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شركای متضادالمنافع
حكایتقابلتوجهیاستقصهموشیكهبههمراهگاووگوسفندومرغوماردریكباغزندگیمیكردند.

موشدرخانهصاحبباغ؛تَلَكموشدیدومشكلرابهگاووگوسفندومرغومارخبرداد.همهگفتندكهتَلَكموشاست،به
ماارتباطندارد.

زمانگذشتماربهتَلَكافتاد،زنصاحبباغتوسطماربهدامافتادهگزیدهشد.
بهتوصیهدیگرانازگوشتمرغبرایشسوپدرستكردند.

گوسفندرابرایاطعامعیادتكنندگانسربریدند.زنصاحبخانهمردوگاورابرایمراسمفاتحهخوانیكشتند.
دراینمدتموشازسوراخدیوارنگاهكردهوبهمشكلیكهبهدیگرانارتباطنداشتفكرمیكرد.

دراینروزها؛حالوروزجریاناتسیاس��یواوضاعامنیتیداخلیوكنشهایمنطقهایدرقبالكش��ورمانیزبیشباهتبهاین
تمثیلنیست.

ازیادنبردهایمكهدولتوحدتملیدریكشرایطخواصشكلگرفت.
شرایطیكهمیرفتافغانستانرابهازهمپاشیدگیسیاسیواجتماعینزدیككند.

درواقعسازوكاروحدتملیبهحیثنسخهعاجلبراینجاتازبحرانبزرگداخلینوشتهشد.
ولیباآنهمدامنههایاینبحرانوعوارضوپیامدهایایننس��خهدس��تهبندیهایسیاسوحزبیرابهمروربهمرزبندیهاو
صفبندیهایقومی،زبانی،سمتیو...تبدیلنمودوكشورراكهدرسالیانگذشتهمیرفتهمدلیوهمگراییملیراتجربهكند
بهسویتضادهایفرقهایوكشمكشهاومنازعاتداخلیسوقداد.وچالشهایمتعددیرادربرابراینسازوكارناگزیرقرارداد.
امروزبعدازگذشتحدودیكسالازعمراینپیونداجباریبهروشنیشكافهاوفاصلههاییكهبراثرتضادمنافعبازیگرانداخلی
ومنطقهایدربینتاروپودنظاماداری،ارگانهاینظامیوقوایامنیتیوصفبندیهایجناحهایسایس��یریش��هدواندهبود،به

خوبیمیشوددید.
شكافهاوتضادهاییكهرفتهرفتهثباتامنیتودرمجموعكلنظامسیاسیكشورراباخطرمتالشیشدنروبروساختهاست.

عملكردهایبازیگرانذینفوذیامنفعتطلبانسیاس��ی،نظامیواقتصادیكهتضادمنافعش��انوضعیتموجودرارقمزدهاندرا
میشودبهدوكاتهگوریكالنتقسیمبندیكرد.

1-چالشهایایجادشدهازطرفبازیگرانومنفعتطلبانداخلی
2-حلقههایامنیتی،اقتصادیمنطقهایخارجی

دربعدداخلی؛كارشناسانومنتقدینبراینباورندكهتنشهاوتضادهایموجودبینرئیسجمهورورئیساجرائیهومعاونیندولتوعزلو
نصبهاییكهصرفاّجنبهقومیتیداشته،تأثیراتمستقیمیخصوصارویعملكردهاوناهماهنگیهاوبعضاًبیتفاوتیهادربدنهاردویملی
وقوایامنیتیایجادكردهاستودرمجموعاثراتبسیارمخربرویكادرهایاداریدرتمامیوزارتخانههاداشتهكهاینوضعیت،اثربخشی

وموثریتاقداماتدولتیدرمقابلهبارقبایسیاسیومخالفیننظامیدولتراتحتالشعاعخودشقراردادهاست.
تحلیلگرانمهمتریندلیلناكامیها،شكستهاوعدمكنترلوتسلطدولتبروضعیتموجودراایجادشكافوتضادمنافعبین

بازیگرانتأثیرگذاروشركایدولتیمیدانند.
صرفنظرازاینكهثباتوامنیتدركش��ورتأمینكنندهمنافعتمامگروههاوقومیتهایاش��خاصپرنفوسمیتواندباشد،امابه
نظرمیرسدامروزمنافعشخصی،زبانی،سمتیوقومیرهبرانودستهجات،حلقاتسیاسیبرمنافععامهترجیحدادهمیشود.

تضادمنافعایجادشدهمیاناقواموتشكیلدهندگاندولتمركزیعمالمسئولیتپذیریواحساسخدمتبهوطنراازمیانبرداشته،
حاكمیتقانونراقربانیساخته،سیاستورزیرافلجنمودهوبهشكلكلیاثربخشیدوایرونهادهایدولتیراخنثیساختهاست.

درابعادنظامی؛رواجفسادوبیمسئولیتیونبودبازخواستومقرریهایبدوندرنظرداشتلیاقتوشایستگیوتضادهایقومیتی
درمیانصاحبمنصبانوضعیتنامناس��بیرادراركانونهادهاینظامیوامنیتیایجادكردهوگفتهمیش��ودقتلعامسربازان
اردویملیدربدخشان– ننگرهار– هراتودرآخرینموردواقعهتأسفبارجلریزبهدلیلپشتیبانینشدنسربازانازطرفقوای
مركزیوكمبودمهماتبودهاستكهنشاندهندهچالشهایجدیدرابعادنظامیمیباشدویاكشانیدهشدنجنگهایمنطقهای
ازسمتجنوببهشمال،وسعتیافتندرگیریهادروالیاتفاریاب،قندوز،بدخشانو...ازپیامدهایتنشهاوتضادهاحكایتدارد.
ازجانبدیگرمخالفینمس��لحدولتكهباحمایتمنطقهایوهمس��ایگانبوجودآمدهاس��تودرایجادناامنی،انتحار،انفجارو
گستردگیمیدانجنگدرسراسركشوردخیلمیباشدازعواملبیثباتیبهشمارمیرودنیزازدیگرچالشهایعمدهدرمسیر

امنیتوپیشرفتافغانستاناست.
اقتصادجرمیكهاولینبارتوسطرئیسجمهورمطرحگشتوازواقعیاتعینیكشورنیزبهشمارمیرود،بزرگترینچالشیاست

كهبعدازطالبانناامنیوفساداقتصادیراروزبهروزترویجساختهاست.
اقتصادجرمیكهبرپایهفروشموادمخدر،اختطاف،اس��تخراجمعادنوس��نگهایقیمتیوخروجاشیاءقدیمیتوسطحلقات
مافیاییازطریقنفوذدرارگانهایقدرتوارتباطاتوسیعداخلیوخارجیبوجودآمده،توانستهتاروپودنظامقانونیدولتیرا

سستوبیبنیادساختهوبهچالشبكشاند.
گروهداعشودیگرگروهایتكفیریمرتبطنیزازدیگرچالشهایداخلیاستكهكشوررابهسوینابودیسوقمیدهد.

درابعادمنطقهای؛اماافغانستاندرابعادمنطقهایبهحیثیككشورحائلیایككانونمنافعدرمیانكشورهایمتضادالمنافع
واقعشدهاستباقوتهاوحلقههایامنیتیمنطقهایوفرامنطقهایكههریكمنافعوچشمداشتخاصبهاینكشورداشتهو
رقابتهایبینآنهاچالشهایعمدهفرارویحكومتدرافغانستانایجادمیكندویادرواقعاینحلقات،افغانستانراصحنهتنشها

ومنازعاتمنطقهایخودشانقرارمیدهند.
تحلیلگران؛بازیگرانمنطقهایذینفوذدركشوررابهدودستهتقسیممیكنند.

پاكستان،ایاالتمتحدهامریكاوایراننقشبسیارپررنگیدرتحوالتمیتوانندبازیكنند.
كشورهاییهمچونروسیه،هند،چین،عربستانسعودی،قطر،اماراتوحتیتركیهدرجایگاهبعدقرارمیگیرند.

پاكستانازدیرزمانمسائلحلناشدهبسیارباافغانستاندارد.
خطمرزیدیورندعمالفضایچالشیبسیارقویدرروابطبیندوكشورایجادكردهاست.

