این باورند که والیات شمال و به ویژه 
والیت بلخ از پناسیل های بلند اقتصادی و سرمایه گذاری 
برخوردارند و اگر بخش های اقتصادی درست اولویت بندی 
می شد، امروز یک منطقه بزرگ اقتصادی نه تنها در سطح 
کشور که در سطح منطقه می داشتیم. آن ها به این باورند 
که چالش های مختلفی باعث شده که اقتصاد بلخ بیشتر 

وارداتی و وابسته به تولیدات خارجی شود.
ش��مال کش��ور در کل 15 درصد خاک کشور را تشکیل 
می ده��د که نزدیک به 20 درصد جمعیت را در خود جا 
داده است ولی سهم شمال در عاید سرانه کل کشور تنها 

18 درصد است.

حسین علی محرمی، استاد دانشگاه و مشاور اداره حمایت 
از س��رمایه گذاری یا آیس��ا می گوید: »خوشبختانه رشد 
اقتصادی والیت بلخ و ش��مال کشور در کل در حدود دو 
برابر رشد اقتصادی کل کشور بوده است، رشد اقتصادی 
کل کش��ور 11 درصد بوده است در حالی که رشد شمال 
20 درصد برآورد ش��ده اس��ت ولی متاس��فانه این رشد 
اقتصادی اولولیت بندی نشده و شمال به سوی یک اقتصاد 

خودکفا نرفته است.«
آق��ای محرمی هم چنان می گوید که در ش��مال کش��ور 
ظرفیت های زیادی برای رش��د اقتصادی وجود دارد که 
اگر درست مدیریت شود می توان به قله های بلند رشد و 

توسعه اقتصادی رسید.
او هم چنان افزود: »ش��هرهای ما در ش��مال رشد خوبی 
داش��ته اند و وضعیت واردات نی��ز به گونه خوبی به پیش 
رفته است ولی ما هنوز هم نمی توانیم که حتی مواد خیلی 

ساده را بسته بندی و پروسس کنیم.«
حسین علی محرمی اضافه کرد: »ظرفیت های زیادی در 
شمال کشور برای رشد اقتصادی بیشتر و پایدارتر داریم 
مثل دسترسی ش��مال به منابع انرژی از آسیای میانه و 
داخل کشور و تولید زراعتی خوب شمال که باید به صورت 

درست مدیریت شود و استفاده های بهینه گردد.«
او افزود: تولید میوه خش��ک شمال کشور در سال های 
200۳ و 2004 در حدود 4- 5 درصد صادرات کش��ور 
را تش��کیل می داد ولی حاال نزدی��ک به 50 درصد کل 
صادرات میوه خش��ک کشور از ش��مال صادر می گردد؛ 
ش��مال کش��ور نزدیک به 77 درصد کل گندم کشور را 
تولید می کند ولی هنوز هم در همین شمال آرد از خارج 
وارد می گردد؛ پوست قره قل شمال با بهای 250 افغانی 
در هر جلد به خارج صادر می ش��ود در حالی که همین 
پوست با بهای 15 دالر در هر فوت مربع دوباره به کشور 

وارد می شود.
او چالش های زیادی را سد رشد بیشتر و پایدارتر اقتصادی 
ش��مال کشور دانسته می گوید: یکی از چالش های عمده 
فراروی رشد اقتصادی در شمال کشور نبود پالیسی های 
واحد و یکس��ان وزارت خانه های مختلف در عرصه رشد 
ش��هرها و روستاها می باش��د؛ وزارت انکشاف دهات یک 
پالیسی دارد در حالی که وزارت تجارت پالیسی دیگری و 

پارلمان کشور از هر دو بی خبر.
وی هم چنان اضافه کرد: چالش بزرگ دیگر نبود هماهنگی 
می��ان بخش های ب��زرگ و کوچک س��رمایه گذاری های 
خصوصی در ش��مال کشور اس��ت. چرا که این دو قطب 
اقتصادی به گونه درست با هم همکاری و هماهنگی ندارند 
و هر کدام با یک دیگر به رقابت می پردازد و ش��رکت های 
ب��زرگ فق��ط به مناف��ع آن��ی و واردات می اندیش��ند تا 

سرمایه گذاری در بخش های پروسس و صنعت.
آقای محرمی گفت: بر بنیاد آمارهای ارایه شده از 
سوی اداره آیس��ا در یک دهه گذشته در شمال 
کش��ور و به ویژه در بلخ 2741 ش��رکت راجستر 
شده اس��ت که از این میان 1۳۳۳شرکت یا 48 
درص��د آن ها در بخش س��اختمانی کار کرده اند 
و تنها 488 ش��رکت دیگر در بخش های صنایع 
و پروس��س مواد خام به کار مشغول بوده اند که 
تعداد زیادی از ش��رکت های فعال در عرصه های 
پروس��س و صنایع کوچک بعد از گذشت مدت 

زمانی، ورشکست شده اند.
در همین حال اس��تاد محمدحکیم صاحب زاده، 
استاد دانش��کده اقتصاد دانشگاه بلخ به این باور 
است که ش��مال کشور با داش��تن ظرفیت های 
خ��وب تجارت��ی و اقتص��ادی و هم چنان امنیت 
خ��وب می تواند بازیگر خوبی در بخش اقتصادی 

در منطقه باشد.
آق��ای صاحب زاده ب��ه این باور اس��ت که دولت 

به گونه درس��ت از سرمایه گذاری های کوچک و بزرگ در 
شمال حمایت نکرده اس��ت که اگر می کرد امروز شمال 

کشور اقتصادی شکوفاتر از این می داشت.
اس��تاد صاحب زاده می گوید: در شمال کش��ور و به ویژه 
در والیت بلخ بیش��ترین نیروی کار جوان در بخش های 
خدمات دولتی و خصوصی مشغول به کار است در حالی 
س��کتور بزرگ اقتصادی زراعت از نبود کدر و متخصص 
رنج می برد ولی دولت هیچ توجهی به این عرصه ها ندارد.

او به این باور اس��ت که دولت افغانستان برای رشد پایدار 
درشمال و کل کشور نیاز به آموزش کدرهای متخصص و 
کارآزموده دارد و باید انستیتوت های مسلکی را گسترش 

بدهد.
آقای حکیم صاحب زاده گفت: شرکت های بزرگ تجارتی 
و دول��ت باید از صنای��ع و س��رمایه گذاری های کوچک 
حمایت های دوامدار کند تا سرمایه های کوچک در رشد 

اقتصادی سهم خود را ادا کنند.
از سویی هم عبدالستار بیگزاده، رئیس اتحادیه قالین بافان 
ش��مال می گوید: اقالم صادراتی ش��مال کشور به خارج 
و کش��ورهای همسایه قاچاق می ش��وند و سود اصلی را 
کش��ورهای همس��ایه ما از تولید داخلی ما می برند ولی 

دولت هم چنان بی توجه است.
او هم چنان افزود: قالین ش��مال کشور که یک قلم مهم 
صادراتی اس��ت به نام کشورهای همسایه ما در بازارهای 
جهانی به فروش می رسد در حالی که باید به نام افغانستان 

صادر شود و سود آن به خزانه ملت ما برود.
شمال کشور مزیت نزدیک بودن به آسیای میانه و منابع 
ان��رژی داخلی و خارجی و هم چنان امنیت خوب را دارد 
که جذابیت های زیادی را برای س��رمایه گذاری بیش��تر 

به وجود می آورد.

شمال            دو               برابر      کل           افغانسـتان      
رشـد   اقتصادى     داشـته         اسـت
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قرارداد حوزه نفتی آمو به ضرر افغانستان است
ش��ماری از مقام های پیش��ین وزارت معادن و پترولیم و 
کار شناسان معادن می گویند که قرارداد حوزه نفتی آمو 
دریا، خالف معیار های بین المللی به امضا رسیده و به ضرر 

افغانستان می باشد.
حوزه نفتی آمو، یکی از ش��ش حوزۀ بزرگ نفتی کش��ور 
است که بخش هایی از والیات  فاریاب، سرپل و جوزجان 
را در ب��ر می گیرد. بر پایۀ مطالعات ص��ورت گرفته، این 
ح��وزه حدود 80 میلیون بیرل تی��ل دارد که حدود 84 

سال پیش، توسط متخصصان سویدنی کشف شد.
در سال 1۳۹0 هجری خورشیدی، قرارداد استخراج نفت 
از این حوزه بین دولت افغانستان و شرکت ملی نفت چین 

و شرکت وطن گروپ، به امضا رسید.
اما اکنون، شماری از مقام های وزارت معادن و کار شناسان 
ام��ور معادن می گویند که امضای این قرارداد و چگونگی 
اجرای آن، به زیان افغانستان بوده و این قرارداد، بر خالف 
نمونه های مشابه آن در دیگر مناطق جهان صورت گرفته 

و نیاز به بازبینی دارد.

چگونگی قرارداد و منافع دو طرف
قرارداد حوزه نفتی آمو، نخستین قرارداد نفتی در کشور 
می باش��د که تاکنون به امضا رس��یده است و مطابق آن، 
شرکت نفت چین و شرکت داخلی وطن گروپ در جریان 

25 سال نفت این حوزه را استخراج خواهند کرد.
اما مقام های سابق وزارت معدن می گویند که این کار، به 

ضرر افغانستان بوده است.
محمداکرم غیاثی معین پیشین وزارت معادن و پترولیم، 
در مقاله ای که از س��وی برخی رسانه ها به نشر رسید، در 

مورد این قرارداد ابراز نگرانی کرد.
در این مقاله آمده اس��ت که روند داوطلبی و عقد قرارداد 
سه بالک نفتی قش��قری، بازار کمی و زمردسای )حوزه 
آم��و( به طور غیرش��فاف و در تضاد ب��ا قانون نفت و گاز 

افغانستان صورت گرفته است.
به گفتۀ وی، مطابق قوانین نافذه کش��ور، از پالیسی های 
اقتصادی دولت مبنی بر جلب س��رمایه گذاری و سپردن 
معادن به سکتور خصوصی استقبال و پشتیبانی می گردد؛ 
مش��روط بر اینک��ه قرارداد ها و بهره ب��رداری از معادن با 
نظرداشت اولویت های اقتصادی، اهمیت و ارزش معادن، 
ظرفیت های مسلکی و تخصصی در خصوص درک و فهم 
منابع اس��تراتژیک کشور به طور ش��فاف در پرتو قوانین 

طرح شده و حفظ بیشتر منافع ملی انجام پذیرد.
غیاثی گفته است: "س��پردن سه بالک نفت دار همزمان 
برای یک شرکت )مختلط( س��ؤال برانگیز و مایه نگرانی 
اس��ت و در شرایط موجود، می تواند خطر بزرگی را برای 
ازدس��ت دادن منابع معدنی کش��ور داش��ته باشد، که به 
کمیت بسیار وسیع و عجوالنه بدون رعایت اصول علمی، 

مسلکی و تجارب کشورهای پیشرفته، کمبود ظرفیت های 
الزم تخنیکی صورت می گیرد."

بر پایه معلومات این مقام پیش��ین وزارت معادن، امتیاز 
بیش��تر در این قرارداد به شرکت اس��تخراج کننده داده 
شده که ش��امل بیش از 40 درصد عاید آن می شود؛ در 
حالیکه در کش��ور های دیگر 10 تا20 درصد به ش��رکت 

استخراج کننده تعلق می گیرد.
ابراهیم عادل وزیر پیش��ین وزارت معادن و پطرولیم نیز 
گفت که قرارداد این حوزه نفتی، به ضرر افغانستان بوده 
اس��ت. به گفته وی، حوزه های نفت��ی که قبال مطالعه و 
کشف شده باشند، باید 80 درصد حق االمتیاز به دولت و 
20 درصد آن به شرکت استخراج کننده اختصاص یابد و 
اگر این کار ها قباًل در مورد ساحات نفتی صورت نگرفته 

باشد، سهم دولت بین 50 تا 60 درصد می باشد.
انجنیر حبیب اهلل شریفی کار شناس امور معادن نیز گفت 
که عقد قرارداد حوزه نفتی آمو دریا، در ش��رایط کنونی 
به نفع افغانستان نیست. وی گفت: "عایدی که از طریق 
قرارداد و استخراج نفت از این حوزه به بودجه افغانستان 
می آید، نسبت به قراردادهای نفت در دیگر کشورهای دنیا 

خیلی ناچیز می باشد."
برپای��ه معلوم��ات وی، در قراردادهای مش��ابه در دیگر 
کش��ورهای جهان، بین 80 تا ۹0 درصد س��هم کشور ها 
و بین 10 تا 15 درصد سهم شرکت های استخراج کننده 
می باش��د؛ اما در قرارداد حوزه آمو، س��هم افغانستان 60 
درصد و بیش از 40 درصد س��هم شرکت مختلط چینی 

و افغان می شود.
به گفته شریفی، مرحله کشف و مطالعه حوزه نفتی آمو 
دریا قباًل توس��ط روس ها تکمیل ش��ده بود. وی مدعی 
ش��د که چگونگی این قرارداد نشان می دهد که با وجود 
کارهای صورت گرفته توس��ط روس ه��ا، وزارت معادن و 
پطرولیم بخاطر امتیازدهی به ش��رکت ملی نفت چین و 
وطن گروپ مربوط راتب پوپل )پسر کاکای حامد کرزی، 
رئیس جمهور سابق(، دوباره قراردادی در این زمینه با این 

شرکت مختلط امضا کرد.
جاوید نورانی کار ش��ناس امور مع��ادن نیز گفت که این 
قرارداد، به نفع مردم و دولت افغانستان نیست. وی افزود: 
"متن این قرارداد طبق استاندرد های بین المللی ترتیب و 

به امضا رسیده؛ اما شرکت ملی نفت چین و وطن گروپ، 
نتوانس��ته بخش عظیمی از این قرارداد را عملی سازد." 
به باور وی، فعاًل وضعیت استخراج و تعهدات دیگری که 
در این قرارداد ذکر ش��ده است، در حالت بدی قرار دارد 
و یا اجرا نش��ده اس��ت و تا زمانی که نظارت درس��ت بر 
کارکرد این شرکت ها وجود نداشته باشد، هرگز وضعیت 

بهتر نخواهد شد.
وی اف��زود: »بخش بزرگی از م��واردی که در این قرارداد 
آمده، تاکنون از س��وی این شرکت ها اجرا نشده است؛ از 
جمله ایجاد تصفیه خانه در داخل افغانس��تان که منفعت 
زیادی برای کش��ور دارد و حتی باعث می شود که قیمت 

مواد نفتی در داخل کشور کاهش یابد.«
در همین راستا، عباس ابراهیم زاده نماینده ولسی جرگه 
نیز گفته اس��ت که ق��رارداد حوزه نفتی آمو با ش��رکت 
مل��ی نفت چین و وطن گروپ، خالف منافع ملی اس��ت 
و رئیس جمهور و رئیس اجرایی باید دراین مورد تصمیم 
بگیرن��د. ابراهیم زاده، مدعی ش��د که این ق��رارداد، بنابر 
دخالت شماری از افراد صاحب نفوذ صورت گرفته است و 

باید به آن رسیدگی شود.
زم��ری کامگار رئیس پاالیش��گاه )تصفیه خانه( نفت کام 
نیز گفت با وصف اینکه نفت خام از این حوزه اس��تخراج 
می ش��ود؛ اما ش��رکت وی نفت موجود را از دست دوم و 
از طریق ش��رکت وطن گروپ مربوط ب��ه راتب پوپل در 
دوبی خریداری می کند. به گفتۀ وی، هرگاه افراد بلندپایه 
حکومتی در این معدن س��هیم نمی بودند، این وضعیت 

پیش نمی آمد.
عبدالجلیل جمرانی سرپرست ریاست عمومی پطرولیم 
وزارت مع��ادن و پطرولیم گفت که ق��رارداد حوزه نفتی 
آمودریا با شرکت ملی چین و وطن گروپ، طبق معیار های 
بین المللی و به نفع افغانستان می باشد. وی افزود: "دولت 
افغانستان با عقد این قرارداد، منفعت بیشتری نسبت به 
اکثر قرارداد های نفتی که در سطح منطقه صورت گرفته 

است، به دست می آورد."
جمران��ی افزود: "چهار منبع عایداتی داریم در این پروژه: 
یکی آن حق االمتیاز اس��ت که از نفت استخراج شده 15 
درص��د اخذ می کنی��م، دوم 65 درصد مفاد این پروژه به 
افغانس��تان تعلق می گیرد، و س��وم مالیه بر سود شرکت 

قرارداد حـوزة       نفتی آمـو              به         ضرر 
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)اس��تخراج کننده( می باش��د که مطابق قانون مالیات بر 
عایدات در افغانستان به دست می آید."

بنابر معلومات این مق��ام وزارت معادن، هرگاه این موارد 
)مفاد افغانستان( جمع گردد، سهم افغانستان 75 تا 80 
درصد می شود و بین 20 تا 25 درصد برای شرکت باقی 

می ماند.
افزون براین، ب��ه گفته وی؛ چهارمین منبع عایداتی این 
اس��ت که وزارت مالیه از درصد باقی مانده، برای شرکت 
نیز مالیه می گیرد و به این ترتیب، در   نهایت مفاد شرکت 

استخراج کننده بین 15 تا 20 درصد می شود.
با وصف این، نام رده تأیید کرد که ش��رکت مجری طرح، 
برخی کارهای خود را مطابق با قرارداد صورت گرفته اجرا 
نمی کند. وی گفت: »ما تا اکنون چندین بار این ش��رکت 
را به خاط��ر س��هل انگاری هایش در ای��ن زمینه جریمه 

کرده ایم.«
جمران��ی تصریح کرد که وزارت معادن، هر س��ال با یک 
ش��رکت خارجی ق��رارداد می کند تا از کارکرد ش��رکت 

استخراج کننده نفت، نظارت و گزارش آن را تهیه کند.
چالش های فراروی اجرای این پروژه 

	چالش های امنیتی
در حال حاضر ۳50 تن از نیروهای خاص در زمینه تأمین 
امنیت حوزه نفتی آمو گماش��ته ش��ده اند و در ساحات 
مربوط حضور دارند؛ اما با وصف آن مس��ئوالن این حوزه 

نفتی، در این زمینه ابراز نگرانی می کنند.
انجنیر محمدحسین جواد عضو تیم حوزه نفتی آمو گفت: 
"قب��ل از انتخابات )16 حمل 1۳۹۳( نفت را اس��تخراج 
می کردی��م؛ ام��ا مش��کالت امنیتی و همچنان مس��ائل 

انتخاباتی سبب شد تا تمام روند متوقف شود."
وی افزود: "قباًل شرکت مجری، روزانه درحدود ۳00 تن 
نفت را اس��تخراج و به فروش می رس��اند؛ اما فعال تولید 

متوقف است و این شرکت همه روزه زیان می کند."
باشندگان محل نیز با ابراز نگرانی های مشابه می گویند که 
برخی مشکالت امنیتی به دلیل عدم به کارگیری مردم 
محل می باشد. محمد هاش��م از باشندگان مرکز والیت 
س��رپل که محل سکونت وی از س��احه استخراج نفت، 
حدود 10 کیلومتر فاصله دارد گفت که بیشتر مردم بیکار 
هستند و این شرکت، برخالف وعده هایش تعداد کمی از 

مردم محل را استخدام کرده است.
	•مشکالت اداری

ش��رکت ملی نفت چی��ن و وطن گ��روپ می گویند که 
ازبکستان اجازۀ ورود نفت خام را که از این حوزه استخراج 
می شود، به داخل آن کش��ور نمی دهد تا زمینه پاالیش 

)تصفیه( آن فراهم شود.
یکتن از انجنیران شرکت ملی نفت چین که خواست نام 

وی فاش نشود، با بیان این موضوع گفت که انتقال نفت 
خام برای تصفیه به خارج از افغانس��تان ضرور است؛ اما 
در این زمینه قراردادی در این راستا با ازبکستان صورت 

نگرفته است.
به گفت��ۀ وی، در حال حاضر مذاکراتی بین دو جانب در 

جریان است و انتظار می رود به زودی حل شود.
عبدالجلیل جمرانی سرپرس��ت رئیس عمومی پطرولیم 

وزارت معادن و پطرولیم نیز این مش��کل را تأیید کرد و 
گفت: "پاالیشگاه هایی که ما برای تصفیه نفت خام داریم، 
از ظرفیت کافی برخوردار نیستند و نفت خام موجود، به 

دلیل غلظت زیاد، نیاز به پاالیشگاه های بزرگ دارد."
به گفتۀ وی، حکومت افغانس��تان با ازبکستان مشکالت 
ترانزیتی دارد و وزارت تجارت و صنایع، باید این مش��کل 

را حل کند.
اما مس��افر قوقندی س��خنگوی وزارت تجارت و صنایع 
می گوید که انتق��ال نفت خام، مرب��وط وزارت معادن و 
پترولیم می ش��ود و این وزارت، در این زمینه مسئولیتی 
ندارد و با ازبکس��تان نیز در این راستا قرارداد امضا نکرده 

است.
	•میزان پیشرفت پروژه

طب��ق متن این ق��رارداد، حوزه نفتی آم��و به پنج بالک 
قشقری، بازار کمی، زمرد سای، آق دریا و انگوت تقسیم 
شده است که در سال نخست، از بالک قشقری و انگوت 
150 هزار بیرل نفت ش��روع می شود؛ تا سال چهارم که 
استخراج نفت از سه بالک دیگر نیز آغاز می شود، میزان 
استخراج در یک روز به 12۳00 هزار بیرل خواهد رسید.
اما حبیب اهلل شریفی کار شناس معادن می گوید که بعد 
از گذشت دو سال از عقد این قرارداد، تاکنون بیشتر تعهد 
صورت گرفته دراین زمینه اجرا نشده است؛ روندی که به 
گفته مسئوالن حوزه نفتی آمو دریا، به دلیل مانع تراشی 
ازبکستان بخاطر انتقال نفت خام و مسائل امنیتی، به طور 

کامل عملی نشده است.
	مشکالت محیط زیستی ناشی از روند استخراج

جاوید نورانی کار شناس امور معادن می گوید که باید در 
استخراج نفت از حوزه آمو، از تکنالوژی پیشرفته استفاده 
صورت گیرد تا اثرات منفی آن، بر محیط زیست کاهش 

یابد.
باش��ندگان محل گفتن��د که آب های محیط��ی وهوای 
ساحات نزدیک به حوزه نفتی، آلوده شده و گرد و خاک 
ناش��ی از تردد در جاده ارتباطی به این حوزه نیز افزایش 

یافته است.
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اش��اره ای نش��ده؛ اما در پایان این سند امضای وحیداهلل 
شهرانی و مسئوالن شرکت  های یادشده وجود دارد.

انجنیر صدیق اهلل نیکبین کار شناس امور معادن گفت که 
ایجاد این پاالیش��گاه، بسیار ضرور و به نفع کشور است و 
اگر شرکت استخراج کننده، از تعهدات خود فرار می کند، 
حکومت افغانس��تان باید در این زمینه اقدام و ش��رکت 

دیگری را تشویق به انجام این کار کند.
در همین راستا انجنیر محمدحسین جواد عضو تیم حوزه 
نفتی آمو گفت که یک شرکت امریکایی به نام )اف  ام  کو( 

ابراز آمادگی کرده تا یک پاالیشگاه در جوزجان بسازد.
وی افزود: "نزدیک به 50 جریب زمین که بخاطر ساخت 
این پاالیشگاه نیاز است، شناسایی شده و به زودی کار آن 

آغاز خواهد شد."
اما اسداهلل ُخرم رئیس شورای والیتی سرپل نیز با انتقاد 
از اجرایی نش��دن بیشتر تعهدات شرکت ملی نفت چین 
و وطن گروپ، گفت که پاالیش��گاه نفت به عنوان یکی از 

تعهدات اصلی این شرکت است که باید ساخته شود.
وی افزود: »ما دو درخواست داشتیم که شامل استخدام 
کارگران از این والیت و ایجاد پاالیشگاه مي باشد که هردو، 
تا به حال عملی نشده است.« ُخرم، هشدار داد در صورتی 
که این تعهدات عملی نشود، شاید برخی مشکالت در این 

راستا از سوی مردم ایجاد گردد.

 عبدالغفور باشنده مرکز والیت سرپل، با بیان این موضوع 
گفت که این وضعیت سبب مشکالت زیادی شده و هیچ 

کس نسبت به آن پاسخگو نیست.
	عدم ساخت پاالیشگاه نفت از سوی شرکت ملی 

نفت چین
مقام های وزارت معادن، هنگام امضای این قرارداد گفته 
بودند که ش��رکت اس��تخراج کننده تا دو سال موادنفتی 
را به صورت خام از افغانس��تان خارج می سازند و پس از 
آن، با ساخته شدن پاالیشگاه )تصفیه خانه( باید نفت در 
داخل افغانستان تصفیه شده و به فروش برسد؛ اما این کار 

تاکنون صورت نگرفته است.
 اما در متن قرارداد، اصاًل به موضوع ایجاد پاالیشگاه اشاره 

نشده است.
در سند دیگری که میان وحیداهلل شهرانی وزیر پیشین 
وزارت مع��ادن و پطرولیم و مس��ئوالن ش��رکت ملی 
پترولی��م چین و وطن گروپ به امضا رس��یده، بر 
ساخت پاالیش��گاه بخاطر تصفیه نفت خام 
تأکید شده است. در این سند همکاری 
آم��ده اس��ت: "طرفین تمای��ل دارند تا 
یک دس��تگاه تصفیه نفت )پاالیشگاه( 
توسط ش��رکت  های ملی پترولیم چین 
و وط��ن، جه��ت پروس��س و تصفیه  
هایدروکاربن  های مای��ع، در داخل 

افغانستان به کار انداخته شود."
در این سند در مورد ظرفیت 
ه  یش��گا ال پا
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که از طرف اداره انکش��افی ایاالت متحده فراهم گردیده، 
تسلیم داده شده است.

ش��یراحمد س��پاهی زاده، رئیس تجارت و صنایع والیت 
بلخ در رابطه به ای��ن موضوع به خبرنگاران گفت: »اداره 
انکشافی ایاالت متحده این تجهیزات و سامان آالت را با 
هزینه ی ۳.4 میلیون دالر امریکایی برای س��رمایه گذاران 

کوچک و متوسط فراهم ساخته است.«
آقای سپاهی زاده هم چنان با بیان این موضوع که این گونه 
س��رمایه گذاری ها می توان��د س��بب رش��د و خودکفایی 
سرمایه گذاران کوچک و متوسط شود، افزود: »توزیع و در 
اختیار قرار دادن این گونه وسایل در دست سرمایه گذاران 
کوچک و متوسط استقاللیت اقتصادی برای این گونه افراد 
سرمایه گذار است که از این طریق می توانند به خودکفایی 

دست پیدا کنند.«
بر بنیاد گفته های رئیس تجارت و صنایع والیت بلخ هدف 
از توزیع این گونه سرمایه ها، از یک طرف آموزش و ارتقای 
تخنیکی در بخش سرمایه گذاری های کوچک و متوسط 
می باش��د و از سوی دیگر می تواند آن ها را به خودکفایی 

برساند.

ایاالت متحده امریکا برای س��رمایه گذاری های کوچک و 
متوس��ط در والیت بلخ نزدیک به سه  و نیم میلیون دالر 

کمک کرده است. 
مس��ئوالن در اداره تجارت و صنایع والیت بلخ در شمال 
کشور از این کمک س��ه ونیم میلیون دالری امریکا برای 
سرمایه گذاری های کوچک و متوسط خبر داده می گویند 
که این کمک ها می تواند زمینه س��از سرمایه گذاری های 

بیشتر و بزرگ تر در کشور و به ویژه در بلخ گردد.
مس��ئوالن در این اداره هم چنان بیان داش��تند که اداره 
انکشافی بین المللی ایاالت متحده امریکا به نام »آبادی« 
ب��رای 7 بخش مختلف از س��رمایه گذاری های کوچک و 
متوسط در والیت بلخ سامان آالت کاری توزیع می کند تا 
این سرمایه گذاران خودکفا شده و برای مردم اشتغال زایی 

کنند.
به  گفته مس��ئوالن، س��رمایه گذاران جدید ش��امل یک 
چاپخان��ه، دو مرکز تولید لباس، یک دس��تگاه فلزکاری، 
یک ورزش��گاه زنانه و دو مرکز تولید محصوالت رسانه ای 
می باشد که اس��ناد تجهیزات و وسایل برای مالکان آنان 

از س��ویی هم شماری از سرمایه گذاران که تحت حمایت 
اداره انکشاف بین المللی ایاالت متحده امریکا قرار گرفته 
و تجهیزات و سامان آالت برای شان فراهم گردیده اظهار 
می دارند که این گونه برنامه ها در زندگی شغلی و اقتصادی 

آنان تغییرات زیادی به وجود خواهد آورد.
ی��ک تن از این س��رمایه گذاران کوچک گفت: »ما با این 
سرمایه های کوچک می توانیم که هم دارای اقتصاد خوب 
ش��ویم و هم برای ش��ماری از مردم زمینه های کاری را 

فراهم کنیم و برای جامعه خود خدمت نماییم.«
وی از دولت خواست که کمک های بیشتر جامعه جهانی 
را برای س��رمایه گذاری های بیشتر در کشور جذب کند 
و در شهرهای امنی چون مزارشریف باید سرمایه گذاری 

بیشتر کند.
یکی دیگر از س��رمایه گذاران ک��ه در بخش تولید لباس 
سرمایه گذاری کرده است می گوید که وسایل تسلیم داده 
شده برای آن ها خیلی مهم بوده و با آن می توانند سطح 
تولید خود را بلند برده هم به اقتصاد کشور کمک کنند و 
هم برای خانواده های خویش زندگی خوبی فراهم سازند.

در همین حال، عزیزاهلل نثار دانش آموخته ی اقتصاد به این 

باور است که افغانستان تا رسیدن به سرمایه گذاری های 
کالن راه درازی را در پی��ش دارد و دول��ت بای��د روی 

سرمایه گذاری های کوچک توجه بیشتری داشته باشد.
آقای نثار می گوید که سرمایه گذاری های کوچک است که 
به سرمایه گذاری های کالن می رسد و هیچ سرمایه گذاری 

کالنی یک شبه به میان نیامده است.
عزی��زاهلل نث��ار گف��ت: »دولت افغانس��تان چ��ون توان 
سرمایه گذاری های کالن را ندارد باید سرمایه گذاری های 
کوچک و متوس��ط را حمایت کند و س��طح رفاه زندگی 

مردم را بلند ببرد.«
آقای نثار هم چنان با اشاره به رابطه میان اقتصاد و امنیت 
در کش��ور، افزود که جوامعی که سطح رفاه اقتصادی در 
آن جوامع بلند است ناامنی هم کم تر است چون مردم از 

وضعیت زندگی خود راضی می باشند.
گفتنی است که س��رمایه گذاری های کوچک و متوسط 
فراوانی در کش��ور صورت گرفته است ولی بعد از چندی 
بس��اط آن برچیده شده که به باور آگاهان دلیل آن عدم 

حمایت درست دولت از این سرمایه گذاری ها بوده است.

و متوسـط،  ســرمایه گذاری های کوچک 
دارد پـی  در    اجتماعـی  رفـاه 
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جامعـةامنیتجوانان
اجتماعسرمایــة گذاراقتصــاد

سـرمایه گذارى    باالى جوانان،
امنیت اجتماعـی، اقتصادى و... 

را تأمیـن کنـد جامعـه 
سرمایه گذاری باالی جوانان، امنیت اجتماعی، اقتصادی 

و... جامعه را تأمین کند
جدی شدن مشکالت اقتصادی، ادامه ناامنی و پاره ای از 
مسائل دیگر اجتماعی سبب شد تا انگیزه فرار جوانان از 

کشور بیشتر گردد.
اینکه چرا بس��یاری از جوانان از کشور فرار می کنند علل 
مختلفی دارد که عمده ترین آن فقر و بیکاری اس��ت که 

دامن گیر نسل جوان این کشور شده است.
ادام��ه ای��ن حرکت ها باعث خواهد ش��د تا افغانس��تان 
بزرگتری��ن نیروی کاری و س��رمایه خود را در آینده های 

دور ونزدیک از دست بدهد.
این درحالیست که گزارش تازه صندوق جمعیت سازمان 
مل��ل متحد نش��ان می دهد که ش��صت درص��د نفوس 
افغانس��تان را کمتر از سن بیس��ت و پنج سال تشکیل 
می دهد و س��رمایه گذاری روی جوان��ان می تواند زمینه 

توسعه اجتماعی واقتصادی را فراهم کند.
یافته های این گزارش تخمین زده اس��ت که تا پنج سال 
آینده افرادیکه در س��ن کار ق��رار خواهند گرفت به پنج 
میلیون نفر می رسد و این روند تا چهل سال آینده ادامه 

خواهد داشت.
در این گزارش آمده اس��ت کش��ور های در حال توس��عه 

که تعداد جوانان شان زیاد است می توانند اقتصاد شگوفا 
و پیش��تاز داشته باشند به ش��رط اینکه در تحصیالت و 
سالمت جوانان خویش سرمایه گذاری سنگین کرده و از 

حقوق آنان محافظت کنند.
در این گزارش که به افغانس��تان کش��ور جوانان نام داده 
ش��د تأکید گردید در صورتی که به کاریابی و مشارکت 
جوانان در افغانس��تان توجه نشود، ممکن است این نیرو 
به جای توسعه به بی ثباتی و ناامنی این کشور کمک کند 
تا پنج س��ال آینده چهار میلیون تن به متقاضیان کار در 

افغانستان افزوده خواهد شد.
نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان 
گفته است ایجاد فرصت های کاریابی برای جوانان همراه با 
ادامه خدمات صحی و آموزشی باید در اولویت برنامه های 

دولت افغانستان باشد.
به گفته وی حکومت افغانس��تان تعهد خود را با تدوین 
پالیس��ی ملی جوانان نشان داده اس��ت، اما این ابتکار با 
طرح برنامه توسعه ای جامعه برای جوانان باید دنبال شود.

به اس��اس گزارش ها، بیکاری، مهاجرت های غیرقانونی، 
اعتیاد به مواد مخدر و مشکالت در بخش آموزش از موارد 
خوانده  شده که با گذشت سیزده سال هنوز هم به عنوان 
مشکالت جدی در برابر جوانان افغان قرار دارند و اکنون 

ه��م این رون��د در میان جوانان افزایش یافته اس��ت و از 
سوی هم دشمنان مردم افغانستان از این فرصت استفاده 
می کنند تا با تبلیغ های بیهوده ش��ماری از جوانان را به 

صفوف شان جذب نمایند.
با وجودیکه در چند س��ال گذشته ش��ماری از نهاد های 
خصوصی تحصیلی و آموزش��ی در جلب و جذب جوانان 
کارهای��ی را انج��ام دادند ام��ا از دان��ش و اندوخته های 
ای��ن جوانان اس��تفاده ص��ورت نگرفته و ب��رای آنان در 
تصمیم گیری های سیاس��ی کشور سهم داده نشده است 
و به همین منظور ش��بکه فع��االن جوانان که برای دفاع 
از حق��وق جوان��ان کار کرده و از حکوم��ت وحدت ملی 
می خواه��د تا برای جوانان در بخش های مختلف س��هم 

داده شود.
این درحالیس��ت ک��ه محمد اش��رف غنی رئیس جمهور 
در نخس��تین روزهای کاری اش گفت��ه بود که حکومت 
افغانستان فراهم ساختن زمینه کاریابی برای جوانان را در 

خط مقدم برنامه های کاری اش قرارداده است.
به گفته وی حکومت درنظر دارد میان بخش های سیاسی 
و اقتصادی مناسباتی را ایجاد کند تا از امکانات مالی این 

دوبخش برای بهبود زمینه کاری جوانان استفاده شود.
ش��ماری از جوانان با انتقاد گفته اند که در س��یزده س��ال 

گذشته کارهای اساسی و زیربنایی برای جوانان انجام نشده 
اس��ت که بتوانند وضعیت آنان را بهبود بخش��د و ساالنه 
هزاران جوان از نهادهای تحصیالت عالی و نیمه عالی فارغ 

شده اما بسیاری آنان با بیکاری و فقر مواجه می شوند.
آنان می گویند با وجود کمک های جهانی به افغانستان در 
سال های گذشته به این نسل که سرمایه کشور به حساب 
می آیند توجه جدی صورت نگرفته، فقط روی ش��عار از 

جوانان به عنوان یک نیرو استفاده شده است.
این جوان��ان می گویند که آم��دن حکومت وحدت ملی 
امیدهای برای جوانان دست داده است تا حکومت وحدت 
ملی بتواند به خواست های جوانان رسیدگی کند و نگذارد 
که این س��رمایه بزرگ مجبور به ترک کش��ور شوند یا با 
گروه های مخالف یکجا شوند و یا به مواد مخدر رو بیاورند.

اکن��ون مردم از حکومت وحدت مل��ی انتظار دارند تا به 
تعهدات که در عرصه های مختلف به خصوص به جوانان 
که بزرگترین سرمایه کشور را تشکیل می دهند داده است 
باید تالش های را برای توقف روند فرار جوانان از کش��ور 
و برگشت دوباره آنانیکه رفته اند و زمینه کاریابی را مهیا 
سازد و س��رمایه گذاری باالی این نسل می تواند، امنیت 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و رفاهی جامعه را تأمین و 

تضمین کند.
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کانال س��وئز از نمادهای مصر اس��ت. نم��ادی که برای 
مصری ها هم مایه مباهات است، هم بسیار سودآور.

بنابرای��ن عجی��ب نیس��ت ک��ه عبدالفت��اح سیس��ی، 
رئیس جمهوری مص��ر تصمیم گرفته ب��رای تکان دادن 

اقتصاد بی جان این کشور، یک کانال دیگر هم بسازد.
او کلنگ س��اخت دومین کانال س��وئز را ماه اوت س��ال 
گذش��ته زد، در مراس��می که نمایش میهن پرستی بود، 
ب��ا کبکبه و دبدبه بس��یار. در حالی که جنگنده ها باالی 
س��رش پرواز می کردند، وع��ده داد که کانال دوم »کانال 

رفاه« باشد.
محدودیت زمانی

ام��ا همان آغاز کار به مش��کل خ��ورد. آب یکی از نقاط 
حفاری را گرفت. از آن بدتر � یا شاید بامزه تر � تمبرهای 
یادبود با تصویر کانال پاناما چاپ ش��د، کانالی که حدود 

11000 کیلومتر با کانال مصری ها فاصله دارد.
بعد از این مش��کالت اولیه کار راه افت��اد، بدون وقفه در 

طول شبانه روز.
کانال سوئز اصلی سال 186۹ افتتاح شد، 10 سال بعد از 
آغاز ساختش. اما سیسی اعالم کرده این یکی را در یک 

سال می سازد.
مقام های مصری هم می گوین��د کار در زمان مقرر تمام 
می ش��ود، و اولین کش��تی می تواند اوایل اوت 2015 از 

کانال رد شود.

گذرگاه دو طرفه
کانال س��وئز دری��ای مدیترانه را به دریای س��رخ وصل 
می کند، و س��ریع ترین مس��یر کش��تی رانی بین اروپا و 
آسیاست. چیزی حدود 7 درصد کل تجارت دریایی دنیا 

از این کانال انجام می شود.
از این گذشته کانال سوئز یکی از منابع اصلی درآمد ارزی 

مصر است.
زمانی که کانال دوم راه بیافتد، در حقیقت بخش هایی از 
مسیر دو طرفه می شود. در نتیجه زمان انتظار و عبور هم 

کمتر خواهد شد.
مقام های مصری می گویند کانال دوم ظرفیت آبراه موجود 
را دو برابر می کند، و در کمتر از ده س��ال درآمد کشور را 
تقریبا س��ه برابر می کند � از ۳.5 میلیارد پوند در س��ال 

2014 به 1۳.2 میلیارد پوند در سال 202۳.
برنامه این است که عالوه بر ساخت کانال دوم، کرانه های 
این آبراه را هم به یک مرکز مهم لجس��تیک کشتی رانی 

بدل شود.
تولد دوباره

دولت مصر نام این پروژه را »رؤیای بزرگ مصر« گذاشته، 
نامی که ظاهرا مردم مصر هم پس��ندیده اند چون ظرف 
هشت روز هزینه 8.5 میلیارد دالری ساخت آن را تأمین 

کردند.
مقام ه��ای مصری می گویند این پ��روژه فرای یک طرح 
توسعه و افزایش ظرفیت است � آن قدر که دریادار مهاب 

ممیش، رئیس بنیاد کانال س��وئز آن را »تولدی دوباره« 
برای مصر می خواند.