ایاالتمتحدهامریكابهدلیلتس��لطبركش��ورهایمنطقهونزدیكشدنبهمرزهایروسیه،رقیبدیرینهخودشازطریقنفوذ
بركشورهایآسیایمیانهوهمچنینزیرنظرداشتنتحركاتایران،هندوحتیچینونیازمندبهیكپایگاهامنومطمئندر

منطقهاستوافغانستانازهرلحاظبرایاینهدفمناسببهنظرمیرسد.
ایراننیزبهدلیلوجودمرزمشتركطوالنیوساختارامنیتیخودشدرحضورپایگاههاینیروهایخارجی،خصوصاآمریكاییدر

افغانستانومقابلهبانفوذكشورهایمتخاصمبانظامجمهوریاسالمیایراننفوذقابلتجهیدرافغانستاندارد.
عربستانسعودینیزازبازیگراندیگریاستكهعمالازطریقانكشافحوزههایایدوئولوژیكیومذهبیوبهرهگیریازاعتقادات
دینیمردمافغانستاننسبتبهحرمینشریفینتوانستهاستدرالیههاییازطیفگروههایسنتیوتندرونفوذكندودرصحنه

سیاسیوامنیتیكشورنفوذداشتهباشد.
ازدیگرحلقههایامنیتیخارجیتأثیرگذاربرروندجاریافغانستانمیشودازرقابتهایبینهندوپاكستان،رقابتهایپنهاناقتصادی
چینوهند،چینوآمریكاوحتیرقابتهایپنهانوآشكاربینآمریكاوروسیهوآسیایمیانهنامگرفتكههركداممیتواندكشورما

راصحنهروینماییاینرقابتهاقراربدهندویاتحوالتمنطقهاینقطهآغازیداشتهباشدازسرزمینناامنشدهافغانستان.
امادرمجموعدربررسینقشبازیگرانداخلیومنطقهایدرتأمینامنیتكشورمیتواننتیجهگرفت:

آنجاكهمنفعتملیبرمنافعشخصیوقومیو...ارجحیتدادهشود.
آنجاكهرفاهوخوشبختیوسعادتكلجامعهدرنظرگرفتهشودكهدرپیوندآنمصالحومطامعشخصینیزبرآوردهمیشود،
اینبازیگرانداخلیهستندكهمیتوانندبانقشسازندهخوددرمحورهمگراییدرونیوهمكاریهادربسترمنافعمشتركملی،

آیندهایپرازسرافرازی،امنیتوسعادتبرایخودوجامعهخودبههمراهآورند.
تاریخایننكتهرابهاثباترسانیدهكههیچكشوریبدونخواستوتمایلمردموسراناقوامكشورنمیتواند،افغانستانرامأمن

امنوجایپایمطمئنبرایخودبهحسابآورد.
درغیرازآناینكشورماوشماستكهكانونمنافعكشورهایمتضادالمنافعقرارگرفتهومیگیرد.

دراخیربایدگفتآنكهرقابتهایانفجاروانتحاررابهتماشامینشیندوتلكگذاریمیكنند،حلقاتامنیتیخارجیهستندوآنكه
قربانیشده،كشتهوسربریدهمیشودماوشماهستیم.

چهخوبخواهدبودبجایمنازعاتوكشمكشهایداخلیراهگفتگووصلحوهمزبانیپیشگرفتهشودومردمدوبارهبهآرزوهای
درذهنداشتهخودفكركنند.

سیدمحمدشاهصفوی
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با تاس�ی از احکام صریح و روح قانون اساس�ی مبنی بر فعالیت مستمر 
ق�وای ثالثه، تداوم قانون  گ�ذاری و  اعمال حاکمیت از س�وی نهادهای 

سیاسی تعریف شده در آن.
با توجه به مشکالت تخنیکی و مالی که باعث تأخیر در برگزاری انتخابات 

شد.
با در نظرداشت ضرورت اصالحات الزم در نظام انتخاباتی کشور.

با توجه به تهدیدات جدی و حاد امنیتی که برگزاری انتخابات را با موانع 
زی�ادی روبرو نموده اس�ت، مراتب آتی به اطالع ملت ش�ریف و مؤمن 

افغانستان رسانیده می شود:
۱- نظر به احکام قانون اساسی، با توجه به رویه در موارد قبلی و نظریات 
ستره محکمه، شورای ملی افغانستان به حیث نهاد قانون  گذاری و یکی 
از ارگان   ه�ای تمثیل کننده حاکمیت ملی، تا زمان اعالن نتایج انتخابات 

ولسی جرگه، به کار خود ادامه خواهد داد؛
۲- حکومت متعهد اس�ت از طریق مراجع مسئول ظرف یک ماه دیگر، 

تاریخ برگزاری انتخابات را تعیین و تقویم انتخاباتی را اعالن نماید.
         

                 و من اهلل توفیق

اعالمیهریاستجمهوری
لی�ت ش�ورای مل�ی  مبن�ی ب�ر تمدی�د فعا

محمداشرفغنیرئیسجمهوریاسالمیافغانستانبا
یكهیئتازحكومتچینوتعدادیازس��رمایهگذاران

آنكشوردیداركرد.
درایندیداركهش��امروزگذش��تهدرارگانجامش��د،
رئیسجمهورغنیبااشارهبهموقعیتخوبجغرافیاییو
منابعسرشارطبیعیافغانستان،گفتكهافغانستانبرای
س��رمایهگذارانداخلیوخارجیفرصتهایمناسبرا
مهیامیكندواینفرصتهاباپالیس��یوشرایطدولت

چیننیزهمخوانیومطابقتدارد.
رئیسجمهورغنیخاطرنشانكردكهافغانستاندرمنطقهای
قرارداردكهمیتواندآسیایجنوبی،مركزیوشرقیراباهم
وصلنمایدوزمانیبهاینهدفنایلخواهیمآمدكهروی

زیربناهایافغانستانبهطوراساسیكارشود.
رئیسجمهورغنیافزودكهتمركزبیشترحكومتروی
تمدیدخطآهن،لولههایگاز،ساختسركها،عصرسازی
سیستمزراعتوآبیاریوآموزشنسلجوانمیباشد.

رئیسجمهورغنیگفتكهافغانستانمنابعآبیفراوان
داردامانظربهكهنهبودنسیس��تمآبیاریازاینآبها
آنطوریكهالزماستاستفادهصورتنمیگیرد.اوافزود
ب��ابكارگیریازتكنالوژیجدیدآب��ی،2۶هزارمیگاوات
برققابلتولیدخواهدبودكهنهتنهاافغانستانراروشن
میسازد،بلكهبهكشورهایمنطفهبهخصوصپاكستان
وهندنیزصادرمیشودوایندوكشورعالقمندهستند
كهباافغانستاندراینزمینهقراردادهاینیزامضانمایند.
رئیسجمهورغنیبااش��ارهبهان��رژیبرقآفتابی،بادی
وآبیگفتكهبراس��اسیكتحقیقتازهدرافغانستان
مناطقیوجوددارندكهدریكسال2۵۰روزشمالدارد

واینخودبرایتولیدبرقبادیمیتواند،مؤثرباشد.
رئیسجمهورغنیافغانستانرابرایتولیدبرقبادی،آفتابی
وآبییككشورمناسبخواندوگفتكهدرمناطقمختلف
افغانستانامكاناتزیادیبرایتولیدبرقآفتابی،بادیوآبی
موجوداست.اوافزودكهدرمجموعافغانستانمیتوانداز۸۰

تا1۵۰هزارمیگاواتبرقآفتابیتولیدنماید.
رئیسجمهورغنیگفتباآنكهافغانس��تانیككش��ور
زراعتیاس��تامامحص��والتزراعتیخ��ودراازدیگر
كشورهاواردمیكندبههمینخاطرحكومتافغانستان

رئیس جمه�ور    غن�ی:
ل  س�ا ه   د ت�ا   ن  نس�تا فغا ا  
گترین  بزر جمله  ز   ا ینده   آ
و      ه�ن    آ ن   كنن�دگا در صا
ب�ود ه�د  خوا م�����س 

برایخودكفاییومحصوالتزراعتییكطرحمشخص
داردتابدیلكشتكوكنارراپیدانماید.