می گوید: »بعد از این سه سالی که سخت ترین سه سال 
تاریخ ما بود، داریم مصری جدید می سازیم. پدران ما کانال 
سوئز را کندند، و ما کانال سوئز جدید را نه برای خودمان 
که برای آیندگان می کنیم، برای بچه ها و نوه هامان، برای 

همه دنیا.«
برای مصری ها نام سوئز از سال 1۹56 مترادف غرور ملی 
بوده. در آن سال جمال عبدالناصر کانال را از بریتانیایی ها 
و فرانس��وی ها گرفت. اقدامی که حمله این دو کشور � و 
بعد از آن ها اس��رائیل � را در پی داش��ت. در جنگ های 
اعراب و اس��رائیل در 1۹67 و 1۹7۳ هم این آبراه نقشی 

اساسی داشت.
دریادار ممیش معتقد اس��ت کانال س��وئز جدید هم در 
جنگ این دوران نقش��ی اساسی خواهد داشت. نامش را 

می گذارد »جنگ توسعه«.
دسترسی محدود

ب��رای این که جبهه های این جنگ را ببینیم ما را با قایق 
در مس��یر گرداندند. ماش��ین آالت عظیم خاک برداری و 
کامیون هایی را که در کناره مشغول بودند نشان مان دادند 

� و البته گور سربازهای بریتانیایی را.
ماهی گیرها با قایق های بادبانی از کنارمان رد می ش��دند. 
یکی صی��دش را هم بلند ک��رده بود ببینی��م. آرام آرام 
وارد کانال جدید ش��دیم. بیست متر بیشتر جلو نرفتیم. 
سکوهای عظیم الیروبی مثل غول از آب بیرون زده بودند.

معموال اجازه چنین بازدیدهایی را نمی دهند. کانال تحت 
نظارت شدید نظامی است و عملیات حفاری را واحدهای 

مهندسی ارتش هدایت می کنند.
بعد از بازدید ش��نیدیم که باز مشکل آب گرفتگی پیش 
آم��ده، این ب��ار به خاطر ریختن یک پل. ام��ا آن طور که 
مقام های مسئول می گفتند، کسی آسیب ندیده و کار هم 

به تأخیر نیافتاده.
جلوتر از برنامه زمانی

وزرای مصری معترفند که در این پروژه خیلی چیزها در 
خطر است، از جمله اعتبار بین المللی کشورشان.

اش��رف سلمان، وزیر س��رمایه گذاری مصر، می گوید »به 
نظ��رم این پروژه برای احی��ای اعتماد به نفس مصری ها 
حیاتی اس��ت. به همه دنیا نشان می دهد که مصر جدی 
است و از عهده کار برمی آید. کشور را به جایگاه قبلی اش 
برمی گرداند.« البته همه این ها در صورتی است که پروژه 

با موفقیت اجرا شود.
بعضی متخصصان بین المللی می گویند پنج س��ال طول 
می کشد. آقای سلمان اصرار داشت که در یک سال تمام 
می ش��ود. می گفت: »سخت هس��ت، اما نشدنی نیست. 
مردمی که در دو سال دو بار انقالب می کنند از پس این 
کار هم برمی آیند. ما هر روز پیشرفت کار را می سنجیم. 

از قضا از برنامه زمانی جلو هستیم.«

اولویت های تخصیص بودجه
بعضی متخصصان به عملی بودن زمان بندی پروژه شک 
دارند، بعضی دیگر به ارقامی که به عنوان درآمد پیش بینی 
ش��ده. حرف شان این است که معلوم نیست رشد جهانی 
کشتی رانی در س��ال های آینده به اندازه ای که مصری ها 

پیش بینی کرده اند باشد.
بعضی ها هم معتقدند بودجه ای که صرف س��اختن این 
آبراه جدید می شود، می توانسته جاهایی دیگر هزینه شود.

انگس بلر، کارشناس سرمایه گذاری ساکن قاهره و رئیس 
مؤسسه سیگ نت، می گوید »کانال سوئز بیش از هرچیز 
یک پروژه میهن پرستانه اس��ت. و این چیزی نیست که 
بشود به عدد درآورد. اما از نظر اقتصادی می شود گفت � 
و از نظر من بسیار معقول است � که این 8 میلیارد دالر 
می توانست صرف بهبود زیرساخت های مصر بشود، صرف 
نیروگاه های برق، حمل ونقل عمومی در شهرها، قطارهای 

جدید و خانه های نو.«

پروژه شاخص
از دیگ��ر نگرانی های موجود در م��ورد این پروژه، حضور 
پیکارجوهای تندرو در بخش هایی از صحرای سیناست، 
ک��ه مج��اور کانال اس��ت و می توان��د امنیت ای��ن آبراه 
استراتژیک را به خطر بیاندازد � آبراهی که از قضا مسیر 

نیروی دریایی آمریکا هم هست.
یک بار در سال 201۳، تندروها موفق شدند یک کشتی 
باری را با آر.پی.جی بزنند، که البته خسارت قابل توجهی 

نداشت.
ام��ا دریادار ممیش معتقد اس��ت آن حمله یک بار بوده 
و دیگ��ر تکرار نمی ش��ود. می گوید: »هم��ان روز حمله 
خودم با اولین کشتی که بعد از آن کشتی باری از کانال 
می گذشت، رفتم. برای این که نشان بدهم که کانال کامال 
امن اس��ت. از 25 ژانویه 2011 ]روزی که انقالب منتهی 
به سقوط حسنی مبارک آغاز شد[ کشتی رانی در کانال 
س��وئز یک لحظه هم متوقف نش��ده. این یعنی که ما به 

خوبی امنیت کانال را تأمین می کنیم.«
اما بزرگ ترین خطر شاید متوجه رهبر مصر باشد. سیسی 
به پروژه های ش��اخصی مثل این برای درآمدزایی، ایجاد 
اش��تغال و س��رمایه گذاری نیاز دارد. بدون این ها ممکن 

است تالطم زیر آب دوباره سر بربیاورد.
گویی سرنوشت مصر همچنان به این کانال بسته است.

مصر کانال دوم سـوئز 
را یک سـاله می سـازد
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اتاق تجارت 
و صنایع براساس گزارش تازه خود گفته 

که هرچن��د امیدواری ها برای بهب��ود وضعیت کار و بار 
افزایش یافته، اما در عمل تغییری در وضعیت س��رمایه گذاری 

دیده نمی شود.
عتیق اهلل نصرت، رئیس هیئت عامل این اتاق به خبرنگاران گفت که این 
گزارش براساس مصاحبه با مسئوالن 120۹ شرکت در پنج والیت بزرگ و 

پرجمعیت کابل، بلخ، هرات، قندهار و ننگرهار انجام شده است.
او افزود که این گزارش حاکی است که امیدواری ها به بهبود وضعیت کار و بار در 
سه ماه خزان امسال به ۳2 درصد رسیده، در حالی  که این رقم در شش ماه پیش 

از آن تنها 0.78 درصد بوده است.
آقای نصرت افزود که سه ماه اول امسال »بسیار بد« بوده است، چرا که روند طوالنی 

انتخابات و افزایش ناامنی وضعیت اقتصادی کشور را به رکود مواجه کرده بود.
رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع گفت که گزارش اخیر حاکی است که هنوز 
هم می توان اثر دشواری های ناشی از طوالنی شدن انتخابات بر وضعیت سرمایه گذاری، 

اشتغال و کارآفرینی را دید.
به گفته او، 80 درصد ش��رکت هایی که با مسئوالن آنها مصاحبه شده، در شش ماه 

گذشته یا کامال مسدود بوده یا فعالیت های محدودی داشته اند.

هلل  عتی��ق ا
نص��رت تصریح کرد که بدتر ش��دن وضعیت 

امنیتی به دنبال امضای توافقنامه امنیتی بین افغانستان و آمریکا، 
عدم تش��کیل کابینه و بالتکلیفی نهادهای دولتی در ش��ش ماه اخیر بر کار 

تاجران، سرمایه گذاران و کارفرمایان اثرگذار بوده است.
گروه طالبان مخالف امضای این توافقنامه است و به دنبال امضای آن به حمالت مسلحانه 
خود افزود و تهیه فهرست اعضای کابینه هم بیش از صد روز ادامه یافت و هفته گذشته تنها 
۹ نفر از 27 نفر معرفی ش��ده از سوی اش��رف غنی رئیس جمهوری از مجلس نمایندگان رأی 

اعتماد گرفتند.
به گفته آقای نصرت، این عوامل »موانعی« را به وجود آورد که باعث کاهش تقاضا و رکود بازار شد؛ به 

همین دلیل، هنوز هم تغییر عملی در وضعیت کار اهالی تجارت و صنایع دیده نمی شود.
او گفت که رأی نیاوردن وزیران پیشنهادی اشرف غنی رئیس جمهوری در مجلس نمایندگان، می تواند بر 
وضعیت بازار کار، تجارت و صنایع اثر بگذارد، به ویژه این که با رفتن اعضای مجلس به تعطیالت زمستانی، 

موضوع معرفی افراد دیگر دست کم تا نیمه ماه حوت/اسفند در دستور کار دولت وحدت ملی نخواهد بود.
رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع گفت که نبودن افراد مسئول در راس نهادهای دولتی که تاجران، 

ارباب صنایع و کارفرمایان با آنها سر و کار دارند، می تواند بر وضعیت تجارت و صنعیت اثر منفی بگذارد.
ب��ا وجود این، آقای نصرت پیش بینی کرد که در س��ه ماه آین��ده دولت وحدت ملی زمینه های ایجاد محیط 
مناسبی را برای کار و بار را هموار خواهد کرد که امکان فعالیت های استخدامی را در شرکت ها فراهم خواهد 

کرد.
در گزارش اتاق تجارت و صنایع نبود زیربنا و نیروی برق از دیگر مش��کالت بنیادی ش��رکت های تجاری و 
صنعتی خوانده شده است. آقای نصرت گفت که 77 درصد شرکت هایی که با مسئوالن آنها مصاحبه شده، 

به نیروی برق دسترسی ندارند.
رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان تاکید کرد که دولت وحدت ملی برای بهبود شرایط 

کار و بار به وضعیت امنیتی و مسایل زیربنایی به صورت جدی توجه کند.
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  جريده رسمي

٢٠ 

 د خـه  عملونو تبعيضي له حكومت د
   حق مصئونيت
  :ماده شپاسمه

 تقنينــــي نافــــذو نــــورو او قــــانون دې د
 لرونكـو  موخـو  ورتـه  د حكمونه سندونو
 ولـــو پـــر گـــون پـــه بهرنيـــو او كورنيـــو
 هيــو پــه بانــدې تشــبثونو شــوو منظــورو

 دې پــه داچــې خــو تطبيقېــي، ســره ول
 ســندونو تقنينــي نافــذو نــورو يــا قــانون
  .وي شوي اكل ول بل كې

ــق ــئونیت حـ ـــאلاع از مصـ ــی مـ  تبعیضـ
   حکومت

  :شانزدهم مادۀ
 تقنینی اسناد سایر و قانون این احکام
 شـده  منظور تشبثات کلیه باالی نافذه
 اهداف دارای خارجى يا داخلى از اعم

 مـی  تطبیـق  یکسان صورت به مشابه،
 یــا قــانون ایــن در اینکــه مگــر گــردد،
 دیگــر طــور نافــذه تقنینــی اســناد ســایر

  .باشد گردیده پیشبینی

 ياتيمـــــال تشــــبثونو شــــوو منظــــور د
  امتيازونه

  :ماده لسمهه او
ــه چــې تشــبث شــوى منظــور هغــه )۱(  پ

ــه كــې فعــاليتونو خپلــو  ضــرر الصخــ ل
 عايــد شــي، كــوالى شــي، مخــامخ ســره
 تــه كلونــو يمـــال راوروســته ضــرر شــوى

 و ياتومــال  د خپلـو  له هغه او ولېدوي
 چـې  پـورې  حـدودو  ترهغـو  خه عوايدو

 يـې  قـانون  ياتومــال  د بانـدې  پرعايداتو
  .كي وضع بولي، مجاز

ــازات ـــال امتی  منظــور تشــبثات یاتیم
   شده
  :هفدهم مادۀ

 در ايكـــــه شـــــده منظـــــور تشـــــبث )١(
 خـــالص ضـــرر بـــه خـــويش اليتـــــــفع
ـــواجـــــــم ــرر توانـــد مـــى گـــردد، هــــ  ضـ

ــده ــه را عاي ـــאل ب ــای س ـــال ه  بعــدی یم
ـــقال ــرا و داده انتــ  قابــــل عوايــــد از آنــ

ــ خ یاتمـال ــ ت ودــــ  قـانون  حدوديكـه  اــــ
 دانـد،  مى مجاز داتــــعاي بر ياتمـال

  .نماید وضع

 وپرعايــــدات تشــــبث شــــوى منظــــور )۲(
 مطـابق  قـانون  نافـذ  د ياتومـال د باندې

 د بانــدې شــتمنيو ايــزو پانگــه خپلــو پــر
 گـې  د خه كسراتو له استهالك چك
  .دى لرونكى حق د ستنېیاخ

 را اسـتفاده  حق شده منظور تشبث )٢(
 بــــر  ســــریع اســــتهالکات  کســــرات از

 قانون طبق خود سرمايوى هاى دارایى
ــذۀ ـــال نافـــ ــر یاتمـــ ــدات بـــ  دارا عايـــ
  جريده رسمي  .میباشد

٢١ 

ــورو د ــوو منظــ ــبثونو شــ  گمركــــي تشــ
   معافيت
  :ماده اتلسمه
 د گمركونــــو د تشــــبث، شــــوى منظــــور
 نيولــو كــې پــام پــه لــه حكمونــو د قــانون
ـــال هغوصــادراتي د ســره، ــه چــې ونوم  پ

 د مونتـاژېي،  او توليد كې افغانستان
 معاف خه وركې له عوارضو گمركي
 جــواز صــادراتي چــې شــرط دې پــه دى،
  .وي ستىیاخ يې

 منظـــور تشـــبثات گمرکـــی افیتـــــــعم
   شده
  :هجدهم مادۀ
ـــتشب ــور ثــــ ــده منظـ ــا شـ  نظرداشـــت بـ

 پرداخــــت از گمرکــــات قــــانون احکــــام
 کــه صــادراتی امـــوאل گمرکــی عــوارض

ــتان در ــد افغانســـــ ــاژ و تولیـــــ  مونتـــــ
 مشــروط میباشــد، عافـــــــم میگــردد،

 اخـــذ صـــادراتى وازــــــــــــج اينكـــه بـــر
  .باشد نموده

  ته الس رسي ووبانكي آسانتيا
  :نولسمه ماده

ــه    ــري پــ ــبث حــــق لــ ــوى تشــ ــور شــ منظــ
ــانتياوو      ــانكي آس ــه ب افغانســتان كــې ل

  :خه په الندې توگه برخمن شي

  دسترسى به تسهيالت بانكى
  :مادۀ نزدهم

ــده حـــــق دارد از     ــور شـــ ــبث منظـــ تشـــ
تســهیالت بــانکی در افغانســتان قــرار 

  : ذیل مستفید گردد

 كيبـان  د بانـدې  اسـعارو  بهرنيـو  په -۱
 د اچـونې  پـانگې  د او سـتل يپران حساب

 له بانكونو دغو د منظور په پرمخبيولو
ــه الرې ــه خــه افغانســتان ل ــه ل ــه بهرن  پ

 حــق د پــور او اعتبــار د بانــدې اســعارو
  .كول ترالسه

ـــافتت -١ ــاب احــــــــــ ــانکی حســ ــه بــ  بــ
 دریافــــت حــــق و یـــــــــخارج عارـــــــــاس

 زا اســــعار بــــه رضهـــــــــــق و ارــــــــــاعتب
ــارج ـــافغانس خـ ـــط از تانــــــ ــن ریقــــ  ایـ
ــک ــا بان ــه ه  ســرمایه پيشــبرد منظــور ب

  .ذاریــــگ

 اومـــو آالتـــو، ماشـــين تجهيزاتـــو، د -۲
 شــوي منظــور د او جــاتو پــرزه مــوادو،
ـــاتي د تشـــــبث ــدمتونو و اـــــــ  د او خـــ
ــو ــاركوونكو بهرنيـــ ــونو د كـــ  او معاشـــ

 پـــه لپـــاره وركـــو ولـــو او امتيـــازونو
ــې ــه بهركـ ــع پـ ــدې ارواسـ ــانكي د بانـ  بـ

ــانکی حســاب افتتــاح -٢  اســعار بــه ب
ــارج در ــتان از خــــــ ــت افغانســــــ  جهــــــ

 آالت، ماشــــین تجهیــــزات، خریــــداری
 مـورد  خـدمات  و جـات  پـرزه  موادخام،

 امتیــازات و معاشــات پرداخــت و نیــاز
 هـای  پرداخـت  یـه کل و خارجی کارکنان

  جريده رسمي

٢٠ 

 د خـه  عملونو تبعيضي له حكومت د
   حق مصئونيت
  :ماده شپاسمه

 تقنينــــي نافــــذو نــــورو او قــــانون دې د
 لرونكـو  موخـو  ورتـه  د حكمونه سندونو
 ولـــو پـــر گـــون پـــه بهرنيـــو او كورنيـــو
 هيــو پــه بانــدې تشــبثونو شــوو منظــورو

 دې پــه داچــې خــو تطبيقېــي، ســره ول
 ســندونو تقنينــي نافــذو نــورو يــا قــانون
  .وي شوي اكل ول بل كې

ــق ــئونیت حـ ـــאلاع از مصـ ــی مـ  تبعیضـ
   حکومت

  :شانزدهم مادۀ
 تقنینی اسناد سایر و قانون این احکام
 شـده  منظور تشبثات کلیه باالی نافذه
 اهداف دارای خارجى يا داخلى از اعم

 مـی  تطبیـق  یکسان صورت به مشابه،
 یــا قــانون ایــن در اینکــه مگــر گــردد،
 دیگــر طــور نافــذه تقنینــی اســناد ســایر

  .باشد گردیده پیشبینی

 ياتيمـــــال تشــــبثونو شــــوو منظــــور د
  امتيازونه

  :ماده لسمهه او
ــه چــې تشــبث شــوى منظــور هغــه )۱(  پ

ــه كــې فعــاليتونو خپلــو  ضــرر الصخــ ل
 عايــد شــي، كــوالى شــي، مخــامخ ســره
 تــه كلونــو يمـــال راوروســته ضــرر شــوى

 و ياتومــال  د خپلـو  له هغه او ولېدوي
 چـې  پـورې  حـدودو  ترهغـو  خه عوايدو

 يـې  قـانون  ياتومــال  د بانـدې  پرعايداتو
  .كي وضع بولي، مجاز

ــازات ـــال امتی  منظــور تشــبثات یاتیم
   شده
  :هفدهم مادۀ

 در ايكـــــه شـــــده منظـــــور تشـــــبث )١(
 خـــالص ضـــرر بـــه خـــويش اليتـــــــفع
ـــواجـــــــم ــرر توانـــد مـــى گـــردد، هــــ  ضـ

ــده ــه را عاي ـــאل ب ــای س ـــال ه  بعــدی یم
ـــقال ــرا و داده انتــ  قابــــل عوايــــد از آنــ

ــ خ یاتمـال ــ ت ودــــ  قـانون  حدوديكـه  اــــ
 دانـد،  مى مجاز داتــــعاي بر ياتمـال

  .نماید وضع

 وپرعايــــدات تشــــبث شــــوى منظــــور )۲(
 مطـابق  قـانون  نافـذ  د ياتومـال د باندې

 د بانــدې شــتمنيو ايــزو پانگــه خپلــو پــر
 گـې  د خه كسراتو له استهالك چك
  .دى لرونكى حق د ستنېیاخ

 را اسـتفاده  حق شده منظور تشبث )٢(
 بــــر  ســــریع اســــتهالکات  کســــرات از

 قانون طبق خود سرمايوى هاى دارایى
ــذۀ ـــال نافـــ ــر یاتمـــ ــدات بـــ  دارا عايـــ
  .میباشد

  جريده رسمي

١٩ 

 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

  جريده رسمي

١ 

#
 خصوصی گذاری سرمایه قانون  قانون اچونې پانگې خصوصي د

  لومى فصل
  عمومي حكمونه

  فصل اول
  احکام عمومی

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

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

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

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

 بـــه افغانســـتان اساســـی قـــانون دهـــم
ــ حمایـــت تشـــویق، منظـــور  ؤنیتومصـ

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

 وضــع  آن مربــوط  امــور  وتنظــیم  بــازار
  .است گردیده

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

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

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

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

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

 اود لېدېـدو  د تكنالوژۍ د زياتېدو، د

  قانون هدف
  :دوم مادۀ

 ارتقــای از عبــارت قــانون ایــن اهــداف
 هــــــای گــــــذاری ایهـــــــــــــسرم نقــــــش

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

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

 خـــارجی و داخلـــی خصوصـــی گـــذاران
 اقتصـــادی، انکشـــاف و رشـــد غـــرض

 اشـــــتغال، زمينـــــۀ ســـــاختن راهمــــــــــف

  جريده رسمي
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#
 خصوصی گذاری سرمایه قانون  قانون اچونې پانگې خصوصي د

  لومى فصل
  عمومي حكمونه

  فصل اول
  احکام عمومی

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

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

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

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

 بـــه افغانســـتان اساســـی قـــانون دهـــم
ــ حمایـــت تشـــویق، منظـــور  ؤنیتومصـ

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

 وضــع  آن مربــوط  امــور  وتنظــیم  بــازار
  .است گردیده

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

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

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

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

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

 اود لېدېـدو  د تكنالوژۍ د زياتېدو، د

  قانون هدف
  :دوم مادۀ

 ارتقــای از عبــارت قــانون ایــن اهــداف
 هــــــای گــــــذاری ایهـــــــــــــسرم نقــــــش

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

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

 خـــارجی و داخلـــی خصوصـــی گـــذاران
 اقتصـــادی، انکشـــاف و رشـــد غـــرض

 اشـــــتغال، زمينـــــۀ ســـــاختن راهمــــــــــف
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  جريده رسمي

٢٢ 

 لــه چــې شــرط پــدې ســتل،يپران حســاب
 مغــايرت ســره وــــــسندون تقنينــي نافــذه
  .لري ونه

 اينكـه  بـر  مشـروط  شـده  منظـور  تشبث
ــا ــناد بــ ــى اســ ــذه تقنينــ ــايرت نافــ  مغــ

  .باشد نداشته

   استخدام او كار
  :ماده شلمه

 پــه لــري حــق تشــبث شــوى منظــور )۱(
 د سـره  صـورت  غيرمستقيم يا مستقيم
 اداري مطــابق، ســندونو تقنينــي نافــذو

ــاركوونكي ــي او كــ ــين بهرنــ  متخصصــ
  .كي استخدام

   خداماست و كار
  :بیستم مادۀ

ــبث )١( ــده تشـ ــق منظورشـ  بـــه دارد حـ
 مســـتقیم غیـــر یـــا مســـتقیم صـــورت
 كاركنـان  نافـذه،  تقنينـى  اسناد مطابق
 را خـــــــــارجی متخصصـــــــــین و اداری

  .نماید استخدام

ــور )۲( ــوى منظـ ــبث شـ ــق تشـ ــري حـ  د لـ
ــاليتونو ســـوداگريزو خپلـــو ــرته د فعـ  سـ
 اشخاصـو  بهرنيـو  لـه  منظـور،  په رسولو
ــهقرار خــدماتي ســره  كــي، عقــد دادون
 تشـبث  شـوي  منظور د كې صورت پدې

 تقنينـي  اونـد  د تـه  كـاركوونكو  بهرنيو
 كېـى،  وركـول  جواز كار د مطابق سند
 پـه  كـاركوونكي  بهرنـي  چـې  شـرط  پدې

 كـې  وخـت  پـه  اوسېدو د كې افغانستان
  .ونيسي كې پام په قوانين نافذ

 بــه دارد حــق شــده منظــور تشــبث )٢(
ــای فعالیــت انجــام منظــور  تجــارتی ه
ــا را خــدماتی هــای قــرارداد خــویش،  ب
 ایـن  در نمایـد،  عقـد  خـارجی  اشخاص
 تشــبث خــارجی كاركنـان  بــرای صـورت 
 مربـوط  تقنينـى  سـند  طبـق  شده منظور
 بـر  مشـروط  میگـردد،  اعطاء کار جواز
ــان اینکــه  اقامــت حــین خــارجى كاركن
 را نافــذه قــوانین افغانســتان در شــان

  .نمایند رعایت

ــورن او بهرنــــي )۳(  شــــوي منظــــور يكــ
 هـم  اچوونكي پانگه بهرني چې تشبثات
ــې ــه پكـ ــري، ونـ ــول لـ ــي هـ ــو كېـ  ـ
  .كي استخدام كاركوونكي افغاني

 و خـــارجی شـــدۀ منظـــور تشـــبثات )٣(
 نیـز  خـارجی  گذاران سرمایه که داخلی

 تـا  گردند می تشویق اند، سهیم آن در
  .نمایند استخدام را افغانی کارکنان

  جريده رسمي
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  اجاره كېم د
  :ادهم يوويشتمه

ــى ــور بهرنـ ــوى منظـ ــبث شـ ــو د تشـ  خپلـ
 لـري  حـق  لپـاره  پرمخبيولو د فعاليتونو

 د قـــانون د عقـــار، كـــې افغانســـتان پـــه
 مــودې كلونــو )۵۰(تــر مطــابق حكمونــو

  .واخلي اجاره په پورې

  زمين ۀاجار
  :یکم و بیست مادۀ
 منظـور  بـه  خـارجى  شـدۀ  منظـور  تشبث
 دارد حـق  خـویش  های فعالیت پیشبرد

 احکــام مطــابق را ارعقــ افغانســتان در
 بــه ســـאل )٥٠( الــی مــدت بــرای قــانون
  .بگیرد اجاره

  فصل پنم
 د پورې اچونې پانگې بهرنۍ په

  لېدېدل گې او پانگې اوندې

  پنجم فصل
 به مربوط مفاد و سرمایه انتـقال

  خارجی های گذاری سرمایه

ــه بهرنــــى د ــانگې د اچــــوونكى پانگــ  پــ
 لېدېدل

  :ماده ویشتمه دوه
 پـه  لـري  حـق  اچـوونكي  پانگه يبهرن )۱(

 پـــر نـــرخ د ورـــې د او بانـــدې اســـعارو
ــه وجيبــو ياتيمـــال د اســاس ــو ادا ل  كول

 كلــــي شــــوو اچــــول پــــانگې د وروســــته
 هېـواد  لـه  سـره  آزادۍ پـه  معادل وجوهو
  .ولېدوي بهرته خه

 گــــذار رمایهــــــــــس ســــرمایۀ انتـــــقال
  خارجی
  :دوم و بیست مادۀ

ـــرمـــــــس )١( ــذار ایهـــــ ــارجی گـ  حـــق خـ
ـــمع دارد ــوه ادلـــــ ــی وجــ ــرمایه کلــ  ســ

 اساس به و اسعار به را دهــــــش گذاری
 وجايــــــــب ادای از بعــــــــد روز نــــــــرخ

 کشـور  از خـارج  به هـــــآزادان ياتى،مـال
  .دــــــده انتـقال

ــور بهرنـــى )۲(  حـــق تشـــبث شـــوى منظـ
 درج كـې  فقـره  )۱( په مادې دې د لري،
 وونـو پا ـو  يـا  پـاو  يـوه  پـه  وجـوه  شوي
  .ولېدوي كې

 حــق خــارجی شــدۀ منظــور تشــبث )٢(
 مـاده  ایـن  )١( فقرۀ مندرج وجوه دارد،

 متعــدد مراحــل یــا و مرحلــه یــک در را
  .دهد انتـقال

 مكلـف  تشـبث  شـوى  منظـور  بهرنى )۳(
 درج د كـې  فقـره  )۱( په مادې دې د دى

ــه وجوهــو شــوو  مركــزي لېدېدوخــه ل

ـــمن تشــــبث )٣( ــدۀ ظورــــــ ــارجی شــ  خــ
 منـدرج  وجـوه  انتـقال از است کلفـــــم

ــ ای )١( فقرۀ   جريده رسمي مرکـزی  بانـک  بـه  مـاده  نـــــ

٢٤ 

ــا بانــك ــه مراجعــو هغــو نــورو ي  د چــې ت
 دي، شـوې  مشخصـې  واسـطه  پـه  نقانو

  .خبروركي
 مرجـع  شـوې  ـاكلې  بلـه  يا بانك مركزي
 انـدازه  وجوهو شوو لېدول د ده مكلف

 خـه  پـانگې  اصـل  شوې اچول پانگې له
 درج يـې  دفترونوكې اوندو په او وضع
  .كي

 توســـــط کـــــه مراجعـــــی ایرــــــــــــس یـــــا
ـــقان ــده مشــــخص ونـــــــ ــت، گردیــ  اســ

  .دهد اطالع
ــزی بانـــک ــامرجع مرکـ ــر یـ ــین دیگـ  تعیـ
 انتـقال وجوه اندازۀ است مکلف شده،
 ســـــرمایه ســـــرمايۀ اصـــــل از را شـــــده
 مربوط دفاتر درج و وضع شده گذاری
  .نماید

 مرتبطـې  د سـره  اچـونې  پانگـه  بهرني له
  لېدېدل گې د پانگې

  :ماده درويشتمه
 اچول له لري حق اچوونكى پانگه بهرنى
 يـا  گـه  شـوې  ترالسـه  خـه  پانگې شوې
ــه ــش هغـ ــې وېـ ــداتو چـ ــدې پرعايـ  د بانـ
 كېي گڼل گه مطابق قانون د ياتومـال
ــه  پــر نــرخ د ورــې د بانــدې اســعارو پ

 كولــو اداء لــه وجيبــو ياتيمـــال د اســاس
 خــه هېــواد لــه ســره آزادۍ پــه وروســته
  .ولېدوي بهرته

 سرمایه با مرتبط سرمایۀ مفاد انتـقال
   خارجی گذاری
  :سوم و بیست مادۀ
ـــرمـــــس ــذار ایهــــ ــارجی گـ ــق خـ  دارد حـ
ـــم ــله فادـــــ ــرمایه حاصـ ــذاری سـ ــا گـ  یـ
ـــت ــه وزیعـــــــــ ـــمط ایکـــ ــانون ابقـــــــــ  قـــ

ـــع بــر یاتمـــال ـــم ایداتــــ  تلقــی فادـــــ
ـــاس بــه میگــردد، ـــب ،عارــــ ـــاس هـــــ  اســـ

 ايبــــــــــــوج ادای از بعـــــــد روز نـــــــرخ
 کشـــور از خـــارج بـــه آزادانـــه ياتیمــــال

  .دهد انتـقال

 ههغــ د او لېدېــدل پــور اصــل بهرنــي د
  وركې نورې
  :ماده يشتمهو لېر
 پـه  لـري  حـق  تشـبث  شـوى  منظور بهرنى
ــل ــور، اصـ ــور د پـ ــه پـ ــانې پـ ــه او كـ  پـ
 د فيســونو اونــدو د پــورې پــور بهرنــي

ــهب  اســعارو پــه وجــوه اونــد وركــې ېرت
ــدې ــه ورــې د او بان ــرخ پ ـــال د ن  ياتيم
 هېــواد لــه وروسـته  كولــو اداء لــه وجيبـو 

ـــقال ــارجی قرضــه اصــل انت  ســاير و خ
   آن هاى پرداخت

  :چهارم و بیست مادۀ
 دارد حـــق خـــارجی منظورشـــدۀ ثتشـــب
 اصـــل پرداخـــت بـــاز بـــه مربـــوط وجـــوه

 هـــای فـــيس و قرضـــه تكتانـــۀ قرضـــه،
 و اسعار به را خارجی قرضۀ به مربوط

 وجایـب  ادای از بعد روز نرخ اساس به
 انتـــــقالکشور از خــــارج بــــه یاتیمـــــال

  جريده رسمي

٢١ 

ــورو د ــوو منظــ ــبثونو شــ  گمركــــي تشــ
   معافيت
  :ماده اتلسمه
 د گمركونــــو د تشــــبث، شــــوى منظــــور
 نيولــو كــې پــام پــه لــه حكمونــو د قــانون
ـــال هغوصــادراتي د ســره، ــه چــې ونوم  پ

 د مونتـاژېي،  او توليد كې افغانستان
 معاف خه وركې له عوارضو گمركي
 جــواز صــادراتي چــې شــرط دې پــه دى،
  .وي ستىیاخ يې

 منظـــور تشـــبثات گمرکـــی افیتـــــــعم
   شده
  :هجدهم مادۀ
ـــتشب ــور ثــــ ــده منظـ ــا شـ  نظرداشـــت بـ

 پرداخــــت از گمرکــــات قــــانون احکــــام
 کــه صــادراتی امـــوאل گمرکــی عــوارض

ــتان در ــد افغانســـــ ــاژ و تولیـــــ  مونتـــــ
 مشــروط میباشــد، عافـــــــم میگــردد،

 اخـــذ صـــادراتى وازــــــــــــج اينكـــه بـــر
  .باشد نموده

  ته الس رسي ووبانكي آسانتيا
  :نولسمه ماده

ــه    ــري پــ ــبث حــــق لــ ــوى تشــ ــور شــ منظــ
ــانتياوو      ــانكي آس ــه ب افغانســتان كــې ل

  :خه په الندې توگه برخمن شي

  دسترسى به تسهيالت بانكى
  :مادۀ نزدهم

ــده حـــــق دارد از     ــور شـــ ــبث منظـــ تشـــ
تســهیالت بــانکی در افغانســتان قــرار 

  : ذیل مستفید گردد

 كيبـان  د بانـدې  اسـعارو  بهرنيـو  په -۱
 د اچـونې  پـانگې  د او سـتل يپران حساب

 له بانكونو دغو د منظور په پرمخبيولو
ــه الرې ــه خــه افغانســتان ل ــه ل ــه بهرن  پ

 حــق د پــور او اعتبــار د بانــدې اســعارو
  .كول ترالسه

ـــافتت -١ ــاب احــــــــــ ــانکی حســ ــه بــ  بــ
 دریافــــت حــــق و یـــــــــخارج عارـــــــــاس

 زا اســــعار بــــه رضهـــــــــــق و ارــــــــــاعتب
ــارج ـــافغانس خـ ـــط از تانــــــ ــن ریقــــ  ایـ
ــک ــا بان ــه ه  ســرمایه پيشــبرد منظــور ب

  .ذاریــــگ

 اومـــو آالتـــو، ماشـــين تجهيزاتـــو، د -۲
 شــوي منظــور د او جــاتو پــرزه مــوادو،
ـــاتي د تشـــــبث  د او خـــــدمتونو و اـــــــ
ــو ــاركوونكو بهرنيـــ ــونو د كـــ  او معاشـــ

 پـــه لپـــاره وركـــو ولـــو او امتيـــازونو
ــې ــه بهركـ ــع پـ ــدې ارواسـ ــانكي د بانـ  بـ

ــانکی حســاب افتتــاح -٢  اســعار بــه ب
ــارج در ــتان از خــــــ ــت افغانســــــ  جهــــــ

 آالت، ماشــــین تجهیــــزات، خریــــداری
 مـورد  خـدمات  و جـات  پـرزه  موادخام،

 امتیــازات و معاشــات پرداخــت و نیــاز
 هـای  پرداخـت  یـه کل و خارجی کارکنان
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  جريده رسمي

٢٤ 

ــا بانــك ــه مراجعــو هغــو نــورو ي  د چــې ت
 دي، شـوې  مشخصـې  واسـطه  پـه  نقانو

  .خبروركي
 مرجـع  شـوې  ـاكلې  بلـه  يا بانك مركزي
 انـدازه  وجوهو شوو لېدول د ده مكلف

 خـه  پـانگې  اصـل  شوې اچول پانگې له
 درج يـې  دفترونوكې اوندو په او وضع
  .كي

 توســـــط کـــــه مراجعـــــی ایرــــــــــــس یـــــا
ـــقان ــده مشــــخص ونـــــــ ــت، گردیــ  اســ

  .دهد اطالع
ــزی بانـــک ــامرجع مرکـ ــر یـ ــین دیگـ  تعیـ
 انتـقال وجوه اندازۀ است مکلف شده،
 ســـــرمایه ســـــرمايۀ اصـــــل از را شـــــده
 مربوط دفاتر درج و وضع شده گذاری
  .نماید

 مرتبطـې  د سـره  اچـونې  پانگـه  بهرني له
  لېدېدل گې د پانگې

  :ماده درويشتمه
 اچول له لري حق اچوونكى پانگه بهرنى
 يـا  گـه  شـوې  ترالسـه  خـه  پانگې شوې
ــه ــش هغـ ــې وېـ ــداتو چـ ــدې پرعايـ  د بانـ
 كېي گڼل گه مطابق قانون د ياتومـال
ــه  پــر نــرخ د ورــې د بانــدې اســعارو پ

 كولــو اداء لــه وجيبــو ياتيمـــال د اســاس
 خــه هېــواد لــه ســره آزادۍ پــه وروســته
  .ولېدوي بهرته

 سرمایه با مرتبط سرمایۀ مفاد انتـقال
   خارجی گذاری
  :سوم و بیست مادۀ
ـــرمـــــس ــذار ایهــــ ــارجی گـ ــق خـ  دارد حـ
ـــم ــله فادـــــ ــرمایه حاصـ ــذاری سـ ــا گـ  یـ
ـــت ــه وزیعـــــــــ ـــمط ایکـــ ــانون ابقـــــــــ  قـــ

ـــع بــر یاتمـــال ـــم ایداتــــ  تلقــی فادـــــ
ـــاس بــه میگــردد، ـــب ،عارــــ ـــاس هـــــ  اســـ

 ايبــــــــــــوج ادای از بعـــــــد روز نـــــــرخ
 کشـــور از خـــارج بـــه آزادانـــه ياتیمــــال

  .دهد انتـقال

 ههغــ د او لېدېــدل پــور اصــل بهرنــي د
  وركې نورې
  :ماده يشتمهو لېر
 پـه  لـري  حـق  تشـبث  شـوى  منظور بهرنى
ــل ــور، اصـ ــور د پـ ــه پـ ــانې پـ ــه او كـ  پـ
 د فيســونو اونــدو د پــورې پــور بهرنــي

ــهب  اســعارو پــه وجــوه اونــد وركــې ېرت
ــدې ــه ورــې د او بان ــرخ پ ـــال د ن  ياتيم
 هېــواد لــه وروسـته  كولــو اداء لــه وجيبـو 

ـــقال ــارجی قرضــه اصــل انت  ســاير و خ
   آن هاى پرداخت

  :چهارم و بیست مادۀ
 دارد حـــق خـــارجی منظورشـــدۀ ثتشـــب
 اصـــل پرداخـــت بـــاز بـــه مربـــوط وجـــوه

 هـــای فـــيس و قرضـــه تكتانـــۀ قرضـــه،
 و اسعار به را خارجی قرضۀ به مربوط

 وجایـب  ادای از بعد روز نرخ اساس به
  جريده رسمي انتـــــقالکشور از خــــارج بــــه یاتیمـــــال

٢٥ 

 چـې  شـرط  دې په ولېدوي، بهرته خه
 قوانينـو  نافـذو  د افغانستان د پور دغه

  .وي شوى وركل مطابق

ــد، ــر مشــروط ده ــن اینکــه ب  قرضــه ای
 افغانســــتان نافــــذۀ قــــوانین مطــــابق
  .باشد شده اعطاء