رئیسجمهورغنیساختس��ركهارادراقتصادكشور
مهمخوانده،گفتباس��اختنس��ركهاافغانس��تانبا
منطقهوصلمیش��ودوحكومتتمركزبیش��ترراروی
تبدیلافغانس��تانبهحیثیكمركزترانزیتیمنطقوی
نمودهاستتابتواندوالیتهایشمالیوغربیرابهمركز

ترانزیتتبدیلكند.
رئیسجمهورغنیگف��ت:33درص��دازمنابعزیرزمینی
افغانستانتاكنونكشفش��دهكهارزشآندرحدودیك
تریلیوندالرتخمینشدهاستودردهسالآیندهافغانستان

ازبزرگترینصادركنندگانآهنومسخواهدبود.
رئیسجمهورغنیگفتكهافغانستانبهلحاظتاریخی
همیش��هبهموضوعتجارتاهمیتدادهاس��تازهمین
س��ببمامراكزشهرهایخودراگس��ترشمیدهیمو

سیستمهایخانهسازیوزیربناییراجدیدمیسازیم.
رئیسجمهورغنیجوانانراازس��رمایههایمهمانسانی
كشوردانسته،گفتكهدرخصوصآموزشهایمسلكی
جوانانبراساسنیازمندیهایجدید،درنصابتعلیمی

تغییراتراواردمیسازیم.
اوافزود:بههدفمؤثریتكاردروظایفبنیادیحكومت
دوبارهبازنگریمیش��ودكهاینبازنگریازوزارتخانهها

شروعوقریهوقصباترادربرخواهدگرفت.
رئیسجمهورغنیازهیئتچیناییخواستكهافغانستان
عالقمنداستدررابطهبهطرحهایساختمانیازتجربه
چیناستفادهكندوبههمینمنظوریكهیئتافغانیبه
چینفرستادهشودتاساحاتیرامشخصنمایدكهچین
برایسرمایهگذاریدرافغانستانعالقمنداستوهردو

طرفقراردادهاییرادراینزمینهبهامضابرسانند.
درمقاب��لهیئتچیناییدی��دگاهرئیسجمهورغنیرا
دررابطهبهتوسعهاقتصادیافغانستانومنطقهستایش
نموده،گفت:آنانچشمبراهآمدنهیئتافغانیبهچین
میباشندودولتچینپیشنهادهایارائهشدهازجانب
حكومتافغانستانرابررسیمیكندودربخشهاییكه
درافغانس��تانامكانس��رمایهگذاریوجودداشتهباشد،

سرمایهگذاریخواهدكرد.
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افغانستانوایراندومیننمایش��گاهتجارتیرادركابل
برگ��زاركردند.درایننمایش��گاهمحص��والتمختلف
ش��ركتهایافغانیوایرانیبهنمایشگذاش��تهشدهو
هدفآنگسترشتجارتوروابطتجارتیبیندوكشور

خواندهشدهاست.
ایننمایشگاهتوس��طاتاقتجارتوصنایعافغانستانو
رایزنتجارتیس��فارتایراندركابل،درهوتلاورانوس
برگزارش��دهوچه��ارروزادام��هدارد.11۵ش��ركتاز
افغانس��تانوایرانتولیداتش��انرادرایننمایشگاهبه
نمایشگذاشتهاند.درایننمایشگاهصنایعغذایی،ادویه،
فرش،تلویزیون،یخچال،موترولوازمزراعتیوساختمانی

بهنمایشگذاشتهشدهاست.
مقامه��ایدولت��یمیگوین��دت��الشدارندب��اتدویر
چنیننمایش��گاهها،تاجرانوش��ركتهایایرانیرابه

سرمایهگذاریدرافغانستانتشویقكنند.
عتیقاهللنصرت،رئیسعاملاتاقتجارتوصنایعگفت:
»هدفعمدهایننمایش��گاهایناستكهروابطتجارتی
ماباایرانبیش��تررش��دكند.مامیخواهیمصادراتما
بهایرانبیش��ترشودوسرمایهدارانایرانیدرافغانستان

سرمایهگذاریكنند.«

تجارت نامتوازن
پاكس��تان،ایرانوچینبیشترینتجارتراباافغانستان
دارند.بازارهایافغانس��تانمملوازتولیداتشركتهای
اینكشورهااست.ایرانبخشعمدهایازنیازمندیهای
افغانس��تانرافراهممیكندونبودشركتهایتولیدی
درافغانس��تان،سببشدهتاكاالهایخارجی،بیشترین

فروشرادركابلووالیاتداشتهباشد.
براساسآماراتاقتجارتوصنایع،تاجرانافغانساالنه
مقادیرهنگفتیازاموالراازكش��ورهایهمس��ایهوارد
میكنند.افغانس��تانس��االنه۶۰میلیوندال��ربهایران
صادراتدارد،درحالیكهصادراتایرانبهافغانس��تان
درس��ال2۰14بهیكمیلیاردوشش��صدمیلیوندالر

رسیدهاست.
مس��ئوالنات��اقتج��ارتمیگویندب��ابرگ��زاریاین
نمایشگاهها،تاجرانافغاننیزتالشمیكنندتابازارهای

ایرانرابرایفروشمحصوالتشانتشخیصدهند.
افغانس��تاندرحالحاضریككش��ورمصرفیاستكه
از12تا1۵میلیارددالرس��االنهازكش��ورهایهمسایه
وارداتدارد.آقایالكوزیازش��ركتهایایرانیخواست
تابااس��تفادهازمجبوری��تافغانها،ام��والوكاالهای

بیكیفیتشانرابهاینكشورصادرنكنند.
محمدشریعتمداری،معاوناجراییرئیسجمهورایران
درایننمایش��گاهازتاجرانافغانوایرانخواس��تتابه
مناف��عدرازمدتفكركنند.مع��اونرئیسجمهورایران
تأكیدكردكهدوكشورزمینههاوفرصتهایبینظیری
برایگس��ترشمبادالتتجارتیدارن��د:»دوطرف،هم
ایرانیهاوهمافغانستانیهاتالشكنندتاموانعاقتصادی
موجودبرس��رراهتوسعهتجارتوتوسعههمكاریهارا

شناساییوبرطرفكنند.«
س��روردانش،معاوندومرئیسجمهورنیزبرگس��ترش
رواب��طتجارتیبیندوكش��ورتأكیدك��رد.آقایدانش
گفتثباتپایداردرافغانس��تانبهنفعهمهكشورهای
منطقهبهخصوصهمس��ایههااست.اوگفتدرصورتی
كهكشورهایهمسایهافغانس��تانبرایتأمینامنیتو
ثباتدركش��ورهمكارینكنند،امنیتورشداقتصادی

همسایههانیزبهشدتضربهخواهددید.
گسترشروابطتاجران

شركتهاوتاجرانایرانیازفروشتولیداتشاندرداخل
افغانس��تانراضیهستند.بیش��ترتولیداتشركتهای
ایرانیتوس��طافغانهاواردمیش��وداماتاج��رانایرانی

میگوینددرصورتیكهامنیتتأمینباشد،آنهاعالقه
دارندتادرداخلافغانستانسرمایهگذاریكنند.

هویدانا،مدیرتجارتیشركتتایمازكهدرصدیعمدهای
ازُربموردنیازبازارهایافغانستانراتولیدمیكند،گفت
اینشركتتالشداردتاباتولیدُربخوب،دربازارهای
افغانستانرقابتكند:»دركنارعرضهمحصوالتخوب،
ش��فاخانهایه��مدایركردیمك��هرای��گانمریضهارا
میبینند.مامیخواهیمك��هازمحصوالتباكیفیتما

حمایتشود.«
تاجرانوس��رمایهگذارانافغانس��تاننیزتالشدارندتا
درایننمایشگاه،بتوانندروابطش��انباتاجرانایرانیرا
گس��ترشدهند.خواجهاس��داهللیكیازسرمایهگذاران
افغانگف��ت:»روابطماباتاجرانایرانخوبمیش��ود.
مادرایننمایش��گاهسهمبسیاربرازندهداریموكوشش
میكنیمدرایراننیزبرایمحصوالتخودزمینهسازی

كنیم.«
براس��اساظهاراتمس��ئوالناتاقتج��ارت،4۰درصد
ترانزیتافغانس��تانازایرانص��ورتمیگیردوبهدلیل
مرزمشتركیكهدوكشوردارند،پسازپاكستان،ایران

بیشترینتجارتراباافغانستاندارد.

ن�د د کر ر  ا گ�ز بر ص�نعت�ی  مش�ترک  ه  یش�گا نما
ن ا ی����ر ا و     ن    نس�تا فغا ا
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تاكنوندرپروژهش��هركابلجدیدبهارزش۶.۵میلیارد
دالرقرارادادامضاشدهاست.مقاماتمیگویندباآغازكار
عملیاینپروژهتنهابه2۰۰هزاركارگرسادهساختمانی
نیازاستوهزارانموقعیتكاریدیگرنیزایجادخواهد

شد.
بیكاریوفقرگس��تردهیكیازمشكالتاساسیدولتو
مردماست.مسوالندر"ادارهشهركابلجدید" مدعیاند
كهباآغازكاردرشهركابلجدیدهزارانتنازشهروندان
كش��ورمس��تقیمامصروفكارخواهندشدوهزارانتن
دیگرازطرقغیرمستقیمصاحبشغلخواهندگردید.