  فصل شپم
 د ههغ د او پلورل تشبث شوي منظور د

  لېدېدل ماحصل

  ششم فصل
 انتـقال و شده منظور تشبث فروش

  آن ماحصل

   پلورل تشبثاتو شوي منظور د
  :ماده ويشتمه پنه

 قـانون  دې د اچوونكي پانگه بهرني )۱(
 حـق  سـره  نيولـو  كـې  پام په د حكمونو د

ــري ــو د ل ــو خپل ــه ديون ــو اداء ل  د او كول
ــوخ ــورو پل ــوقي ن ـــال او حق ــو يم ــه ژمن  ل

ــرته ــولو ســــ ــته رســــ ــل د وروســــ  د خپــــ
 يـــوه ههغــ  د يــا  ولـــه گــې  د كيتمـــال 
 د يـا  اشخاصـو  بهرنيو كورنيو، په برخه

 دفتــر د بانــدې حكومــت پــه افغانســتان
 وپلـوري،  پرتـه  تائيد له ادارو اوندو يا
 پـــانگې اونـــدې د چـــې شـــرط دې پـــه

 نافـــذو لـــه هېـــواد د پلـــورونكى اچــونې 
  .ونكي سرغونه وانينوخهق

   شده منظور تشبثات فروش
  :پنجم و بیست مادۀ

 بــــــا خــــــارجی گــــــذاران ســــــرمایه )١(
ـــنظ ــام رداشتــــ ــن احکـ ــانون ایـ ــق قـ  حـ

ـــب دارنـــد ــون ادای از عدــــ ــای و دیـ  ایفـ
 خــود، یمـــال و حقــوقی تعهــدات ســایر

 از بخشـی  یـا  کیتمــال  مامــــت افعـــــمن
 لــــــی، داخ اشــــــخاص االیــــــــــــب را آن

 بــدون افغانســتان حکومــت یــا خــارجی
ــد ــر تائیـ ـــی دفتـ ــربط ادارات اــــ ــه ذيـ  بـ
 اینکـه  بـر  مشـروط  اند،ـــــــــبرس فروش

ــ روشــــــــف  گــــــذاری  ســــــرمایه  ندۀـــــــــــ
ــوط، ـــق از مربــ ــذۀ وانینــــ ــور نافــ  کشــ

  .ننماید تخطی

ــيون )۲( ــري واك كمېســ ــورو د لــ  منظــ
 د قـانون  دې د چې پلورل تشبثونو شوو

 مونــدلى  صــورت يــې  مغــاير حكمونــو
  .كي لغوه وي،

ــروش دارد صــالحیت کمیســیون )٢(  ف
ــبثات ــور تشـ ــده منظـ ــه را شـ ــایر کـ  مغـ
 گرفتــــه صــــورت قــــانون ایــــن احکــــام
  .نماید لغو باشد،

 را دفتر است مکلف گذار سرمایه )٣( د دفتـر  دى مكلـف  اچوونكى پانگه )۳(

  جريده رسمي

٢٥ 

 چـې  شـرط  دې په ولېدوي، بهرته خه
 قوانينـو  نافـذو  د افغانستان د پور دغه

  .وي شوى وركل مطابق

ــد، ــر مشــروط ده ــن اینکــه ب  قرضــه ای
 افغانســــتان نافــــذۀ قــــوانین مطــــابق
  .باشد شده اعطاء

  فصل شپم
 د ههغ د او پلورل تشبث شوي منظور د

  لېدېدل ماحصل

  ششم فصل
 انتـقال و شده منظور تشبث فروش

  آن ماحصل

   پلورل تشبثاتو شوي منظور د
  :ماده ويشتمه پنه

 قـانون  دې د اچوونكي پانگه بهرني )۱(
 حـق  سـره  نيولـو  كـې  پام په د حكمونو د

ــري ــو د ل ــو خپل ــه ديون ــو اداء ل  د او كول
ــوخ ــورو پل ــوقي ن ـــال او حق ــو يم ــه ژمن  ل

ــرته ــولو ســــ ــته رســــ ــل د وروســــ  د خپــــ
 يـــوه ههغــ  د يــا  ولـــه گــې  د كيتمـــال 
 د يـا  اشخاصـو  بهرنيو كورنيو، په برخه

 دفتــر د بانــدې حكومــت پــه افغانســتان
 وپلـوري،  پرتـه  تائيد له ادارو اوندو يا
 پـــانگې اونـــدې د چـــې شـــرط دې پـــه

 نافـــذو لـــه هېـــواد د پلـــورونكى اچــونې 
  .ونكي سرغونه وانينوخهق

   شده منظور تشبثات فروش
  :پنجم و بیست مادۀ

 بــــــا خــــــارجی گــــــذاران ســــــرمایه )١(
ـــنظ ــام رداشتــــ ــن احکـ ــانون ایـ ــق قـ  حـ

ـــب دارنـــد ــون ادای از عدــــ ــای و دیـ  ایفـ
 خــود، یمـــال و حقــوقی تعهــدات ســایر

 از بخشـی  یـا  کیتمــال  مامــــت افعـــــمن
 لــــــی، داخ اشــــــخاص االیــــــــــــب را آن

 بــدون افغانســتان حکومــت یــا خــارجی
ــد ــر تائیـ ـــی دفتـ ــربط ادارات اــــ ــه ذيـ  بـ
 اینکـه  بـر  مشـروط  اند،ـــــــــبرس فروش

ــ روشــــــــف  گــــــذاری  ســــــرمایه  ندۀـــــــــــ
ــوط، ـــق از مربــ ــذۀ وانینــــ ــور نافــ  کشــ

  .ننماید تخطی

ــيون )۲( ــري واك كمېســ ــورو د لــ  منظــ
 د قـانون  دې د چې پلورل تشبثونو شوو

 مونــدلى  صــورت يــې  مغــاير حكمونــو
  .كي لغوه وي،

ــروش دارد صــالحیت کمیســیون )٢(  ف
ــبثات ــور تشـ ــده منظـ ــه را شـ ــایر کـ  مغـ
 گرفتــــه صــــورت قــــانون ایــــن احکــــام
  .نماید لغو باشد،

  جريده رسمي را دفتر است مکلف گذار سرمایه )٣( د دفتـر  دى مكلـف  اچوونكى پانگه )۳(

٢٦ 

 لېدېــدو يــا پلــورنې د گــو د كيتمـــال
 كــې صــورت پــدې كــي، خبــر هكلــه پــه

 بهرنـي  وينـ  د مشتري دى مكلف دفتر
ــا ــورني ي ــه ك ــه اچــوونكي پانگ ــوان پ  عن
  .كي ثبت

 منــــافع انتـــــقال یــــا فــــروش مــــورد در
ـــال  اینصــورت در دهــد، اطــالع کیتم
 عنـوان  به را مشتری است مکلف دفتر

 جدیـد  داخلـی  یـا  خارجی گذار سرمایه
  .نماید نام ثبت

 پلــورنې  لــه تشــبثونو شــوو منظــورو د
  لېدېدل عوايدو شوو ترالسه د هخ

  :ماده شپويشتمه
ــور د ــوي منظـ ــبث شـ ــى تشـ ــه بهرنـ  پانگـ

 شـــوي منظـــور د لـــري، حـــق اچـــوونكى
 شــوي ترالســه خــه پلــورنې لــه تشــبث
 اســـعارو شـــوو اچـــول پانگـــه پـــه عوايـــد
ــه ورـــې د بانـــدې ـــال د نـــرخ، پـ  ياتيمـ
 زادۍآ پــه وروســته كولــو اداء لــه وجيبــو
ــره ــه ســـ ــتان لـــ ــه افغانســـ ــ خـــ  هبهرتـــ

  .ولېدوي

 فـــــروش از حاصـــــله عوایـــــد انتــــــقال
  شده منظور تشبثات

  :ششم و بیست مادۀ
ـــرمـــــس ــذار ايهــــــ ــارجی گــ ــبث خــ  تشــ

 عوایـــــد دارد، حـــــق دهـــــــــــش منظــــور 
 منظـــور تشـــبث روشــــــــــف از حاصـــله

 رمایهــــــــــس عارــــــــــاس بـــــه را دهـــــــــــش
 روز، رخـــــــــن اســاس بــه شــده گــذاری

 ياتى،مــــــال وجايـــــب ایاد از دــــــــــبع
 انتــقال  افغانسـتان  از خـارج  به آزادانه

  .دــــــده

  فصل اووم
  سلبېدل كيتمـال د

  هفتم فصل
  کیتمـال سلب

  سلب كيتمـال د
  :ماده ويشتمه هاو

 د گـو  عامـه  د يوازې شي كوالى دولت
 د تشـبث  شـوي  منظور د لپاره مينولوأت

 پــه كيتمـــال شــتمنيو يــا اچــونې پــانگې
 د هېــواد د ســره صــورت يتبعيضــ غيــر

 مطـــابق حكمونـــو د وانينوــــــــق نافـــذو
  .كي سلب

  كيتمـال سلب
  :هفتم و بیست مادۀ
ـــدول ــد تــــ ــرف میتوانـ ــه صـ ــور بـ  منظـ
 کیتمــــــال عامـــــه، منـــــافع نـــــــــــمیأت

 تشـبث  هـای  دارایـی  یا گذاری سرمایه
 غیـــــر صـــــورت بـــــه را شـــــده منظـــــور
 نافــذۀ قــوانین احکــام طبــق تبعیضــی

  .دنمای سلب کشور
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  جريده رسمي

٢٧ 

  جبران زيان د
  :ماده ويشتمه اته

 اوه پـــه قـــانون دې د دى مكلـــف دولـــت
 كيتمــال  شـوي  درج كـې  مـاده  ويشتمه

 د زيانونـه،  متناسـب  مخـه  د سـلبولو  له
 قوانينــو  او اصــولو  شــوو  منــل  نيوالــو 
 لـه  بـې  اسـاس  پـر  نرخ د ورې د مطابق
 لــه ســلب د كيتمـــال د .وركــي نــه
 كـې ور بشـپې  د زيانونو د خه نېې
ــر ــورې نېــې ت ــور د پ ــه )LIBOR( ليب  پ
 زيــانونو دغــو پــه كانــه نــرخ كلــن هيــو
  .ده شامله كې
 اچـونې  پـانگې  چـې  كـې  صـورت  ههغـ  په
 وي، مونـدلى  صورت باندې اسعارو په
 اچـول  پانگـه  هماغـه  په هم جبران زيان د

  .مومي صورت واحد اسعاري شوي

  خساره جبران
  :هشتم و بیست مادۀ

 ســــلب از قبــــل اســــت مکلــــف دولــــت
 هفــتم و بیســت مــادۀ منــدرج کیتمـــال
ــن ــانون، ایــ ــارات قــ  را متناســــب خســ

 پذیرفتـــه قـــوانین و اصـــول بـــا مطـــابق
ــین شــدۀ ــه المللــی ب ــرخ اســاس ب  روز ن
 خســارات ایــن .بپــردازد تــأخیر بــدون
 کیتمــال  سـلب  تاریخ از تكتانه شامل

 بــه خســارات کامــل پرداخــت تــاریخ تــا
ــرخ ـــال یـــــک نـــ ــور ۀســـ  (LIBOR) لیبـــ

  .میباشد
 اسعار به گذاری سرمایه صورتیکه در

ــران باشــد، گرفتــه صــورت  خســاره جب
ــه نیــز  ســرمایه اســعاری واحــد همــان ب

  .میگیرد صورت شده گذاری

ــان د ــران د زي ــدل وجهــى د جب  او لېدې
  حق مراجعې د ته محكمې

  :ماده ويشتمه نهه
 تشـبث  شـوي  منظور هديو چېرې كه )۱(

 پانگـــــه بهرنـــــي د كـــــې كيتمــــــال پـــــه
ــه ســهم ياچــوونك ــه كــې ســلو پ  پنــه ل
 پانگــه بهرنــى وي، زيــات خــه ويشــتو

ـــال د لـــــري حـــــق اچـــــوونكى  د كيتمـــ
ــلبېدو ــان ســـ ــه زيـــ ــه آزاده پـــ  د او توگـــ

 خـه  هېـواد  لـه  پرتـه  وركې له ياتومـال

ـــقال ــه انتــ ــران وجــ ــاره جبــ  وحــــق خســ
  محکمه به مراجعه
  :ونهم بیست مادۀ

ـــه )١( ــاه رـــــ ــرمایه ســــهم گــ  گــــذار ســ
ـــخارج ـــال در یـــــ ــبث یــــک کیتمــ  تشــ

ــور ــتر شـــده منظـ  فیصـــد )٢٥(از بیشـ
 حـــق خـــارجی گـــذار رمایهـــــــس باشـــد،
 ســــــلب خســــــارۀ جبــــــران وجـــــوه  دارد
 پرداخـت  بـدون  و آزاد طور را کیتمـال
ـــال ـــقال کشـــور از خـــارج بـــه یاتمـ  انتـ

  جريده رسمي
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 بــل قــانون چــې دا خــو ولېــدوي، بهرتــه
  .وي كى حكم ول

 ديگــرى طــور قــانون اينكــه مگــر دهــد،
  .شدبا نموده حكم

 بهرنــي د كــې تشــبث پــه چېــرې كــه )۲(
ــه ســهم اچــوونكي پانگــه ــه كــې ســلو پ  ل
ــات خــه ويشــتو پنــه  بهرنــى وي، زي
 قناعــت نــه د لــري حــق اچــوونكى پانگــه
ــه ــورت پــ ــانون دې د كــــې صــ ــه د قــ  اتــ

 د مطـــــابق حكـــــم د مـــــادې ويشـــــتمې
 والـي  غيرعادالنـه  د سلبېدو د كيتمـال
  .وكي مراجعه ته محكمې خالف پر

 خـارجی  گـذار  سـرمایه  سـهم  ههرگا )٢(
 بیشـتر  شـده  کیتمــال  سـلب  تشبث در
 گــذار ســرمایه باشــد، فیصــد )٢٥( از

 عــــدم صــــورت در دارد حــــق خــــارجی
ــت، ــق قناعـ ــم طبـ ــادۀ حکـ ــت مـ  و بیسـ
ــن هشــتم ــانون ای ــه غیــر علیــه ق  عادالن
ـــال ســــلب بــــودن ــه کیتمــ ــه بــ  محكمــ
  .نماید مراجعه

  فصل اتم
  اختالفونوېل د

  هشتم فصل
  تالفاتاخ به رسيدگى

  حل اختالفونو د
  :ماده دېرشمه

 دې د اختالفونــــه شــــوي رامنتــــه )۱(
 فصــل او حــل مطــابق حكمونــو د قــانون
  .كېي

  اختالفات حل
  :ام سی مادۀ

ــ الفـــــاخت )١(  مطـــــابق  عایـــــده  اتـــــــ
ـــای احکــام ـــق نــــــ  فصــل و حــل انونـــــــ

  .رددـــــــگ می

منظــور شــوى پانگــه اچــوونكى يــا     ) ۲(
والى شي لـه ثالـث شـخص سـره     تشبث ك

د قرارداد يا موافقه ليـك د عقـدولو پـه    
وخـــت كـــې النـــدې كـــي هـــم مشـــخص  

  :كي

ایه گــــذار یــــا تشــــبث   ــــــــــرمــــــس) ٢(
ــد     ــین عقـ ــد حـ ــی توانـ ــده مـ ــور شـ منظـ
ــا شــخص      ــه ب ــا موافقــت نام ــرارداد ی ق
ثالــــث نکــــات آتــــی را نیــــز مشــــخص  

  :نماید

هغــه حكميــت يــا بلــه تگــالره چــې د  -۱
  .حل لپاره د توافق و وي نو داختالفو

حکمیت یا روش دیگری جهت حل  -١
  .اختالفات که مورد توافق باشد

عیین محــــل حــــل اختالفــــات ـــــــــت -٢لـــــه هېـــــواد خـــــه پـــــه بهركـــــې د   -۲

  جريده رسمي

٢٨ 

 بــل قــانون چــې دا خــو ولېــدوي، بهرتــه
  .وي كى حكم ول

 ديگــرى طــور قــانون اينكــه مگــر دهــد،
  .شدبا نموده حكم

 بهرنــي د كــې تشــبث پــه چېــرې كــه )۲(
ــه ســهم اچــوونكي پانگــه ــه كــې ســلو پ  ل
ــات خــه ويشــتو پنــه  بهرنــى وي، زي
 قناعــت نــه د لــري حــق اچــوونكى پانگــه
ــه ــورت پــ ــانون دې د كــــې صــ ــه د قــ  اتــ

 د مطـــــابق حكـــــم د مـــــادې ويشـــــتمې
 والـي  غيرعادالنـه  د سلبېدو د كيتمـال
  .وكي مراجعه ته محكمې خالف پر

 خـارجی  گـذار  سـرمایه  سـهم  ههرگا )٢(
 بیشـتر  شـده  کیتمــال  سـلب  تشبث در
 گــذار ســرمایه باشــد، فیصــد )٢٥( از

 عــــدم صــــورت در دارد حــــق خــــارجی
ــت، ــق قناعـ ــم طبـ ــادۀ حکـ ــت مـ  و بیسـ
ــن هشــتم ــانون ای ــه غیــر علیــه ق  عادالن
ـــال ســــلب بــــودن ــه کیتمــ ــه بــ  محكمــ
  .نماید مراجعه

  فصل اتم
  اختالفونوېل د

  هشتم فصل
  تالفاتاخ به رسيدگى

  حل اختالفونو د
  :ماده دېرشمه

 دې د اختالفونــــه شــــوي رامنتــــه )۱(
 فصــل او حــل مطــابق حكمونــو د قــانون
  .كېي

  اختالفات حل
  :ام سی مادۀ

ــ الفـــــاخت )١(  مطـــــابق  عایـــــده  اتـــــــ
ـــای احکــام ـــق نــــــ  فصــل و حــل انونـــــــ

  .رددـــــــگ می

منظــور شــوى پانگــه اچــوونكى يــا     ) ۲(
والى شي لـه ثالـث شـخص سـره     تشبث ك

د قرارداد يا موافقه ليـك د عقـدولو پـه    
وخـــت كـــې النـــدې كـــي هـــم مشـــخص  

  :كي

ایه گــــذار یــــا تشــــبث   ــــــــــرمــــــس) ٢(
ــد     ــین عقـ ــد حـ ــی توانـ ــده مـ ــور شـ منظـ
ــا شــخص      ــه ب ــا موافقــت نام ــرارداد ی ق
ثالــــث نکــــات آتــــی را نیــــز مشــــخص  

  :نماید

هغــه حكميــت يــا بلــه تگــالره چــې د  -۱
  .حل لپاره د توافق و وي نو داختالفو

حکمیت یا روش دیگری جهت حل  -١
  .اختالفات که مورد توافق باشد

عیین محــــل حــــل اختالفــــات ـــــــــت -٢لـــــه هېـــــواد خـــــه پـــــه بهركـــــې د   -۲
  جريده رسمي

٢٩ 

  .خارج از کشور  .اى اكل اختالفونو د حل د

 ســتنېیاخ گــې د كــې حكميــت پــه -۳
  .اكل قانون د هېواد بهرني د لپاره

 جهـت  خـارجی  کشور قانون ینتعی -٣
  .حکمیت در استفاده

 هـرې  يا حكميت د چې فيصله هغه )۳(
 د اخــتالف د كــې پايلــه پــه تگــالرې بلــې
ــدې ده، وروســتنۍ وشــي، لپــاره حــل  پ

 ليــك موافقــه يــا قــرارداد پــه چــې شــرط
ــې ـــتص ول بـــل كـ  لـــه.وي شـــوي ريحــــ

 پــــه غوــــتنې د هيــــو د خــــه اخونــــو
 الرېتگـ  بلې يا حكميت د كې، صورت
 تطبيــق د واســطه پــه حكومــت د فيصــله

ده و.  