انجنیرمحمدیوسفپشتون،مشاوررئیسجمهورپروژه
كاب��لجدیدرانویدیبرایفعالیتس��كتورخصوصیو
شغلآفرینیقلمدادمیكند:»اگرخدابخواهدوهمین

قراردادهای��یكهتاحالدرحدود۶.۵میلیارددالرامضا
شدهاندوقراردادهایاضافهترازایندرجریاناست؛اگر
همینسرمایهگذاریمنظمومكملآغازشود،ماحداقل
به2۰۰هزارنفركارگرس��ادهساختمانیضرورتداریم؛

دیگرسكتورهاراكهبگذارسرجایشان.«
پش��توناب��رازنگرانیمیكن��دكهدرچنینش��رایطی
افغانستاندركوتاهمدتقادرنخواهدبودكهحتی1۰۰
ه��زاركارگرماهرراهمفراهمكند.بهقولویمش��كل
اساسیپولوزمیننیست،بلكهكمبودظرفیتیكیاز

مشكالتجدیدراینپروژهخواهدبود.
مزم��لش��ینواری،سرپرس��توزارتتج��ارتوصنایع
س��رمایهگذاریس��كتورخصوصیرایكبسترخوبدر
تأمینكارواشتغالخواندهومیگویدكهسرمایهگذاران
ترجیحمیدهندتادركابلسرمایهگذارینمایند،ولیدر

كابلفعلیزمینبرایسرمایهگذارانوجودندارد.
شینواریمیگویددرشهركابلجدید۵پاركصنعتی
بهظرفیتصده��اهكتارزمیندرنظرگرفتهش��دهاند
كهمیتوان��داینمش��كلس��رمایهگذارانرارفعكند:
»بخشه��ایمختلفتجارتیوكمپنیهایصادراتیدر
آنجاسهیممیباشند.آنهامیآیندومراكزتجارتیشانرا
میس��ازند.بهایناساسكارهایزیربناییازطریقاداره
انكش��افشهركابلجدیدصورتمیگیرد.بیشتركارها

ۀ  ژ و پ�ر

کابـل جدید
 به 200 هزار کارگر ساختمانی نیاز دارد

انجامشدهوبقیههمچنانادامهدارند.«
غصبزمینهایدولتیكههنوزبهقوتخودشجریان
دارد،یكیازمش��كالتدرمس��یرتمامپروژههایملی
بودهودرپروژهكابلجدیدنیزمشكالتزیادیراایجاد
كردهاس��ت.یوسفپشتون،مشاوررئیسجمهوردراین
موردمیگوید:»7۰تا۸۰درصدمشكالتازطریقیك
كمیسیونحلشدهاس��تو3۰تا4۰درصدمشكالت
هنوزوجودداردكهبایدحلگردد.مشكلاساسیتثبیت
ملكی��تاس��ت.بدبختانهبهدلیلازبینرفتناس��نادو
منابعملكیتهابهآس��انیتثیبشدهنمیتواند.مسئله
دومموجودیتدزدانزمیناس��ت.آنهاحتیگروپهارا

تشكیلدادهاند.«
مسئوالندرحالیازكمبودظرفیتنیرویكارینگرانی
دارندكهگفتهمیشوددرحالحاضرحدود4.۵میلیون
ت��ندركش��ورازبیكاریویاع��دممصونیتكاریرنج

میبرند.
گفتنیاستكهنبوداشتغالوكاردرحالیروبهافزایش
نهادهاستكهرش��دجمعیتنیزدركشوربهشدتدر
حالافزایشاست.كارشناسانمسائلاجتماعیمیگویند
كهباهمهكمكهایمالیجهانطیسیزدهسالگذشته
دولتقادرنش��دهحتییكبرنامهب��زرگملیرابرای

كاریابیواشتغالزاییایجادكند.

9
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انستیتوتجهانیس��نجشذایقهوكیفیتموادغذایی
یكباردیگرزعفرانافغانستانرابهترینومرغوبترین
زعفرانجهانبرگزید.ایننباتگرانقیمتكهبهطالی
سرخشهرتدارد،رشدخوبیدرافغانستانداشتهاست.
زعفرانكارانكشورمیگویندتالشهایزیادیصورت
میگیردكهزعفرانكشوررابدنامكنندتاجایگاهیكه
دربازارهایبینالمللیبهدستآوردهراازدستبدهد.

كشتایننباتقیمتیكهطیسالهایاخیردركشور
ترویجشده،اكنونیكیازقلمهایمهمصادراتیكشور
میباش��د.اینسومینس��المتواتراس��تكهزعفران
افغانستانمرغوبترینزعفرانجهانشناختهمیشود.

محمدنوابعظیمیرییسش��ركت"بینظیرزعفران" 
كهتقریبادریكدههگذش��تهمصروفكش��ت،تولید
وترویجزعفرانبوده،افغانس��تانرامستعدترینكشور

برایكشتوتولیدزعفرانتعریفمیكند.
اوازافزای��شس��االنهتولیداتزعف��رانخبرمیدهدو
میگوی��ددرصورت��یكهمقاماتبهاینكش��تتوجه
كنند،افغانستانمیتواندبزرگترینتولیدكنندهزعفران
جهانش��ود:»تولیداتماش��كرخداخوبشدهاست.
تنهاوالیتهراتساالنهبیشاز3۰۰۰كیلوگرمزعفران

خالصتولیددارد.«
بهتازگیانس��تیتوتجهانیس��نجشذایقهوكیفیت
م��وادغذای��یدربروكس��لازمیان3۰۰ن��وعزعفران
ازكش��ورهایمختل��فجه��ان،زعفرانافغانس��تانرا
مرغوبترینزعفرانجهانبرگزیدهاست.آقایعظیمی
درم��وردمیافزاید:»درحالحاضرباایرانواس��پانیا
رقابتمیكنیموزعفرانافغانستانچندسالاستكه
مقاماولرامیگیردوبهترینزعفراندرجهانشناخته
ش��دهاس��ت.زعفرانیراكهماتولیدمیكنیمبهاروپاو

امریكاصادرمیكنیم.«
اومیگویدكهنتیجهخوبكشتزعفرانموجبشده
كهاكن��وندهقانانداوطلبانهزمینهایش��انراتحت
كش��تزعفرانمیآورندوازجانبدیگرش��ركتهای
صادراتیزعفران،دورههایآموزش��یرای��گانرابرای
دهقاناندایرمیكنندوزمینهایتحتكشتزعفران

راپیشازپیشثبتفهرستشانمیكنند.

صفیاهلل،نماین��ده"نگینزعف��ران" میگویدكهاكثر
ش��ركتهایصنای��عزعف��رانافغانس��تانام��روزهاز
شركتهایشناختهش��دهبینالمللیهستندودارای

تصدیقنامههایISOمیباشند.
ویبهمیزانش��غلیكهكشت،پروس��سوتولیداین
گیاهایجادكردهاش��ارهكردهمیافزای��د:»وقتیموعد
جمعآوریگلزعفرانمیشود،تعدادكارگرانافزایش

بهتری�ن  ز ه�م  ب�ا  
زعفران جهان ش�د

مییابند؛چونگلزعفرانهرصبحبایدچیدهشوداگر
ازامروزبهفردابمانندپژمردهش��دهوخرابمیشوند.
درس��ایراوقاتصرفبرایآبیاریوتمیزكاری،تعداد

كارگرانكمترمیشود.«
بااینهمس��االنههزارانتندرافغانس��تاندركشت،
پروس��سوتولیدزعفرانمش��غولهس��تندكهبخش

بزرگیازآنانرازنانتشكیلمیدهد.
رش��دزعفراندرافغانستانبرخیازتولیدكنندگاناین
نب��اترادرس��طحمنطقهوجهاننگرانكردهاس��ت.
زعفرانكارانافغانس��تانمیگویندرقابتهایناسالمو
اعمالسازماندهیش��دهایصورتمیگیردتازعفران

افغانستانازرشدوپیشرفتبازماند.
محمدنوابعظیمیمیگوید:»فعالمافیاییوجوددارد
كهزعفرانافغانس��تانرابهیكیازكشورهایهمسایه
قاچاقمیكنندوبهنامونش��انزعفرانآنكش��وربه

خ��ارجصادرمیكنندتانامزعفرانآنكش��ورازلحاظ
كیفیتباالبرود.درعینزمانزعفرانآنكش��وررابه
داخلافغانستانقاچاقمیكنندوبانامونشانزعفران
افغانستانصادرمینمایندتانامزعفرانافغانستانرابد

بسازند.«
چندسالاستكهیكیازكشورهایهمسایهكهیكی
ازتولیدكنندگانبزرگزعفراندرجهاناست،صادرات
پیاززعفرانرابهافغانس��تانقاچاقشمردهوافرادیرا

كهبهافغانهاپیاززعفرانبفروشندمجازاتمیكند.
بهگفتهتولیدكنندگانزعفراندرحالحاضرهركیلو
زعفرانافغانستانمعادل2۰۰۰دالردربازارهایداخلی
قیمتدارد.صادركنندگانمیگوینددربازارهایجهانی
ایننباتكیلویی2۵۰۰دالربهفروشمیرس��دكهبه
گفتهمسئوالنحدود3۰۰تا7۰۰دالرباالتراززعفران

ایرانواسپانیااست.
ب��ااینهمهزعفرانافغانس��تاندرس��الهایاخیربه
خاطرمدیریتنادرستدرتولیدوصادراتدربازارهای

جهانیافتقیمتداشتهاست.