 یــا حکمیــت نتیجــۀ در کــه فیصــلۀ )٣(
 اخـتالف  حل جهت که دیگری روش هر

ــاذ ــردد، اتخــ ــایی گــ ــی نهــ ــد، مــ  باشــ
 توافـق  یـا  قرارداد در اینکه بر مشروط
ــه ــور نامـ ــری طـ ــریح دیگـ ــده تصـ  گردیـ
 از یکــی درخواســت صــورت در .باشــد

 روش يــــا حکمیــــت فیصــــلۀ طــــرفین،
ــديگ  تطبیــق قابــل حکومــت توســط رـــــ
  .باشد می

 يـا  اچـوونكي  پانگـه  هيو د چېرې كه )۴(
 خـوا  يـوې  لـه  ترمن تشبث شوى منظور

 لـه  تـرمن  مؤسسـو  او ادارو دولتي د او
ــې ــوا بل ــوه د خ ــانگې ي ــونې، پ ــه اچ  پانگ

ــوونكي ــا اچـ ــبث د يـ ــه تشـ ــه پـ ــه هكلـ  لـ
ــرارداد ــا قـ ــر بـــل يـ ــه توافـــق ول هـ  خـ
 نهـه  د نقـانو  ددې اختالف شوى راپيدا

 درج د كـې  فقـره  )۲( پـه  مادې ويشتمې
ــوي ــم شـ ــابق حكـ ــن مطـ ــه مـ ــي، تـ  راشـ

 قوانينـو  نافـذو  د افغانسـتان  د اختالف
  .كېي ېل مطابق
 شـوى  درج كـې  فقـره  )۵( پـه  مادې ددې
  .دى ىمستثن خه امر لدې حكم

 ناشـــــــی  اخـــــــتالف  اهــــــــــــرگــــــه )٤(
ــرارداد ــا ازق ــین دیگــری توافــق ی  یــک ب

 منظورشـده  تشـبث  یـا  گذار هرمایـــــــس
 مؤسســـــــات و ادارات و یکطـــــــرف از

 یـــک مـــورد در دیگـــر طـــرف از دولتـــی
 گـذار  سـرمایه  یـا  گـذاری  ایهـــــرمـــــــس
 منــدرج حکــم ابقـــــــــــمط تشــبث اــــــی
 ایـــن ونهـــم بیســـت مـــادۀ )٢( رۀــــــــفق

 مطــابق اخــتالف نمایــد، بــروز قــانون
 گــی رســیده افغانســتان نافــذۀ قــوانین

  .رددمیگ
 ایـن  از مـاده  این )٥( فقرۀ مندرج حکم
  .است مستثنی امر

 قـرارداد  از ناشی اختالفات هرگاه )٥( توافـق  بـل  يـا  قـرارداد  لـه  چېـرې  كه )۵(
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  جريده رسمي

٢٩ 

  .خارج از کشور  .اى اكل اختالفونو د حل د

 ســتنېیاخ گــې د كــې حكميــت پــه -۳
  .اكل قانون د هېواد بهرني د لپاره

 جهـت  خـارجی  کشور قانون ینتعی -٣
  .حکمیت در استفاده

 هـرې  يا حكميت د چې فيصله هغه )۳(
 د اخــتالف د كــې پايلــه پــه تگــالرې بلــې
ــدې ده، وروســتنۍ وشــي، لپــاره حــل  پ

 ليــك موافقــه يــا قــرارداد پــه چــې شــرط
ــې ـــتص ول بـــل كـ  لـــه.وي شـــوي ريحــــ

 پــــه غوــــتنې د هيــــو د خــــه اخونــــو
 الرېتگـ  بلې يا حكميت د كې، صورت
 تطبيــق د واســطه پــه حكومــت د فيصــله

ده و.  

 یــا حکمیــت نتیجــۀ در کــه فیصــلۀ )٣(
 اخـتالف  حل جهت که دیگری روش هر

ــاذ ــردد، اتخــ ــایی گــ ــی نهــ ــد، مــ  باشــ
 توافـق  یـا  قرارداد در اینکه بر مشروط
ــه ــور نامـ ــری طـ ــریح دیگـ ــده تصـ  گردیـ
 از یکــی درخواســت صــورت در .باشــد

 روش يــــا حکمیــــت فیصــــلۀ طــــرفین،
ــديگ  تطبیــق قابــل حکومــت توســط رـــــ
  .باشد می

 يـا  اچـوونكي  پانگـه  هيو د چېرې كه )۴(
 خـوا  يـوې  لـه  ترمن تشبث شوى منظور

 لـه  تـرمن  مؤسسـو  او ادارو دولتي د او
ــې ــوا بل ــوه د خ ــانگې ي ــونې، پ ــه اچ  پانگ

ــوونكي ــا اچـ ــبث د يـ ــه تشـ ــه پـ ــه هكلـ  لـ
ــرارداد ــا قـ ــر بـــل يـ ــه توافـــق ول هـ  خـ
 نهـه  د نقـانو  ددې اختالف شوى راپيدا

 درج د كـې  فقـره  )۲( پـه  مادې ويشتمې
ــوي ــم شـ ــابق حكـ ــن مطـ ــه مـ ــي، تـ  راشـ

 قوانينـو  نافـذو  د افغانسـتان  د اختالف
  .كېي ېل مطابق
 شـوى  درج كـې  فقـره  )۵( پـه  مادې ددې
  .دى ىمستثن خه امر لدې حكم

 ناشـــــــی  اخـــــــتالف  اهــــــــــــرگــــــه )٤(
ــرارداد ــا ازق ــین دیگــری توافــق ی  یــک ب

 منظورشـده  تشـبث  یـا  گذار هرمایـــــــس
 مؤسســـــــات و ادارات و یکطـــــــرف از

 یـــک مـــورد در دیگـــر طـــرف از دولتـــی
 گـذار  سـرمایه  یـا  گـذاری  ایهـــــرمـــــــس
 منــدرج حکــم ابقـــــــــــمط تشــبث اــــــی
 ایـــن ونهـــم بیســـت مـــادۀ )٢( رۀــــــــفق

 مطــابق اخــتالف نمایــد، بــروز قــانون
 گــی رســیده افغانســتان نافــذۀ قــوانین

  .رددمیگ
 ایـن  از مـاده  این )٥( فقرۀ مندرج حکم
  .است مستثنی امر

  جريده رسمي قـرارداد  از ناشی اختالفات هرگاه )٥( توافـق  بـل  يـا  قـرارداد  لـه  چېـرې  كه )۵(

٣٠ 

ــه ــدا خـ ــوى راپيـ ــه شـ ــو د اختالفونـ  هيـ
 بهرنــي پــه يــا اچــوونكي پانگــه بهرنــي
 تشــبث شــوي منظــور د ســره كيتمـــال

او ادارو دولتـي  د او خـوا  يوې له ترمن 
ــو ــرمن مؤسسـ ــه تـ ــوا بلـــې لـ ــوې د خـ  يـ
 پــه قــانون ددې يــا اچــونې پانگــه بهرنــۍ
 پـه  دعـواوو  شـوو  درج د كـې  فصل اووم
 كـوي  هـه  اخونه راشي، منته هكله
ــتانه او اصــــالح د اخــــتالف چــــې  دوســ

  .كي فصل او حل الرې له مذاكرې
ــ پـــه  د اخـــتالف چـــې كـــې صـــورت ههغـ

 الرې لـــه مـــذاكرې دوســـتانه او اصـــالح
 د ســره ول بــل پــه اخونــه او نشــي حــل
 رســـېي، ونـــه توافـــق پـــه تـــه حـــل ههغـــ

 النـدې  لـه  قضـيه  فيه متنازع شي كوالى
  :كي واندې ته يوې خه مراجعو

 ســرمایه یــک بــین دیگــری وافقــــــت یــا
 منظــور تشــبث یــک یــا یــــــخارج گــذار

 یکطـرف  از خـارجی  کیتمـال با دهــــش
 طـرف  از دولتـی  مؤسسات و ادارات و

 گـــذاری ســـرمایه یـــک ردمـــو در دیگـــر
ـــی خـــارجی  فصـــل منـــدرج دعـــاوی اـــــ
 طــرفین نمایــد، بــروز قــانون ایــن هفــتم
ــد مــــی ســــعی ــه نماینــ  را اخــــتالف کــ
ــق ـــم و اصــالح ازطری  دوســتانه ذاکرۀـــ

  .نماید فصل و حل
ـــص در  طریـــــق از اخـــــتالف ورتیکهـــــــ

ــالح ـــم و اصــ ــتانه ذاکرۀـــــــ ــل دوســ  حــ
 دیگــر طــور آن حــل بــه طــرفین و نگــردد

ــه ــق بـ ــند، توافـ ــد نرسـ ــیۀ میتواننـ  قضـ
 ذیـل  مراجـع  از یکـی  بـه  را فیـه  متنازع
  :نماید ارایه

ـــאل مـــيالدي ۱۹۶۵ د -۱  د مـــارچ د کـ
 نــــــورو او الــــــدول بــــــين د نېــــــې ۱۸

ــو ــانگې د هېوادونــــــ ــو پــــــ  د اچوونكــــــ
 مطـابق،  كنوانسيون د حل د اختالفونو

 حــــل د اختالفونــــو د اچــــونې پــــانگې د
  ).ICSID( مركز نيوאل

 اختالفــات حــل المللــی بــین مرکــز -١
 طبـــــــق (ICSID) گـــــــذاری ســـــــرمایه

ــیون ــل کنوانسـ ــات حـ ــرمایه اختالفـ  سـ
 کشـور  سایر اتباع و الدول بین گذاری
 ١٩٦٥ ســـــאل مــــارچ ١٨ مــــورخ هــــا

  .ميالدى

 د اچـــــونې پـــــانگې د چېـــــرې كـــــه -۲
 )ICSID(مركـز  وאلـني حل د اختالفونو

 شــوى درج كــې جــزء )۱( پــه فقــرې ددې
ــع حكميــــت ــي، منــ ــىبه كــ ــه رنــ  پانگــ
 د تجـارت  وאلـنيـ  د حكميت اچوونكى

 ســازمان د ملگروملتونــو د لپــاره قـانون 

 حــــل المللــــی بــــین مرکــــز هرگــــاه -٢
ــات ــذاری ســرمایه اختالف  )ICSID ( گ
 را فقــره ایــن )١( جــزء منــدرج حکمیــت

ــع ــد، منـ ــرمایه نمایـ ــذار سـ ــارجی گـ  خـ
ــت ـــم را حکمیـــ ــه طابقـــــــ ــد بـــ  قواعـــ
ــت ــیون حکمیــ ــازمان کمیســ ــل ســ   جريده رسمي ملــ

٣١ 

ــيون د ــدو د حكميـــــت د كميســـ  قواعـــ
)UNCITRAL( فصـــل او حـــل مطـــابق 

  .كوي
 تـه  )ICSID( حكومـت  كې صورت پدې

 پــه حــل او كولــو وانــدې د اخــتالف د
 پنـــه د كنوانســـيون نومـــوي د هكلـــه

ــتمې ــادې ويشـ ــرې )۱( د مـ ــم د فقـ  حكـ
  .كوي موافقه مطابق

 بــــین تجــــارت انونــــــــق بــــرای متحــــد
ــی ــل )UNCITRAL( المللـ ــل حـ  وفصـ

  .دنمای می
ـــای در ــورت نـــ ــورد در حکومـــت صـ  مـ

 آن حـــل و )ICSID( بـــه اخـــتالف ارایـــۀ
 و بیســت مــادۀ )١( فقــرۀ حکــم مطــابق

 موافقـــه متـــذکره کنوانســـیون مــــــــپنج
  .نماید می

 منظــور د چــې كــې صــورت ههغــ پــه )۶(
 ســلو پــه گــې كيتمـــال د تشــبث شــوي
 پــه زيــاتې خــه ويشــتو پنــه لــه كــې

 ها پــــورې نكيواچــــو پــــانگې بهرنــــي
ــري، ــې متشــبث ول ــي د ي ــه تبعــه بهرن  پ
 )۴( پـه  مـادې  دې د او كېـي  گڼل توگه
 پــانگې د اخــتالف شــوى درج كــې فقــره

ــونې ــو د اچــ ــل د اختالفونــ ــ حــ  وאلـنيــ
ــز ــيون د )ICSID(مركــ  )۲۵( د كنوانســ
 فصــل او حــل مطــابق جــزء )۱( د مــادې
  .كېي

 شـوي  منظـور  د چـې  كې صورت ههغ په
 لـه  كـې  سـلو  پـه  گـې  كيتمـال د تشبث
 پـورې  دولت په زيات خه ويشت پنه
 كـې  فقـره  )۴( په مادې دې د ولري، اه
 د اچـــونې دپـــانگې اخـــتالف شـــوى درج

 )ICSID(مركـز  وאلـني حل د اختالفونو
 د مـادې  ويشتمې پنه د كنوانسيون د
 توافــــق لــــه دولــــت د مطــــابق جــــزء )۳(

  .شي كېدى هحـالا ته )ICSID( وروسته

 کیتالمــــــ منـــــافع صـــــورتیکه در )٦(
ــبث ــور تشـ ــده منظـ ــتر شـ  )٢٥( از بیشـ
 گــــذار ســــرمایه هــــــــب متعلــــق فیصــــد
ـــخارج ـــاشـــــب یــــــــ ــبث د،ــــــــ  آن متشــ

 تلقــــی خــــارجی تبعــــۀ ثـــــــــــحی هــــــــــب
 درجـــــــــمن تالفـــــــــاخ و دهـــــــــردیــــــگ
 )١( ءجـز  مطـابق  مـاده  این )۴( رۀــــــــفق

ــادۀ ــیون )٢٥( مــ ــز کنوانســ ــین مرکــ  بــ
ــ للالم  ســـــرمایه اختالفــــات  حــــل  یـــــــ

ــذاری ـــح (ICSID) گـ ـــفص و لـــــــ  لــــــ
  .گردد می
 کیتمـــــال منــــافع هــــــــورتیکــــــص در

ــبث ــور تشـ ــده منظـ ــتر شـ  )٢٥( از بیشـ
ـــب متعلــــق فیصــــد  باشــــد، دولــــت هـــــ
 مـــاده ایـــن )٤( فقـــرۀ منـــدرج اخـــتالف
 کنوانسیون )٢٥( مادۀ )٣( ءجز مطابق

ــ م ــ ـمـــال ینــــــــــــب رکزــــــــ  لـــــــــح للیــــــ
 (ICSID) گـــذاری ســـرمایه اختالفــات 

ــد ــق از بعــ ــت توافــ ــه دولــ  (ICSID) بــ
  .میتواند شده هحـالا

  جريده رسمي
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ــيون د ــدو د حكميـــــت د كميســـ  قواعـــ
)UNCITRAL( فصـــل او حـــل مطـــابق 

  .كوي
 تـه  )ICSID( حكومـت  كې صورت پدې

 پــه حــل او كولــو وانــدې د اخــتالف د
 پنـــه د كنوانســـيون نومـــوي د هكلـــه

ــتمې ــادې ويشـ ــرې )۱( د مـ ــم د فقـ  حكـ
  .كوي موافقه مطابق
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ــی ــل )UNCITRAL( المللـ ــل حـ  وفصـ

  .دنمای می
ـــای در ــورت نـــ ــورد در حکومـــت صـ  مـ

 آن حـــل و )ICSID( بـــه اخـــتالف ارایـــۀ
 و بیســت مــادۀ )١( فقــرۀ حکــم مطــابق

 موافقـــه متـــذکره کنوانســـیون مــــــــپنج
  .نماید می

 منظــور د چــې كــې صــورت ههغــ پــه )۶(
 ســلو پــه گــې كيتمـــال د تشــبث شــوي
 پــه زيــاتې خــه ويشــتو پنــه لــه كــې

 ها پــــورې نكيواچــــو پــــانگې بهرنــــي
ــري، ــې متشــبث ول ــي د ي ــه تبعــه بهرن  پ
 )۴( پـه  مـادې  دې د او كېـي  گڼل توگه
 پــانگې د اخــتالف شــوى درج كــې فقــره

ــونې ــو د اچــ ــل د اختالفونــ ــ حــ  وאلـنيــ
ــز ــيون د )ICSID(مركــ  )۲۵( د كنوانســ
 فصــل او حــل مطــابق جــزء )۱( د مــادې
  .كېي

 شـوي  منظـور  د چـې  كې صورت ههغ په
 لـه  كـې  سـلو  پـه  گـې  كيتمـال د تشبث
 پـورې  دولت په زيات خه ويشت پنه
 كـې  فقـره  )۴( په مادې دې د ولري، اه
 د اچـــونې دپـــانگې اخـــتالف شـــوى درج

 )ICSID(مركـز  وאلـني حل د اختالفونو
 د مـادې  ويشتمې پنه د كنوانسيون د
 توافــــق لــــه دولــــت د مطــــابق جــــزء )۳(

  .شي كېدى هحـالا ته )ICSID( وروسته

 کیتالمــــــ منـــــافع صـــــورتیکه در )٦(
ــبث ــور تشـ ــده منظـ ــتر شـ  )٢٥( از بیشـ
 گــــذار ســــرمایه هــــــــب متعلــــق فیصــــد
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 )١( ءجـز  مطـابق  مـاده  این )۴( رۀــــــــفق

ــادۀ ــیون )٢٥( مــ ــز کنوانســ ــین مرکــ  بــ
ــ للالم  ســـــرمایه اختالفــــات  حــــل  یـــــــ

ــذاری ـــح (ICSID) گـ ـــفص و لـــــــ  لــــــ
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 کیتمـــــال منــــافع هــــــــورتیکــــــص در

ــبث ــور تشـ ــده منظـ ــتر شـ  )٢٥( از بیشـ
ـــب متعلــــق فیصــــد  باشــــد، دولــــت هـــــ
 مـــاده ایـــن )٤( فقـــرۀ منـــدرج اخـــتالف
 کنوانسیون )٢٥( مادۀ )٣( ءجز مطابق
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ــد ــق از بعــ ــت توافــ ــه دولــ  (ICSID) بــ
  جريده رسمي  .میتواند شده هحـالا
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  فصل نهم
  حكمونه متفرقه

  نهم فصل
  متفرقه احكام

  ارجحيت
  :ماده يودېرشمه

 خـه  حكمونـو  لـه  قانون ددې چېرې كه
 نـورو  د اه په اچونې پانگې د حكم كوم

ــه قوانينــو ــو ل ــه ســره حكمون  مغــايرت پ
 حكمونـــه قـــانون ددې شـــي، واقـــع كـــې
  .كېي گڼل مرجح

  ارجحیت
  :یکم و سی مادۀ

 بــا قـانون  ایـن  احکــام از حکمـی  هرگـاه 
 در قــــوانین ســــایر احکــــام از حکمــــی
 مغـایرت  در گـذاری  سرمایه به ارتباط
 مــرجح قــانون ایــن احکــام گــردد، واقــع

  .میشود دانسته

   حكمونه يانتـقال
  :ماده دېرشمه دوه

ــانون ددې چــې تتشــبثا هغــه )۱( ــه ق  ل
 د دي، شـــوي منظـــور مخـــه د نافذېـــدو
ـــאل ۱۳۸۱ ــه کــ  رســــمي گڼــــه )۸۰۳( پــ
 افغانسـتان  پـه  شـوي،  خپـور  كې جريده
 د اچونې پانگې بهرنۍ او كورنۍ د كې

 د ياتومـــال د بانــدې پرعايــداتو قــانون،
 د كــې مــاده پنلســمه يوســلو پــه قــانون
 نيولـو  كـې  پـام  پـه  له حكمونو شوو درج
 خــــه معــــافيتونو ياتيمـــــال لــــه ســــره
  .شي كېدى برخمن

  یانتـقال احکام
  :دوم و سی مادۀ

ــبثاتیکه )١( ــل تشــ ــاذ از قبــ ــن انفــ  ایــ
ـــانــــــق ــور ونـــــــ ــده منظـ ــد، گردیـ  از انـ
ـــم ـــه عافیتـــــــ ــم ایــــــــــــ  یاتیـالـــــــــــ
 ذاریـــــــــگ ســــرمایه قــــانون درجـــــــــمن

ــی ـــخ و داخلـ ــا در ارجیـــــ ــتان افغـ  نسـ
 )٨٠٣( شــماره یرســم جریــدۀ منتشــرۀ
ـــאل ــا ١٣٨١ سـ ــر بـ ــام داشـــت نظـ  احکـ

ــدرج ـــم من ـــیک ادۀـــــ ـــپ و صدــ  انزدهمـــ
ــ ع بـر  یاتمــال  قانون  مسـتفید  ایداتــ

  .میگردند

 پـه  کـאل ۱۳۸۱ د چې تشبثات هغه )۲(
 خپــور كــې جريــده رســمي گڼــه )۸۰۳(

 او كــورنۍ د كــې افغانسـتان  پــه شـوي، 
 د قـــــانون د اچـــــونې پـــــانگې بهرنـــــۍ
 مكلـف  دي، شوي ثبت ابقمط حكمونو

 ددې كـې  تـر  پـه  مياشـتو  شپو د دي،

ــبثاتیکه )٢( ـــم تشـــ ــام طابقــــــــــ  احکـــ
 و داخلــــی گــــذاری ســــرمایه ونــــــــــقان

ـــخارج ــتان در یـــــــ ــرۀمنت افغانســـ  شـــ
ــدۀ ـــرس جریـ ــماره میـــ ـــאل )٨٠٣( شـ  سـ
ــده ثبــــت ١٣٨١ ــد، گردیــ  مکلــــف انــ
 از مـاه  شـش  مدت اللـــــخ در میباشند
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  جريده رسمي

٣٢ 

  فصل نهم
  حكمونه متفرقه

  نهم فصل
  متفرقه احكام

  ارجحيت
  :ماده يودېرشمه

 خـه  حكمونـو  لـه  قانون ددې چېرې كه
 نـورو  د اه په اچونې پانگې د حكم كوم

ــه قوانينــو ــو ل ــه ســره حكمون  مغــايرت پ
 حكمونـــه قـــانون ددې شـــي، واقـــع كـــې
  .كېي گڼل مرجح

  ارجحیت
  :یکم و سی مادۀ

 بــا قـانون  ایـن  احکــام از حکمـی  هرگـاه 
 در قــــوانین ســــایر احکــــام از حکمــــی
 مغـایرت  در گـذاری  سرمایه به ارتباط
 مــرجح قــانون ایــن احکــام گــردد، واقــع

  .میشود دانسته

   حكمونه يانتـقال
  :ماده دېرشمه دوه

ــانون ددې چــې تتشــبثا هغــه )۱( ــه ق  ل
 د دي، شـــوي منظـــور مخـــه د نافذېـــدو
ـــאل ۱۳۸۱ ــه کــ  رســــمي گڼــــه )۸۰۳( پــ
 افغانسـتان  پـه  شـوي،  خپـور  كې جريده
 د اچونې پانگې بهرنۍ او كورنۍ د كې

 د ياتومـــال د بانــدې پرعايــداتو قــانون،
 د كــې مــاده پنلســمه يوســلو پــه قــانون
 نيولـو  كـې  پـام  پـه  له حكمونو شوو درج
 خــــه معــــافيتونو ياتيمـــــال لــــه ســــره
  .شي كېدى برخمن

  یانتـقال احکام
  :دوم و سی مادۀ

ــبثاتیکه )١( ــل تشــ ــاذ از قبــ ــن انفــ  ایــ
ـــانــــــق ــور ونـــــــ ــده منظـ ــد، گردیـ  از انـ
ـــم ـــه عافیتـــــــ ــم ایــــــــــــ  یاتیـالـــــــــــ
 ذاریـــــــــگ ســــرمایه قــــانون درجـــــــــمن

ــی ـــخ و داخلـ ــا در ارجیـــــ ــتان افغـ  نسـ
 )٨٠٣( شــماره یرســم جریــدۀ منتشــرۀ
ـــאل ــا ١٣٨١ سـ ــر بـ ــام داشـــت نظـ  احکـ

ــدرج ـــم من ـــیک ادۀـــــ ـــپ و صدــ  انزدهمـــ
ــ ع بـر  یاتمــال  قانون  مسـتفید  ایداتــ

  .میگردند

 پـه  کـאل ۱۳۸۱ د چې تشبثات هغه )۲(
 خپــور كــې جريــده رســمي گڼــه )۸۰۳(

 او كــورنۍ د كــې افغانسـتان  پــه شـوي، 
 د قـــــانون د اچـــــونې پـــــانگې بهرنـــــۍ
 مكلـف  دي، شوي ثبت ابقمط حكمونو

 ددې كـې  تـر  پـه  مياشـتو  شپو د دي،

ــبثاتیکه )٢( ـــم تشـــ ــام طابقــــــــــ  احکـــ
 و داخلــــی گــــذاری ســــرمایه ونــــــــــقان

ـــخارج ــتان در یـــــــ ــرۀمنت افغانســـ  شـــ
ــدۀ ـــرس جریـ ــماره میـــ ـــאل )٨٠٣( شـ  سـ
ــده ثبــــت ١٣٨١ ــد، گردیــ  مکلــــف انــ
  جريده رسمي از مـاه  شـش  مدت اللـــــخ در میباشند

٣٣ 

 هغـــې يـــا نېـــې لـــه نافذېـــدو د قـــانون
 كمېســـيون د چـــې خـــه مـــودې زيـــاتې
 غـــرض پـــه ثبـــت د كېـــي، اكـــل لخـــوا
  .وكي مراجعه ته دفتر

ــاریخ ـــان تـ ــانون ایـــن فاذــــ ــا قـ  مـــدت یـ
 تعیــین کمیســیون طــرف از کــه بیشــتر

ـــمیگ ــه ثبــــت غــــرض ردد،ـــــــ ــر بــ  دفتــ
  .نمایند مراجعه

 پــه مــادې دې د چــې تشــبثات هغــه )۳(
ـــف )۲( ــې قرهــــــ ــوي رجد د كــ  حكــــم شــ

 شــــوي منظــــور ثبتېــــي، بيــــا مطــــابق
 د مـــادې ددې او كېـــي گڼـــل تشـــبثات
  .دي تابع حكمونو

ــبثاتیکه )٣( ــم طبـــق تشـ ـــم حکـ  ندرجـــ
 ثبــــت مجــــدداً مــــاده ایــــن )٢( فقــــرۀ

 شـــــده منظـــــور تشـــــبثات میگردنـــــد،
ـــگ محســوب ــابع ردیده،ــ  ایــن احکــام ت

  .میباشند قانون

ــادې ددې چــې تشــبثات هغــه )۴( ــه م  پ
 مطـابق  حكـم  شـوي  درج د كې هفقر )۲(

 درج لـه  كـې  قـانون  پـدې  نشي، ثبت بيا
ــوو ــازونو شـ ــه امتيـ ــي خـ ــرخمن نشـ  بـ
  .كېدى

ـــتشبثاتی )٤( ـــم کهـــــــــ ــم طابقــــــ  حکـــ
ــ م  ادهــــــــــم ایــــن  )٢( رۀـــــــــــفق ندرجــــــ

ــدداً ـــردنــــــنگ ثبــــــــت مجــــــ  از د،ــــــــــــ
 تفیدـــمس قانون این مندرج امتیازات

  .شوند نمی

  ېهن انفاذ د
  :ماده دېرشمه دري
 نافذ خه نېې له توشېح د قانون دغه
 شـي  خپـور  دې كـې  جريـده  رسـمي  په او
 په کـאل ۱۳۸۱ د يې سره نافذيدو په او
 خپــور كــې جريــده رســمي گڼــه )۸۰۳(

 او كــورنۍ د كــې افغانسـتان  پــه شـوى، 
 گڼــل لغـوه  قـانون  اچــونې پـانگې  بهرنـۍ 
  .كېي

  انفاذ تاریخ
  :وسوم سی مادۀ
ــان ایـــن ــاریخ از ونقـ  و نافـــذ توشـــیح تـ
 بـــا و گـــردد نشـــر رســـمی ریدۀــــــــــدرج

 گــــذاری ســــرمایه انونــــــــق آن، انفــــاذ
ــی ــارجی و داخلــــ ــتان در خــــ  افغانســــ
 )٨٠٣( شــماره رســمی جریــدۀ منتشــرۀ
 شــــــمرده ملغــــــی ش .ه ١٣٨١ ســـــــאل
  .میشود

بیسـکویت 
معرفی  شرکت اهی   تولید
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رئیس تلفـن آدرس شــرکت

فـواد
077229812

0799229812
 کابل، پارکهـای صنعتـی پـلچرخـی

نـاحیـه9 مــهــران فــهــد

نعمت اهلل
707436390

0700243169
 کابل، شهدای صالحین، متصل برج برق،

ناحیه 8 بــهــار

عبـدالسمیـع
778828839

778828893
 کابل، سرک کابل جالل آباد، پلچرخی ،

ناحیه 9 ولـیـد عبـادت

محمد کــبیر
040200221017

0799361343
 هرات، درخشـان مارکیت، سرک

خـراسان ، جـاده بهــزاد هـــری

 حاجی سیـد
 آقـا امیـن

قـادری

0799447087

0799296666
 هرات، سرک درب خوش، جاده حاجی

هاشم، ناحیه 3 شهـر سـبـز

 حاجی احمد
ســـعـــید

40200221754

700419046
 هرات، کـوچه خـراسان، جـاده بهـزاد،

ناحیه 5 عــظــیمیان

 حاجی گل
احمــد

0754014460

0799035153  هرات، مارکیت پسران فقیری، جاده
بهزاد، ناحیه 5 شاهیـــن شاهنــگ



برقی آالت  ماشین  قــــالی
معرفی  شرکت اهی   تولید معرفی  شرکت اهی   تولید

8687

رئیس تلفـن آدرس شــرکت

امراهلل
786161346

0799103414
 هرات، خانه 23، سرک هاشمی، حـوض

تاشکـر، ناحیه 7
 هرات صنعت

برادران

 انجنیر محمد
اهلل جامی

0752024270 

0700056080
 کابل، منزل 3، محب زاده پالزه ،  سرک

1، دهمـزنگ، ناحیه 3
 افغان پــاور

 کـارپــوریشن
کمپــنی

 محمــد سلیـم
تره کی

0799276262

0799424707
 هرات، میدان حاجی جپیچ، سرک

گمـرک، اسالم قـلعه
 نگـــین هـرات

الکــتریک

 منــیر
الــرحمـن

777274757

700280847
 کابل، حصه 2، پارکهای صنعتی، پلچرخی،

ناحیه 9 مــنیر الــرحمــن

 زلـــمـــی
اعظـــم زاد

799328807

700256895
کابل، سرک 1/چهاراهی انصاری/

شهرنـو افغان الکترونیک

روًوف کابل، پنجشیر وات/کلوله پشته K.B مکسر

 ئـی کــون
گــونــگ

799840227

775575752
 کابل، خانه 5 سرک سیلوی کوته سنگی

ناحیه 3

 افـغـانسـتـان چـینـا
 چـینـجیـنـگ
 انـدرسـتـری

انوست

رئیس تلفـن آدرس شــرکت

 حاجی
قـــــربـــانعلی

202500476

0799026505  کابل، خانه 1، سرک قلعه وزیر، مقابل
مسجد سفید، ناحیه 6 جمـشیـد زاده

 حاجی مهربان
قل 799335266  کابل، منزل 3، آریانا مارکیت، کارته

آریانا، ناحیه 2
 هـمـایــون

هــارون

محمــد اسـلــم

0799-829663

0799-407916 بلخ، گـذر کـارته مـامـوریـن، نـاحیـه 2 کـمــال تـمـیــم

علی اصغر

0777293520

0799321816 هرات، شهرنو، مارکیت برادران اطــهــر

 شــفــیــق
احمد

0752003713

0700283520  کابل، متصل هـوتل ستاره شام، کلـوله
پشته، ناحیه 4 کــابــل

محمد نـاصـر

799307488

799022229  کابل، پــل ســوخـتـه مـقـابل حـربی
شـوونـًحــی ساحل

محمد رضا

799328599

0799328599 کابل، چهــاراهی ده بـوری، ناحیه 3 شـمـامـه

 حاجی محـمـد
نـبـی

799491759

799344494  کابل، سرک شفــاخـانه، دشت
بــرچی، ناحیه 13 شــهـرک

 حاجی محمـد
 نسیـم

صدیـقـی
700016965

 کابل، ایستگاه سرکاریز، مقــابل
 مسـجـد اهل بیت، ده بــوری،

ناحیه 3
 محمد نسیم و

پسران
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رئیس تلفـن آدرس شــرکت

نصیر احمد
040200225181

0798121212
 هرات، زمین 406، فـاز 2، پـارکهای

صنعتی، گـذره فــــواد حـفــیـظ

عبــدالـرشید 079230757 کابل، پارکهای صنعتی مــارکـوپــولــو

محمـد داود
0799362520

0799365250
 هرات، مارکیت همایون تره کی، مقابل

جاده عیدگاه، شهرنو، شهر هرات نـظـر رحـیـم

یـمـا پـریـان
799414729

799354858
 بلخ، سرک بالکهای هوائی، کارته نور

خدا، ناحیه 9
 وحـیـد نـاصر

سـعـادت

 حاجی محمـد
جـان الکـوزی

773812430

799205163
کابل، هودخیل، ناحیه 9 سیــد آقــا

معمـر
0799-405050

070290321
ننگرهار، پـارکـهـای صنعتی  قـــانـع و نــوری

زاده

 سید محمد
اسماعیل نوری 0700401140

040200441500
 هرات، فاز 1، پارکهـای صنعتی، مقـابل

میدان هوائی گلچین هرات

رئیس تلفـن آدرس شــرکت

فوالد خان 0700305007  کندهار، سرک کندهار بولـدک،
شورانـدام، ناحیه 10، شهر کابل پکـتـیـا

احـمـد صادقـی

0797664512

0799223863  هرات، مارکیت میردرویش، سرک لیسه
مهدی، شهر هرات شفـق

 حاجی طـور
خـــان

0700099082

0778193730  کابل، کوچه 7، سرک 9، پارک های
صنعتی، ناحیه 9، شهر کابل هـــادی قــمــری

حبیب اهلل

0700293088

0700286878  کابل، سرک نـو بگـرام، پـارکـهـای
صنعتی، پـل چرخی، ناحیه 9 بشیر بشردوست

غالم سخی

0799318460

0700287538 کابل، سرک 2، پارکهای صنعتی، ناحیه 9 دره ترکـــــمـــن

مـحب اهلل

0772274003

0799426679  کابل، کـوچـه 3، سرک نـو بگــرام،
پــارکـهای صنعتی، پـلچـرخی، ناحیه 9 عـــاقــب

کـــاظــــم علی

0700245807

0700398077 کابل، قــلــعــه علی مردان، ناحیه 6 ستاره طالیی
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رئیس تلفـن آدرس شــرکت

 حاجی دیـن
محمد

700403030

0799572180  هرات، سرک 60 متره، پارکهای صنعتی،
شهر هرات آریا افغان

عبداللطیف 079313756 کابل، چوک ده بوری، مقابل پارک پیمان نوین

 حاجی عتیق
اهلل

303001033

0700300509
کندهار، سرای ناظر، منزل 1، دوکان 5

شرکت افغان-
 ازبک-امریکن
اتحاد گروپ

محمد اسحق

0799327682

0700291110 کابل، سرک5، پارکهای صنعتی، ناحیه9 رنگین کمان

حیات اهلل

0700320585

0700300784  کندهار، پارکهای صنعتی ولسـوالـی
دامان حیات

محمد قاسم

0700502324

0799267176  بلخ، سـرای بیـالقـی، مقـابـل لیسه
سلطـان راضیه، ناحیه 2 کیمیا بیات

عبدالسمیع

0797194967

070476505  کابل، خانه 399، سرک 401، پارکهای
روکو افغانستان  صنعتی، ناحیه 18

سید عالم شـاه

0799469956

0700278211
 کابل، کـوچـی مارکیت، مــندوی، ناحیه
 1)سرک نـو بگرام، پارکهـای صنعتی،

)پلچرخی، ناحیه 9
نجیب شفیق

رئیس تلفـن آدرس شــرکت

 حاجی حفیظ
اهلل

020-2200696

079-322784
 کابل، سرک نو بگرام، ده سبز مقابل

شهرک سبز
 گـــریت وال افغان

چین

سیــد نـعیــــم
0797807293

0777017430
هرات، منـطـقـه جبـرئیل، انجیل هرات باستان

 حاجی
عبدالستار 070307838  کندهار، شـــور اندام، پـــارکـــهای

صنعتی آریــــانـــــا

صـدیـق اهلل
0799826235

0799080022
کندهار، بــازار لشکرگاه، کارته لگان  افــغـان هـلـمـنـد

وال

محمد حنیف
0202201164

0799345474
کابل، سیاه سنگ، شاه شهیـد، ناحیه 8 حبـــیب مــیونــد

غالم سخی
040200220071

0799090909

 هرات، مارکیت برادران صافی، سرک
 خـواجه محمد تاکی، ناحیه 3 ) پارکهای

) صنعتی ، گذره
صــافـــی

 حاجی محمد
عمر 070259160 کابل، تـــپه خیر آباد، چـــهارآسیاب نـوی امیـــد
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رئیس تلفـن آدرس شــرکت

عزیزاهلل

700585118

0700284722  کابل، سرک نو بگرام، پارکهای صنعتی،
ناحیه 9 خـراسـان

 حاجی محمد
سرور

225462

070-404985
هرات، شهرنو مارکیت علی سینا برادران اکبرزاده

عبدالــبــاری

0700491461

0700300347  کندهار، پـارکـهای صنعتی، شـورانـدام،
دامــان

 صــداقــت
محمــد

محمد اشرف

0799333821

0777601555  ننگرهار، فـرید نجیب مارکیت، کـوچـه
نمک فروشی، ناحیه 2، جالل آبـاد

 اشــــرف
بـــــالل

 حاجی ضیا
الــدین

0700279735

0799279735  کابل، دوکان حاجی ضیا اهلل ، سرای
عبــدالـخالق، جـاده میـوند، ناحیه 1

 خـــــالــــد
عـــــرب

 حاجـی شـاه
محمـود

0799430607

0799191245  هرات، فــاز 1، پــارکـهای صنعتی،
گــذره

 خـواجـه عبداهلل
انصاری

 حاجی روزی
خان 0797-230107  کندهار، پــارکـهـای صنـعـتی، شـور

انــدام
 حـاجـی روزی

خان

سیـال گـل

799192115

700209411  کابل، سرک 6، حصه 2، پـارکهای
صنعتی، پـلچـرخی، ناحیه 9 شیـنـوار

رئیس تلفـن آدرس شــرکت

احمد جان
700095061

799246248
هلمند، پوپل مارکیت هـلــمنــد ناوه

اسداهلل

799029888

786223877  کابل، دفــتر 80، غــزنیـوال مارکیت،
جـاده میـوند، ناحیه 1 اسد حبیب

سید محمـد
700323838

کندهار، پارکهای صنعتی، شـورانـدام تـــاران

نــــوراهلل

040200222367

0799244912
 هرات، فــاز 2، پــارکـهای صنعتی،

 گــذره ) جـاده تاالر قـمـــر، جـاده بانک
)خـون، ناحیه 5

 صـــفــی اهلل
ســلـــطــانی

 حاجی
عبدالــنــاصر

799502669

700301012  کندهار، سرای احمد علی اخندزاده،
بازار هرات، ناحیه 1

 نــــاصــری
شــینــواری

 حاجی فضل
الـدیـن

0777762006

0777227780 غزنی، جاده کـال سبـز، شهـرنـو، نـاحیـه 2 جــاویـــد

 غالم سخی
وکیـل

0202101964

0202202702  کابل، دوکان 16، منزل 3، مارکیت امید
سخی، جـاده میـوند، ناحیه 1 آریـانـا