ا   ن��        ا     فغانس�تانز   عفر     
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فرسوده شدن 
زود هن�گام 
پول ه�ای 
در  کاغ�ذی 

کش�ور

اس��تفادۀنامناس��بوبیپرواییم��ردمدرنگهداریاز
پولهایكاغذیدركش��ورسببشدهاستكهساالنه
بی��شاز1۹3میلیونافغانیپولهایكاغذیكش��ور
پیشازوقتفرس��ودهش��وندوبان��كمركزیمجبور
میش��ودباصرفهزینههایاضافیاینپولهارادوباره

چاپكند.
بان��كمرك��زیمیگویدك��همدتفرس��ایشهرپول
كاغذیس��هسالتعیینشدهاست،امابخشزیادیاز
اینپولهابهعلتاس��تفادۀنادرستحتیدركمتراز

ششماهفرسودهمیشوند.
مرك��زی بان��ك دوم مع��اون ط��راب محمدعیس��ی
اظهارداشت:"استفادۀدرستازپولهایكاغذیسبب

ش��دهگاهیآنهاحتیششس��الدردورانباشندواز
آناناستفادهشود؛اماكسانیهستندكهازپولكاغذی
حفاظتنمیكنندواینس��ببمیشودشماریزیاداز

اینپولهادرزودترینفرصتفرسودهشوند" .
ویازم��ردمخواس��تكهازپولهایكاغذیدرس��ت

استفادهكنند.
نبودآگاهیدرمیانمردمدربارهیاس��تفادۀمناس��ب
ازبانكنوتهاوبیپرواییمردمدراس��تفادهازپولهای
كاغ��ذیازعلتهای��یهس��تندكهآگاه��اناقتصادی
دربارهیفرس��ودهشدنزودهنگامپولهایكاغذیبه

آنهااشارهمیكنند.
تاجمحم��دت��الشاس��تاداقتص��اددردانش��گاهكابل

خاطرنشانكرد:"استفادۀنادرستوپایینبودنكیفیت
چاپ��یپولهایكاغذیازعلتهایعمدهیفرس��وده
ش��دنزودهنگامآنهامیشودوحكومتبایدباآگاهی
مردمبهاس��تفادۀدرس��تدراینبارهجلویفرس��وده

شدنپولكاغذیرادرمدتیكوتاهگیرد."
ش��ماریازباشندگانپایتختنیزمیگویندكهكهآنها

بهاستفادۀمناسبازپولكاغذیاهمیتمیدهند.
اكبراحمدیكهمحصلاس��تاف��زود:"چونپولهای
كاغذیدرخارجازكشورچاپمیشودوپولزیادیدر
اینعرصهبهمصرفمیرس��دبایدمردمازاینبگونهی

درستاستفادهكند."
داوودكهیكرانندهتاكس��یاستگفت:"زمانیكهاو

ازمردمكرایهموتررامیگیرد،پولهابس��یارفرس��وده
وپارهپارهمیباش��ندوحتیمردمحاضرنیس��تندآنها
راب��هجایباقیماندهیپولخودبگیرند،اینبزرگترین
مش��كلبرایتماممردماستپسبایدازپولحفاظت

شود."
استفادۀنامناس��بازپولكاغذیسببشدهاستكه
بان��كمركزیس��االنهبهارزشصده��امیلیونافغانی
پولافغانیكاغذیفرس��ودهراآتشبزندوباپرداخت

هزینههایاضافیپولكاغذیجدیدراچاپكند.
بهگفتهیمس��ئوالنبانكمركزی،بیپرواییمردمدر
نگهداریازپولهایكاغذیسببمیشودكهبخشیاز

پولبانكمركزیهدربرود.
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همای��ونرس��اوزیرتجارتام��روزدرمراس��میكهدر
اینوزارتخانهبرگزارش��دبااش��ارهبهاینكهفساداداری
مهمترینس��ددرراهعملیكردناینبرنامهاستگفت
كهمنفكرنمیكنمبهرهگیریازبندرچابهارایرانبرای

گسترشبازرگانیدرافغانستانسودمندباشد.
جلبوحمایتازسرمایهگذاریهایداخلیوخارجی

اصالحاتدرادارهیحمایتازسرمایهگذاریها
حلمشكالتترانزیتیمیانافغانستانوپاكستان

بازنگریروندشاملش��دنافغانستاندرسازمانجهانی
تجارتجهانی

افزای��شظرفیتتولیداتصنعت��یازطریقحمایتاز
سرمایهگذارانخصوصی

ارزیابیوضعیتپاركهایصنعتیكشور
ارزیابیتصدیهایدولتیوتصمیمبرخصوصیس��ازی

اینتصدیها
سادهسازیروندكاریوزارتتجارتوصنایع

وافزایشظرفیتكارمنداناینوزارت
عمدهترینبرنامههایص��دروزاولكاریوزارتتجارت

خواهدبود.
همایونرس��اوزیرتجارتتصریحكرد:"ازآنجاییكه
1۰۰روزنخس��تكاریكابینهیجدی��دبرایرهبری
حكومتوحدتملیومردمنهایتمهمتلقیمیشود؛از
اینروهدفاساسیپالن1۰۰روزنخستوزارتتجارت
وصنایعبنیادگذاریپروسهیتعییندورنمایاستراتژیك

ملیبرایرشدتجارتوصنعتمیباشد."

رت تج�ا ی�ر  ز و
د کر ئه  ا ر ا ا  ر ش  ه ا ز و ر    ۱ ۰ ۰ م�ه ی  نا بر

ویهمچنانتأكیدكرد:"غرضازایجادشرایطمناسبو
سهولتهایالزمبرایتشویقوجذبسرمایهگذاریهای
داخلیوخارج��ی،فراهمنمودنفرصتهایاش��تغال،
اصالح��اتدرادارهیحمای��تازس��رمایهگذاری،حل
مشكالتبازرگانیافغاندرپاكستانوارزیابیپروسهی
شاملش��دنافغانس��تانبهس��ازمانتجارتجهانیاز

پالنهای1۰۰روزنخستكارمااست."
ازس��وییدیگروزیرتجارتوصنایعمیگوید:"درسال
روانممكناس��تبهدالیلامنیتیسرمایهگذاریهادر

كشوركاهشیابند."
ویفساداداریرابزرگترینچالشدربرابرعملیشدن

برنامههایشمیداند.
همایونرساخاطرنشانكرد:"چنانیكهدیدهمیشوددر
سالرواننظربهدالیلامنیتیسرمایهگذاریدركشور
كاه��شپیداخواهدك��ردوعمدهترینچال��شفرارراه
تطبیقپالنهای1۰۰روزنخستكاریاینوزارتفساد
اداریاستكهدامنهیفساددرافغانستانگستردهاست
ومبارزهباآنزمانگیراستباآنهمماتالشمیكنمتا

پالنهایخودرابگونهیدرستتطبیقنماییم."
اماوزیرتجارتوصنایعبرخالفدیگرمقامهایاقتصادی
كش��ور؛بهرهگیریازبندرچابهارایرانرابرایگسترش
بازرگانیدرافغانستانسودمندنمیداندومیگویدكهبه
علتنبودزیربناهایبازرگانیاینبندرنمیتواندگزینهی

مناسبیبرایُرشدتجارتدرافغانستانباشد.

اس��داهللضمیروزیرزراعتوآبیاریبرنامهیصدروزهی
خودراارائهكرد.

ویكهیكیازوزیرانجوانكابینهاس��تتالشمیكند
تاسكتورهایخصوصیرادربخشزراعتتقویتكند.

ضمیرادامهدادكهدر1۰۰روزنخستكاروزارتزراعت
وآبیاریطرحخودبسندگیكشوربهغلهساختهخواهد

شد.
وزیرزراعتوآبیاریمیگویدكهدر1۰۰روزنخستكار
اینوزارتگذشتهازبهرهبرداری13شبكهآبیاریدرپنج
حوزهیكش��ور،بیشاز3ه��زارو۵۰۰باغجدیددر1۵

والیتكشورایجادخواهدشد.
ویب��ابیاناینك��ههرچندتالشمیش��ودبرنامههای
1۰۰روزنخس��تاینوزارتبگونهیدرستعملیشود
گف��تكهبهباورماناامنیهاوتأخیردرروندتداركاتاز

چالشهایاساسیفراراهكارآناناست.
ضمیرخاطرنش��انك��رد:"س��اخت2كارخانهیبزرگ
پروس��سپنبهدانهوروغننباتیدركشور،جلوگیریاز
آفته��اینباتیوبیماریهایحیوانی،مراقبتازحدود
یكهزارو۶۰۰هكتارجنگلپس��تهوچلغوزهدركشور،
عملیش��دنبرنامههایارتقاءظرفیتكارمندانوزارت
زراع��توآبیاری،ایجادبیشاز2۰۰ذخیرهگاهآببرای
كش��توتطبیقپروژهیمصونیتغذاییبرای2هزارو
۵۰۰خان��وادهدردهوالی��تكشورمش��مولبرنامههای

صدروزنخستوزارتزراعتوآبیاریهستند."
ویگفتكهآبیكیازضرورتهایمهممادركش��ور

استوتالشخواهیمكردتازمینهیفراهمساختنآب
برایتمامیكشاورزانرافراهمكنیم.