عبدالرحیم

0700450008

0799324142  هرات، جــاده بهــزاد، شهـرنـو،
)ناحیه 5) پارکهای صنعتی، گــذره

 شــکــوه
دریـــا

غالم نــبـــی

799327958

799327729  کابل، سرک جعــفریه، چنــداول،
ناحیه 1

 مــیـنــو
شــاهــین
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Afghanistan underwent a 
complex electoral process in 
2014, which had an impact 
on economic growth. Whilst 

awaiting the results and in a tense envi-
ronment, many projects were suspend-
ed, which in turn led to a reduction in 
output and government spending, swell-
ing unemployment. Investment also 
suffered in this negative context, com-
ing on top of the doubts raised by the 
worsening security situation. Growth, 
already slowing from the previous year 
and sharply down from the 9% average 
of the 2003-2012 decade, was carried in 
2014 by the good agricultural harvests 
whilst the other sectors suffered be-
cause of the political uncertainty. Of the 
various crops, opium poppy production 
reached a new record in 2014 with a 7% 
increase in the area under cultivation. 
This offers an explanation for the high 
level of household consumption in the 
country, which is partly funded by the 
revenue from this illegal crop. The fore-
casts for 2015 predict a slight increase 
in growth based around a hypothesis of 
an improvement in the political situa-
tion, after the deadlock of 2014, and the 

effective implementation of reforms. A 
much slower rate of growth is possible 
if there is deterioration in the business 
climate.
Inflation slowed in 2014, thus confirm-
ing the overall trend that started in 2011. 
This reflects the downward movement 
in non-food price inflation and should 
continue into 2015.
 Public and trade deficits offset by inter-
national aid
Afghanistan is running a large trade def-
icit. The country’s imports consist main-
ly of the capital goods needed for the 
development of its extractive industries. 
These should eventually help to contrib-
ute to the exports by the country’s min-
ing sector but for the moment its exports 
are mostly the traditional ones of dried 
fruits and carpets. Compared to 2013, 
however, there was a 30% reduction in 
imports in the first half of 2014. The of-
ficial current account balance, however, 
only describes part of the reality, a large 
proportion of trade being informal and 
thus not recorded. The trade deficit is 
being bailed out thanks to the scale of 
international aid, running at over 40% of 
GDP, which explains the current account 

surplus recorded in 2014.
Concerning the fiscal situation, the 
country is experiencing serious prob-
lems in controlling the public finances. 
Whilst the economic slowdown has 
played a part in this, it is above all the 
increasing precariousness of tax collec-
tion that explains this situation, aggra-
vated this year by the fact that a number 
of taxpayers have refused to pay blam-
ing the unstable political climate. Faced 
with this, the government cut spending 
and implemented a number of austerity 
measures in the second half of 2014 in-
cluding wage cuts and the suspension of 
investment projects. International aid is 
therefore critical for the operation of the 
Afghan administration and a vital finan-
cial contribution to the budget, particu-
larly in military terms. NATO has there-
fore guaranteed the provision of annual 
funding of 4 billion dollars to support 
the cost of the Afghan armed forces.
 Unstable political situation
After finally being declared President on 
21 September 2014, Ashraf Ghani has 
to form a government in a tense politi-
cal environment. Following a long and 
contested electoral process Mr. Ghani 
managed to reach agreement with the 
other presidential candidate, Abdullah 
Abdullah, giving him a provisional role 
as virtual Prime Minister, whilst await-
ing a reform that will provide a constitu-

tional validation for this status. The two 
sides that were in opposition during the 
elections are therefore going to have to 
work together, and implement a series 
of reforms as quickly as possible, given 
the challenges they face, including the 
dependence on international aid, wide-
spread poverty and corruption, the high 
level of unemployment, and a business 
climate undermined by insecurity. In-
deed, the country is in a state of constant 
insecurity. Just as the NATO forces are 
leaving the country at the end of 2014, 
the Taliban insurrection continues with 
offensives, in particular in the provinces 
of Helmand (South), Ghazni (East) and 
Kunduz (North).
Following the presence of NATO forces 
on its soil, the country has established 
close links with the United States. 
Whilst the former President, Hamid 
Karzai, refused to renew the bilateral se-
curity agreement, Asharf Ghani signed it 
as of taking office, thereby authorising 
10,000 foreign troops under the NATO 
flag to remain in the country and help 
train local armed forces. The other coun-
try with particularly close links with Af-
ghanistan is Pakistan. The two countries 
are attempting to revitalise their declin-
ing cross border trade which is suffering 
as a result of the level of regional inse-
curity.

Economy highly dependent on 
agriculture
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his companions, who gives his name as 
Mullah. “I am for anyone who is against 
the enemies of Islam,” he says. “In Logar 
the Taliban are the people. When you 
enter a village, you see their white flags 
flying. They do not want to fight, but the 
country has been occupied by Jews and 
Christians, so their struggle is just.”
Since NATO troops withdrew from the 
front line in June 2013, the 350,000-strong 
Afghan army has shown itself capable of 
planning operations and fighting hard. In 
the past two years it has lost over 9,000 
men, nearly three times the number of 
Western troops killed in 13 years. Consid-
ering the army was scarcely formed four 
years ago—America and its allies having 
made little effort to raise Afghan troops 
before then—this is impressive. But it has 
not stopped the insurgency spreading.
No work to speak of 
Even NATO analysts, who are consid-
ered optimistic, admit the Taliban have 
never been stronger. Security maps of 
southern, eastern and much of northern 
Afghanistan are coloured livid red, to de-
note areas of Taliban control, with seams 
of green showing highways and check-
points held by the government. It is prob-
ably only a matter of time before, in re-
mote and hostile places such as northern 
Helmand province, the crimson tide takes 
over. To prevent that, President Barack 
Obama is reported to be planning to ex-
tend American combat air support for the 
Afghans into next year.
Other sorts of reinforcement will be dis-

cussed at a meeting of NATO foreign 
ministers on December 2nd. Most urgent-
ly, NATO is struggling to find 4,000 non-
American troops for the coming year. It 
is 1,200 short, with the usual suspects—
such as Britain, which is providing only 
300—reluctant to prolong a campaign of 
which voters have tired. More important, 
with the NATO mission expected to fin-
ish by the end of 2016, Mr Ghani is lob-
bying for an alternative form of military 
backup. There is talk of adding teeth to 
a strategic partnership between NATO 
and Afghanistan, which might allow Mr 
Obama to leave some American troops or 
military assets in Afghanistan even after 
the campaign has formally ended. Given 
America’s vast and continuing invest-
ment in Afghanistan—it pays most of the 
annual $5.5 billion Afghan defence bud-
get—that would be wise.
It would be only a band-aid, however. 
There is no military solution to the in-
surgency, as NATO’s failure to defeat the 
Taliban shows. Their leadership is head-
quartered in Pakistan, which makes them 
unconquerable. Increasingly, too, much 
of the resistance is local; in the absence of 
a functioning state, illegal drugs, timber 
and other rackets have flourished under 
a Jihadist-themed cover. The peace deal 
that Mr Ghani hopes to negotiate with 
the Taliban would expose this: the fight-
ing might stop but the racketeering would 
continue. It would not spare Afghans the 
years of violence that lie ahead.
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spite the intervention’s huge cost—es-
timated at a trillion dollars, or $30,000 
for every Afghan—the country’s poverty 
rate has been stuck, at 36%, for almost a 
decade. It is even rising in places, such 
as north-eastern Afghanistan, which are 
relatively untouched by the Taliban insur-
gency that is ravaging most of the coun-
try.
Though generally optimistic, clued-up 
Afghans tend to take a more sober view 
of their prospects. Theirs is a violent and 
dysfunctional country. It is also the poor-
est in Asia and one of the world’s most 
corrupt. Despite the continuing threat of 
al-Qaeda, it is of diminishing interest to 
cash-strapped Western governments. It 
will take decades, not years, for the Af-
ghans to build a half-decent state. This 
blast of realism would be depressing even 
if it did not happen to coincide with three 
urgent and intimately connected crises in 
the country’s politics, economy and se-
curity. Badly handled, these crises could 
reverse much of what has been achieved, 
or even revive Afghanistan’s grim past.
The first crisis is ebbing, at least. In 
September the two main disputants in 
June’s contested presidential election, 
Ashraf Ghani and Abdullah Abdullah, 
ended a four-month stand-off by agree-
ing on a power-sharing deal. This made 
Mr Ghani president and Mr Abdullah 
chief executive—in effect, prime min-
ister. Early signs are that the pact could 
hold. The two men are former cabinet 
colleagues—respectively as finance min-
ister and foreign minister. They share a 
pro-Western outlook and get on well in 
their thrice-weekly meetings. Neither is 
tainted by corruption. A healthy partner-
ship between them could do great good; it 
could help reconcile Afghanistan’s deep-
est ethnic divide, between ethnic Push-
tuns, Mr Ghani’s group, and Tajiks, who 
mostly support Mr Abdullah.
But it will be hard. Mr Ghani promised to 

form a new cabinet within 45 days of his 
induction, and replace other top officials 
from the corrupt regime of his predeces-
sor, Hamid Karzai, in due course. That 
deadline has already slipped. The presi-
dent is now urging Mr Abdullah to agree 
to a list of 15 new ministers—represent-
ing slightly over half the cabinet—ahead 
of a gathering of donor organisations in 
London on December 4th. Mr Ghani’s 
supporters attribute the delay to teething 
problems in a novel governing arrange-
ment. It also reflects the difficulties that 
Mr Abdullah, in particular, faces in mol-
lifying powerful backers. Persuading 
such individuals, including former Tajik 
warlords whose ties to the CIA allowed 
them to grab land and property in Kabul, 
to forsake the insecurity and corruption 
on which they have thrived will be Mr 
Ghani’s hardest task.
A former World Bank official, of pres-
tigious nomadic Pushtun pedigree, Mr 
Ghani has the guts for it. But it is not clear, 
given fractures in his government and the 
gangsterism that infects an economy in 
which narcotics represent around 15% of 
output, whether he has the power. Unlike 
Mr Abdullah, Mr Ghani has no political 
party, which will be a disadvantage in the 
parliamentary elections that are due next 
year. To prevent his rival seizing control 
of parliament, Mr Ghani will continue 
campaigning. “I’m going to get around, 
it’s my lifeline,” he says, seated in the 
presidential palace in Kabul where Mr 
Karzai spent 13 years as a virtual recluse. 
“You know, nomads have a curse for their 
women: ‘May you be married in a city 
and live within four walls.’ The walls of 
this palace are not going to confine me.”
Political stability is essential not least for 
the economy. In the first post-Taliban de-
cade, it grew at an annualised rate of 9%. 
With swelling tax receipts, government 
revenues rose from 3% of GDP in 2002 
to a promising 11.5% in 2011. Yet two 

years of trepidation, over the election and 
insurgency, have caused economic havoc. 
Output is expected to grow by 1.5% this 
year, less than the population. As a result, 
the government expects a $500m hole in 
its budget, which it will beg donors to fill.
In Shari Now park, central Kabul, the 
lean times are manifest in crowds of idle 
men, fighting partridges, playing board-
games, or staring into space. Muhammad 
Akram, a 47-year-old father of four play-
ing a local form of draughts, lost his job 
as a guard for a German NGO two years 
ago. Like many of the idlers, he is a fan 
of Mr Ghani. “But we need jobs and se-
curity and we are waiting to see if he can 
deliver.”
With 400,000 new job-seekers each year, 
Afghanistan needs employment-gener-
ating growth. To reassure investors, Mr 
Ghani has promised a crackdown on cor-
ruption; he has already announced a plan 
to retry the main accused in the country’s 
biggest scam, the theft of almost a billion 
dollars from Kabul Bank. He also prom-
ises liberalising reforms: for example, to 
the land registry, in an effort to break the 
land mafia and spur construction. And 
he aims to cut spending that ballooned 
under Mr Karzai. “We’re paying 60,000 
teachers, but we don’t know how many 

we actually have,” says a presidential ad-
viser. “There could be 6,000.” Investors 
are encouraged. “When the private sector 
was getting completely fleeced under the 
previous government, it had no one to go 
to,” says Saad Mohseni, an Afghan media 
mogul. “We expect things to improve.”
Mr Ghani dreams of relaunching Afghan-
istan as a trade hub, linking Central and 
South Asia and the Caucasus. He has high 
hopes for an endeavour by Afghanistan, 
Azerbaijan, Georgia and Turkey to boost 
regional trade and infrastructure along the 
ancient Silk Road—or Lapis Lazuli Cor-
ridor, as he calls it, referring to the deep 
blue gemstone for which Afghanistan is 
renowned. This is excellent; but it has 
no chance of success while Afghanistan 
remains locked in its third, most painful, 
struggle: against the Taliban.
Bearded and undaunted
The turbaned travellers at Hada Logar, a 
bus-stop on the southern edge of Kabul, 
are arriving from a war zone. “When we 
see a checkpoint on the road we don’t 
know if it is bandits, Taliban or soldiers,” 
says Muhammad Akbar, a jobless man 
from Mr Ghani’s ancestral Logar Prov-
ince. He professes no love for the mili-
tants—“people only go to them because 
the government is weak”—unlike one of 
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Given better government, he believes, 
most Afghans would embrace the rule of 
law. To that end he has ordered a retrial of 
the accused in the Kabul Bank heist: “I’ll 
put them in prison for dozens of years, 
and never will there be another banking 
crisis.” He has reformed the attorney-
general’s office and set about appointing 
new Supreme Court judges. Bigger re-
forms, including to tax collection and the 
land registry, will follow. “Most of Kabul 
is informal, that is, illegal, and people in 
illegal circumstances are preyed upon. 
Our aim is not only to clean the govern-
ment but make people more independent 
of it.”
On travels abroad he has given other clues 
to his plans. In Saudi Arabia he made plain 
that, though partly Western-educated and 
married to a Lebanese Christian—whom, 
momentously, he thanked in his inaugu-
ration speech—he is a Muslim leader. In 
Beijing he raised access to Afghanistan’s 
mineral resources and the mutual threat 
of jihadism; both reasons, he suggested, 
for China to lean on Pakistan to stop suc-
couring the Taliban. Mr Ghani’s subse-
quent visit to Islamabad was a success, 
however. “The choice for us both is to 
become the Asian economic roundabout 
or to sink,” he says of his country’s en-
emy. Your columnist wondered how the 
Pakistanis viewed him. “As a partner and 
an Afghan nationalist, who’s secure in 
the sovereignty of his country,” he says, 
which is as near as he gets to knocking 
his predecessor.
Where Mr Karzai called the Taliban his 
brothers and berated the Western troops 
who shed much blood, including their 
own, Mr Ghani has signed a defence pact 
with America and praised the sacrifices 
of Western and Afghan soldiers. The Tali-
ban are his foe—yet he promises a fresh 
push for a negotiated peace. “We need it, 
we are keen on it, and we will move in 
this regard.”

A merit-based failing state
These are big claims for a man battling 
to form a government, a deadline for the 
new cabinet having lapsed as negotia-
tions between Mr Ghani and Mr Abdul-
lah drag on. Mr Ghani retorts that rela-
tions between the two men are excellent 
and that 15 new ministers will be named 
before a conference of donor countries in 
London on December 4th. In due course 
he promises a bigger clear-out—“the 
government is dysfunctional. We need 
fresh faces”—and that his appointments 
will be based on “merit, inclusion, repre-
sentation and gender.” Banyan suggests 
that leaves open a possibility of one or 
two villains. “I’m not preparing you for 
villains! I’m preparing you for a team that 
can function,” he says. “You know there’s 
a complex spatial and social balance, as 
Lincoln observed back when the popu-
lation of the USA was 30m, the same as 
ours.”
That was typical Ghani—learned, right-
minded and defiant; but also prone to a 
sort of development gobbledygook that 
can raise doubts about the feasibility of 
his plans. Perhaps it will turn out he nev-
er was the right man to lead Afghanistan. 
He is still irascible. Yet the cautious, court 
politics many of his critics advocated was 
exemplified by Mr Karzai. In his analy-
sis of Afghanistan’s problems and the 
likeliest solutions, moreover, Mr Ghani 
has the advantage of being right. That is 
why Afghans, the subject of all manner 
of half-baked experiments, are right to be 
hopeful. In his second coming, Mr Ghani 
could again leave Afghanistan looking 
much better than when he found it.

Most of the foreigners have left now, ow-
ing to shrinking aid budgets and rising 
insecurity. Those who remain mainly live 
in fortified compounds, invisible to most 
Afghans. Restaurants, bars and guest-
houses have closed for want of business, 
especially since a Taliban suicide-bomb 
attack in January on another popular res-
taurant, Taverna du Liban, killed 18 for-
eigners. So thousands of cooks, drivers 
and translators—a source of goodwill for 
the chaotic international effort—have lost 
their jobs. “L’Atmos” is still open, but 
pitiably diminished; its supply of French 
food and wines having been withdrawn 
with the French peacekeepers who pro-
vided them.
The drawdown of the NATO force they 
were part of—from 130,000 troops a 
year ago to around 12,000 by the year’s 
end—is the main reason for the shrink-
ing aid effort. To a degree, this represents 
a return to normality. With its promises 
of prosperity and gender equality, the 
reconstruction effort always appeared 
in pursuit of the unattainable. After the 
American invasion in 2001 it made vast 
early strides; under the Taliban, only 3% 
of girls went to school, now the UN es-
timates that more than one-third do. Yet 
progress has slowed considerably. De-

Afghanistan is 
crisis-ridden 
as the Western 
powers 
withdraw

RETURNING to Kabul after 
a long absence, your cor-
respondent recalled an eve-
ning four years ago in the 
Afghan capital. It was spent 

in L’Atmosphère, a restaurant arranged 
around a swimming-pool and packed, 
as it usually was, with aid workers, con-
tractors and spies. Cosmopolitan, high-
spirited and well-paid, many had been 
whooping it up in Kabul for years: re-
building Afghanistan was a blast. Against 
the trance music and chatter of ski trips to 
Bamiyan province, a wise Afghan hand 
looked about, and muttered: “This can’t 
go on.”
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Afghanistan’s new president 
could be the only man up to an 
almost impossible job

Ashraf Ghani against the chaos

What would Afghanistan 
look like now if Ashraf 
Ghani, not Hamid Karzai, 
had been the Anglophone 

Pushtun promoted by America, back in 
2001, to lead the country? Afghanistan’s 
new president, a frail figure in white sal-
war kameez, grins, eyes twinkling, tanta-
lised by the suggestion. “Let’s not discuss 
what we cannot change,” he then says, 
seated, for his first interview as president, 
in the shoddy grandeur of his palace in 
Kabul. So let Banyan attempt an answer.

On the basis of his first month in of-
fice and, more important, his two years 
as finance minister in the government 
of warlords and technocrats formed af-
ter the Taliban’s fall, Afghanistan would 
be in much better shape than it is. That 
is not only because Mr Ghani achieved 
a lot in a short time, setting up computer 
systems and a single Treasury account 
where there had been only paper files and 
broken chairs. It was also because the for-
mer World Banker had a vision for how 
Afghanistan should seize the great oppor-
tunity, including billions in aid money, 
suddenly afforded it. He promoted road-
building, to restore ancient trade-routes. 
He denounced the regional strongmen 
sucking up his customs revenue. He was 
not universally liked. He could seem ar-
rogant and was hot-tempered; many 
thought him Utopian. But after Mr Ghani 
left the Mr Karzai was a disaster.
He offended Afghanistan’s benefactors 
and neighbours even as, presiding over 
corrupt elections and a spreading kleptoc-

racy, he encouraged Afghans to consider 
their democracy a fraud. Today’s strong-
men control more than border trade; they 
have grabbed property in Kabul worth 
billions of dollars, run a drugs business 
equal to perhaps 15% of economic out-
put and enjoy blissful impunity—as dis-
played in the protracted theft of nearly 
a billion dollars from Kabul Bank. De-
spite the trillion-dollar cost of Afghani-
stan’s 13-year war and reconstruction, 
the poverty rate has been static—at 
around 36%—for years. That is fuel for 
an insurgency which, even as foreign 
troops withdraw, ravages the country. Mr 
Ghani’s plans for reforming Afghanistan 
were always optimistic. They might now 
seem fanciful.
That is even before considering the weak-
ness of his government, which, after a 
dispute over the election result, Mr Ghani 
will preside over with his erstwhile ri-
val and now chief executive, Abdullah 
Abdullah. “The risks are enormous,” he 
concedes. “Criminal networks pose a 
major challenge to the functioning of our 
legal economy, we have no peace, and 
if we fail, our people could lose several 
generations.” Yet Mr Ghani, who has co-
written a thoughtful book on fixing failed 
states, relishes his task.

103 102










	eztoc15609_0_0_1_0_0_2
	eztoc15609_0_0_1_0_0_3
	_GoBack