ضمیرتصریحكرد:"برایتطبیقپالن1۰۰روزبودجهی
كافیداریموبرایعملیساختناینبرنامه۸تا1۰میلیون
دالرامریكاییهزینهخواهدش��دوآرزوداریمتاباعملی

شدنبرنامههایمحلیبهانقالبزراعتیگامبگذارد."
ویمیگویدكهساختپنجسردخانهیاقلیمیسبزیجات
دروالیتبدخشان،ساخت2۰۰كشمشخانهدرچهار
والیتكشور،توزیع2هزارو۵۰۰قرضهیكوچكبرای
كشاورزانوس��اخت2۸۰فارمزنبورداریدركشورنیز

مشمولبرنامههای1۰۰روزنخستاینوزارتاست.
وزی��ركش��اورزیادامهدادك��ه۵هزارواكس��نرابرای
حیوان��اتبهدهقانانفراهمخواهیمكردوافزایشتولید
گندمتاچهارس��الدیگ��رازبرنامههایمهماینوزارت

خواهدبود.
ویافزودكهزمینهی11۵بورسیهرابرایكارمنداناین
وزارتبرایحضوردركشورهایجاپانوكوریایجنوبی

برایآموزشفراهمخواهیمكرد.
ضمی��رتصریحكردكهای��نوزارتدرجریاناین1۰۰
روز،زمینهیفراهمساختنقرضههارانیزبرایكشاورزان

فراهممیكند.
كشاورزیدررشداقتصادافغانستانبسیارمهمپنداشته
میشود.براساسگزارشهادرحدود۶۰درصدهموطنان

برایامرارمعاشوابستهبهكشاورزیهستند.

بیاری آ و  رع�ت  ا ز یر  وز
د کر ئه  ا ر ا ا  ر ش  ه ا ز و ر    ۱ ۰ ۰ م�ه ی  نا بر
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وزارتمعادنوپترولیمازاینبهبعدتمامیقراردادهای
مربوطبهمعادنرانش��رمیكند.ای��نوزارتبهتازگی

قرارداداستخراجمعدنمسعینكرانشركردهاست.
پ��سازش��ایعهایامضایپیم��اناس��تخباراتیمیان
افغانستانوپاكستان،برخیازرسانههایهندیگزارش
كردندكهكنسرسیومهندیكهقراربوداستخراجمعدن
آهنحاجیگكوالیتبامیانراباس��رمایهكذاریحدود

11میلیارددالربهعهدهبگیرد،انصرافدادهاست.
اینمس��ئلهبهیكبحثج��دیدرافغانس��تانمبدل
ش��دوموجبش��دكهوزارتمعادنوپترولیمدرمورد
موضعگیریكند.اینوزارتهمچناننش��رقراردادهای
استخراجمعادنرابرایشفافیتدراینزمینهآغازكرد.

داكترداودشاهصبا،وزیرمعادنوپترولیمافغانستانروز
دوش��نبه)4جوزاسالروان(درنشستیخبریدركابل
گف��تكهتاكنونهیچقراردادیبرایاس��تخراجمعدن
حاجیگكصورتنگرفتهوجانبافغانستانوكنسرسیوم

هندیهنوزدرمرحلهمذاكرهقراردارند.
ویع��الوهكرد:»چنی��نقراردادیوجودن��دارد.دولت

افغانستاندرسال2۰1۰تصمیمگرفتكهمعدنبزرگ
حاجیگكدروالیتبامیانرابهداوطلبیبسپارد.دواطلبی
صورتگرفتهاستكهسهبالكشبههمینكنسرسیوم
هندیبهنام"سیلافسیكو" ویكبالكدیگرشبهیك

كمپنی"كیلوگولد" كاناداییدادهشدهاست.«
ب��هقولوزیرمع��ادنوپترولیمتاكنونهیجنوعس��ند
رس��میمبنیبرانصرافدریافتنشدهوسفارتهنددر
كابلنیزگفتهاستكهدراینرابطهیكنشستدرخود
كمپنیدرهنددایرش��دهبود،ولیهنوزكسیانصراف
ندادهاست.وزیرمعادنوپترولیمگفتدوكمپنیدیگر

نیزباشرایطمشابهآمادهمذاكرهاند.
ایندرحالیس��تكهقبالعبدالق��دوسحمیدیمعین
تخنیك��یوزارتمع��ادنوپترولیمنی��زازموضوعاظهار
بیاطالعیك��ردهبود:»اینقراردادص��ورتنگرفتهودر
مرحل��هطیمراحلبود؛یعنینهایینش��دهوتاكنونما
كداماطالعیهرس��میازجانبكنسرسیومهندیبدست

نیاوردهایم.«

مسئوالنقراردادمعدنحاجیگكرایكیازبزرگترینو
پیچیدهترینقراردادهاتعریفكردهوخاطرنشانساختند
ك��هنظیرچنینقراردادهابهچندینس��المذاكرهوبه
اصطالحچانهزنینیازمنداس��توامكاندارددرآخرباز
همبهتوافقرسیدهنتوانند.بهباورآنانچنیننتیجهای

نیزطبیعیاست.

نشر قراردادهای معادن
وزارتمع��ادنوپترولیمهمچنانازنش��رتمامجزییات
قراردادهایمعادنكشوردروبسایترسمیاشخبرداد.
داكترداودش��اهصباگفت:»مابراساسمكلفیت،پساز
هفتس��القراردادمسعینكراازطریقوبس��ایت
وزارتمعادنوپترولیمبهنش��رسپردیم.همهرسانهها،
مردمافغانس��تانوجامعهمدنیوهركس��یكهعالقه
داردك��هبفهمددراینقراردادچ��همواردیوجوددارد،

میتوانندبهاینوبسایتمراجعهكنند.«
ای��ناق��داموزارتمع��ادنوپترولی��مدرحالیصورت
میگیردكهقبلازاینگمان��هزنیهایزیادیدرمورد

قرادادهایاستخراجمعادنومراوداتنفتیوجودداشت
وهموطناندرموردداراییهایمعدنیوطبیعیكشور

دریكخالءمعلوماتیقرارداشتند.
وزارتمعادنوپترولیمهمچنانازآغازبررس��یهابرای
شناساییصوفهایغیرقانونیاستخراجازمعادنكشور
خبردادهونوشتهاستشماریازآنانرادرمعادنكشور

مسدودساختهاست.
اینوزارتتأییدكردهاستكههنوزهمشماریازافراد
زورمندوقاچاقچیانمعادنكشوررابهصورتغیرقانونی
استخراجمیكنندوازمقاماتمحلیونیروهایامنیتی
خواس��تهاس��تتابرایجلوگیریازاینروندكهباعث
افزایشتلفاتانس��انیدرمعادنمیگردد،بااینوزارت

همكاریكنند.
معادنزغالس��نگبهخاطراس��تندردنب��ودنتاكنون
چندینبارحادثهآفرینشدهاندوشمارزیادیازكارگران
درای��نمعادنجانباختهان��د.وزارتمعادنوپترولیم
همچنانازتالشبرایمعیاریساختناستخراجمعادن

خبردادهاست.

رداده�ای  قرا مع��ادن    وزارت   
می كند نش�ر    ا    ر معادن    اس��تخراج   
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ازطریقصندوقبازس��ازیافغانس��تانكهازپشتیبانی
مالی34كمكدهندهبرخورداراس��ت؛2.۸میلیارددالر
امریكاییتاس��ال13۹۶ب��دونبازپرداختبهحكومت

افغانستاندادهمیشود.
درخبرنامهوزارتمالیهكش��ورآمدهاستكهآنوزارت
وبانكجهانی،استراتژیتمویلصندوقامانتیبازسازی

افغانستانراموردبحثقراردادهوتأییدنمودهاند.
منبعنوشتهاستكهبهاساساینموافقتنامه،دوعشاریه
هشتمیلیارددالریادشده،ازسال13۹4تاسال13۹۶

بهحكومتافغانستاندادهمیشود.
براساسمعلوماتوزارتمالیه؛ازمجموعاینپول،یك
عش��اریهدومیلیارددالربرایبودجهعادیافغانس��تان،
723میلیوندالرغرضتمویلپروژههایانكشافیجاری
و۹1۸میلیوندالربرایتمویلپروژههایانكشافیجدید

اختصاصدادهشدهاست.
درخبرنامهآمدهاس��تكهاینكمك،غرضمصرفدر
سكتورهایحكومتداری،زراعت،انكشافدهات،مصونیت
اجتماعیوزیربنادرنظرگرفتهش��دهاس��توتماماین
كمك،دربخشهایدارایاولویتحكومتافغانستاناز

طریقبودجهملیبهمصرفخواهدرسید.
اكلی��لحكیمیوزیرمالیه،درس��خنانیازاس��تراتژی
حمایتمالیصندوقبازس��ازیافغانستانگفت:"مردم
افغانستان،ازحمایتسخاوتمندانهجامعهبینالمللیبه

براینخستینباریكبازاربازرگانیآنالینباسرمایهگذاری
2۰میلیوندالردركشورایجادمیشود.

مسئوالناتاقتجارتوصنایعكابلمیگویندكهاینبازار
توسطیكسرمایهگذاریمشتركافغانواماراتایجاد
میش��ودودرآنفرآوردههاوتولیداتافغانستانبگونۀ
آنالیندرداخلوخارجكشورخریدوفروشخواهدشد.
قراراستاینبازاربازرگانیآنالینافغانستانتایكسال
دیگرازسویش��ركتتبادالتجهانیكاالیافغانستان
درمشاركتبایكش��ركتاماراتیوسرمایهگذاری2۰

میلیوندالردركابلایجادشود.
دراینبازارقراراستكهفرآوردههایباغداری،كشاورزی،
ساختههایدستی،سنگهایگرانبها،تولیداتصنعتی
ودیگرمحصوالتافغانس��تانعرضهش��ودوكش��ورها
وش��ركتهاییكهخریداراینكاالهاهستندمیتوانند

بگونهیآنالیناینكاالهارابخرند.
حس��یبرحیمیرئیسعاملاتاقتجارتوصنایعكابل
گفت:"درطولس��الهایگذشتهكمترینتوجهبهرشد
تولیداتداخلیوصادراتآنصورتگرفتهاس��تواین
باعثشدهاستتاافغانستانبهیككشوروارداتیتبدیل

شود".
ویادامهداد:"مادرتالشهستیمتاتولیداتكشاورزی
وصنعتیافغانستانرابهكشورهایبیرونیمعرفینماییم
وای��نبازارالكترونیكیدراینزمین��هنقشارزندهایرا

بازیخواهدكرد".

ل�ر ا  د د  ر میلی�ا  
پرداخ�ت می گ�ردد افغانس�تان  ب�ه    کم�ک بالع�وض 

ولی�ن ا د  یج�ا ا

نالین آ نی  گا ر ز با ر  ا ز ب�ا  
لر ا د میلیون   ۲ ۰ ری  یه گذا س�رما با  کش�ور  در   

افغانستانكهازطریقصندوقبازسازیصورتمیگیرد،
قدردانیمینمایدویقیناًازاینكمكهااستفادهمثمری

خواهدشد."
ویاف��زودكهدولت،اولویتهایجدیدخودرادرس��ال
جاریازصندوقبازسازیافغانستانتأمینخواهدكرد.

اززماناس��تقرارحكومتوحدتملیدرافغانستان،این
بزرگترینتعهدپش��تیبانیچندینجانبهجهتتوسعۀ

افغانستاناست.
صندوقبازسازیافغانستان)ARTF(یكصندوقمالی
متشكلازچندینتمویلكنندهبوده،كهدرسال2۰۰2

تاسیسشدهاستوتوسطبانكجهانیادارهمیشود.
منبعنوش��تهاستكهتاامروز،نزدیكبههشتمیلیارد
دالر،ازطریقصندوقوجهیبرایارایهعرضهخدماتو
بازسازیدرسراسرافغانستان،تخصیصدادهشدهاست.

بهاس��اسمعلوم��اتوزارتمالیهدرح��الحاضر،34
كمككنندهبینالمللی،آمادهكمكبهصندوقبازسازی

افغانستانمیباشند.

  /8  2
شیرازحسینرئیساجرائیهشركتپرایداماراتمتحده
عربیگفت:"هدفماازاینبرنامهایجادزمینۀكاربرای
مردمودسترسیآسانبازرگانانافغانستانبرایارتباطبا
بازرگاناندیگركشورهادربازارهایجهانیجهتصادرات

ووارداتاست."
اماسرعتوكیفیتاینترنتدرافغانستانیكیازچالشهای

مهمدربرابربازارهایبازرگانیآنالینگفتهمیشود.
مس��ئوالنشماریازش��ركتهایعرضهكنندۀخدمات
اینترنت��ی،نب��ودامنی��تالزمراازمهمترینعلتهای
معیارینبودناینخدماتدركشورمیدانندومیگویند
كهتأمینامنیتوجذبسرمایهگذاریهایبزرگسبب
معیاریشدنخدماتاینترنتیدرافغانستانخواهدشد.

مسعودمیرزادمسئولیكیازشركتهایعرضهكنندۀ
خدم��اتاینترنت��یافزود:"بس��یاریازپایهه��ایمادر
والیتهایناامنازبینبردهمیشودواینباعثمیشود
تاكیفیتخدماتماپایینبیایدوحكومتدراینقسمت

هیچتوجهیندارد".
ویادامهداد:"ایجادبازارالكترونیكیوس��رمایهگذاری
رویاینبخشبرایافغانستانمفیداستومارانیزبرای

بهبودخدماتماكمكمیكند".
بهگفتۀمس��ئوالناتاقتجارتوصنای��عكابلباایجاد
بازاربازرگانیآنالینكهتایكسالدیگرآمادهبهرهبرداری
میش��وددركنارافزایشصادارتبرایبیشاز12هزار

تنزمینۀكارفراهمخواهدشد.
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1ـ مقدمه
موهبتالهی،طبیعتزیبایافغانستانراباارزانیداشتن
منابعهنگفتمعدنیوپترولیمغنایبینظیربخشیده
است.اینموهبتس��رزمینمانرادرجهانبهكشوری
غنامندازنظرداش��تههایمعدن��یوپترولیم�كهیك
امتیازمقایسویقابلمالحظهپنداشتهمیشود�مبدل
ساختهاست.افغانستانمیتوانداینظرفیتهایواقعی
رابرایانكشافصنایعاستخراجیرقابتیتحولبخشدو
بااس��تفادهازآنازیكسوبهفقرتاریخیخودازطریق
انكشافاقتصادیباپایههایگستردهنقطهپایانبگذارد،
وازس��ویدیگرعاملیشودبرایانكشافبههمپیوستۀ
منطقهای.باپیمودناینمسیر،افغانستانمیتواندسهم
شایستهایدرثبات،صلحوشكوفاییمنطقهایوجهانی

داشتهباشد.
درجهانامروز،باورغالببرایناستكهدرچهارچوب
اقتصادكنونیجهانی،صنایعاستخراجیازپیچیدهترین،
رقابتیتری��نو�ب��همعن��ایواقع��یآن�جهانیترین
صنایعیمیباشدكهمرزهایملیراكماكاندرنوردیده
وآجنداهایتنگملیگرایانهرادرتوس��عهاینس��كتور
مردودساختهاست.دراینچهارچوب،صنایعاستخراجی
اكنوننهباقلتسرمایهجهانیمواجهاست،ونهكمبود
عالقمندیبهاینس��كتوراحس��اسمیگردد.سرمایه
موجوداختصاصیبینالمللیبرایاكتشافومعدنكاری
بهصورتوسیعدرحالدورانبودهومتمایلبهحركت

بهسویآنكش��ورهاییاستكهشرایطبهترومحیط
رقابتیتریرابرایسرمایهگذاریدرپروژههاییبابهترین
چشماندازاقتصادیوباامكاناتمدیریتبهینهخطرات،
فراه��مس��اختهباش��ند.درحالیكهصنای��عمرتبطبه
معدنكاریویژگیهایدرونیودینامیكومنطقخاص
رشدخودرادارامیباشد،اگراینصنایعبادرایتودرك
اینمنطقبرمبنایبهترینشیوههایقبولشدۀجهانی
درصنایعاس��تخراجیبهصورتبهینهوشفافمدیریت
شود،بدونش��ك،انكشافاینصنایعمیتواندوضعیت
اسفباراقتصادیافغانستانرادرمیانمدتدگرگونسازد.
برایرسیدنبهاینآرمان،افغانستانبایدبرچالشهای
فراوانیفایقآید؛بهصورتخاصعبورازستیزههاییكه
اسبابناامنیوبیثباتیسیاسیدوامداررابهوجودآورده
ازیكسو،وازسویدیگرمدیریتوگذرازبیثباتیهای
كلیمنطقهایكهبهنوبهخودبرایندش��واریهاافزوده
وچنانوضعیتیرابهوجودآوردهاس��تكهباتالشهای
مردمافغانس��تانبهتنهایینمیتواندمدیریتگردد،از
ش��رایطاساسیاس��ت.مزیدبراینچالشهایاساسی،
نیازمبرماس��تتاضعفهاوابهاماتدرچهارچوبهای
حقوق��یومق��رراتدراینس��كتورب��هزودترینوقت
پاس��خهایمناس��بخودرابیابد.دراینراستا،اقتباس
ازپالیس��یهاواس��تراتژیهاییكهانعطافپذیریكافی
درس��ازگاریبانوساناتجهانیبازارمنرال)ازنقطهنظر
نرخهایواقعیودرازمدتواس��تخراجدورانی(داش��ته

باشد،یكیازپیششرطهایاساسیدیگراست.
بناایجادظرفیته��ایكافیدرنهادمدیریتكنندهاین
س��كتوربهمنظوربرآوردهس��اختننیازب��همهارتهای
مختلفبرایانكش��افصنایعاس��تخراجی،ودستیابی
بهس��رمایههایهنگفتموردنیازوتكنالوژیپیچیدهو
س��نگینبرایاستخراجوپروسساینثروتهاازعناصر
كلیدیوالزامیهستندكهفقطبادستیافتنبهآنها
افغانستانخواهدتوانستبهانكشافصنایعاستخراجی
خویشدرراستایتوسعهایبابنیادهایوسیعدركشور

نایلگردد.
باوردارمزمانبس��یارمناسبیاستتاافغانستانخودرا
ازكشوریكهمنبعتهدیدوبیثباتیپنداشتهمیشود،
بهمنبعفرصته��ایبینظیردرصنایعاس��تخراجیو
زنجیرهگستردهصنایعیكهدرحولوحوشآنمیتواند

بهوجودآید،مبدلكند.

دیدگاهی برای ساختن

داودشاه صباـ  وزیر معادن و پترولیم

افغانســتان صنایع استخراجــی در  
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2ـ دیدگاه ما
افغانس��تانبااینپارادوكسكهازیكسواز

ثروتبالقوهومنابعسرشارطبیعیبرخورداراست
وازسویدیگرازفقردامنگیرتاریخیدررنجاست
زندگ��یمیكند.تاامروز،اینیكیازبرجس��تهترین
ویژگیهایچشماندازاجتماعیواقتصادیكشوراست.
بازنگریكوتاهصنایعاستخراجینشانمیدهدكهتاكنون
افغانس��تاننتوانستهاستسهمشایستۀخودراازمجموع
وجوهاتموجودۀجهانیكهبرایانكشافصنایعمنرالیمهیا
میباشد،جذبكند.دالیلمختلفیدراینناتوانیوجوددارد،
كهازاساسیترینآنهایكیتجریدژئوپولیتیكدوامداركشوربه
مثابهدولتیحایلبودهاستكهاثراتمنفیجدیودرازمدتیرا
درانكشافكلیاینسرزمینازخودبهجاگذاشتهاست،ودیگری
جنگهاوستیزههایویرانگرتاریخمعاصرمااستكهباعثساختارها
وظرفیتهایضعیفوناهنجارقانونی،تنظیمكنندهومدیریتیدراین

سكتورگردیدهاست.
درحال��یكهتوج��هعامهبهثروتهایخارقالعادهمنرالیدرافغانس��تان
بیپیشینهاس��ت،اماس��رمایهگذارانجهانیتاكنونازوضعیتیكهبتواند
محیطباثباتومس��اعدرابرایسرمایهگذاریبامعیارهاوشرایطقابلقبول
جهانیبازتابدهدوسكتورمعدنكاریرادرافغانستانهمترازبابسترجهانی
آنرقابتیسازد،اطمینانحاصلنكردهاند.پندارغالبمبنیبراینكهافغانستان
كشوریاستازنظرسیاسیبیثبات،تاهنوزبهمثابهیكیازچالشهایجدی،راه
شكلگیریوانكشافاقتصادتنومندرادركشورسدساختهاستوتاكنوننیزپایانی

بهاینپنداردرچشمرسنمیآید.
بااینپیشینهفرصتهاوزمانازدسترفته،اگرقرارباشدمابرچالشهایفراراهصنایع
منرالیدركشورفایقآییم،ضرورتاساسیاستتابایكاجماعكلی،دیدگاهیواقعبینانه
وواضحرابرایانكشافصنایعاستخراجیافغانستانبهوجودآوریم.ایندیدگاهبایدبهحد
كافیبلندپروازانهباشدتاماراقادرسازدمسیرحركتانكشافاقتصادیافغانستانوسرنوشت
مردمفقرزدهآنرادگرگونكنیم.ایندیدگاهمیتواندچهارچوبیفراهمكندتااستراتژیهای
كوتاهمدت،میانمدتودرازمدتانكشافصنایعاستخراجیكشورراتدوینوبرمبنایآنوسایل
حقوقیوتنظیمكنندهایرابهوجودآوریمكهماراقادرس��ازدتاباحركتیجبرانكنندهبهجلو،

بتوانیمبهقافلهرفتۀجهانیدراینسكتوربرسیم.
دیدگاهمامیبایدباارزشهاوپرنسیپهایشناختهشدهصنایعاستخراجیدرجهانهمخوانیداشته
باشدوبسترحقوقیوپالیسیهاییرابازتابدهدكهنیازهایاینصنایعرادرافغانستاندرقالبصنایع
استخراجیرقابتیمعاصربرآوردهساختهبتواند.ایندیدگاهبایدبرایماوظایفواضحیراكهبرایجادصنایع
منرالیواستخراجیمبتنیبراصلهایپایداری،ازنظرمحیطزیستیمسئوالنهوازنظراجتماعیقابلقبول
باشدمشخصسازد.ایندیدگاههمزمانبایدامكاناتوپوتانسیلهایمناسبیرادرزنجیرهارزشیاینصنایعدر
باالیجریان،پایینجریانوكنارجریانبهوجودآورد،بهنحویكهنقشكلیدیصنایعاستخراجیرادرانكشاف

گسترده�بنیادوپایداراقتصادیكشور،دربستراقتصادبههمپیوستۀمنطقهایدرنظرداشتهباشد.

براینمبنا،پیشنهادمیگرددكهدیدگاهمابرایانكشاف
صنایعاستخراجیافغانستانبراینباورهمهجانبهمعطوف
گرددوسرلوحهآنچنینفرمولبندیشود:»استخراجو
بهرهبرداریمؤثرمنابعمنرالیمبتنیبراساساتدانش،با
پایداری،شفافیتوحسابدهیدرحمایتازاستراتژی

انكشافمتساویدرافغانستان.«
درحالیكهمادرپیآوردناصالحاتحقوقیونهادینه
درسكتوراستخراجیهستیمكهظاهراهدفآنتشویق
س��رمایهگذاریهایخصوص��ی�داخل��یوخارج��ی�
میباش��د،یكیازویژگیهایبنیادیایناصالحاتباید
كاهشخطراتدرسرمایهگذاریهاباشدتابتواندبستر
همسویهوعاریازتبعیضرادراینفعالیتهابرایهمه
آنانیكهخواهانس��رمایهگذاریدراینعرصههستند

فراهمسازد.
همزمانباتشویقسرمایهگذاریهایمستقیمخارجی،
آجندایاصالحیمابایدمشوقانكشافتشبثاتكوچك
ومتوس��طمحلینیزباشد.میدانیمكهمقدارزیادپول
نقددرافغانستانبهصورتراكدوبدوناستفادهموجود
اس��تویاهمبهخارجازكش��وردربازارهایملكیتها
درمنطقهجریانمییابد،ل��ذازمینهبایدطوریفراهم
شودتاتشبثاتكوچكومتوسطبیشتربااینسرمایهها
ش��كلیابدتابتوانیمبسترمطمئنیبرایمشاركتهاو
تش��بثاتمش��تركداخلیوخارجیایجادكنیم.بدون
شراكتشركتهایملیمادرپذیرشخطراتبالقوهدر
برابرسرمایهگذاریها،آوردنپیشتازانصنایعمعدنكاری
)جونیرها(بهمنظورتس��هیلجذبشركتهایبزرگو
معتبربینالمللیبرایسرمایهگذاریدرصنایعمعدنكاری
ومیتال��وژی،ك��هایجابس��رمایههایبس��یاربزرگو
تكنالوژیپیشرفتهرامیكند،بهداخلافغانستانبسیار

دشوارخواهدبود.
برمبنایایندیدگاه،مابهچهارچوبهایحقوقی،مالیاتی
وپالیسیهایمدیریتِیبسیارواضحدرسكتورمعدنكاری
وپترولیمنیازداریم؛بهطوریكهنقشسكتورخصوصی
بهمثابهسرمایهگذاروگردانندهاساسیازیكسوونقش
حكومتبهمثابهمتصدیمدیریت،تنظیمكنندهومشوق
انكش��افصنایعمعدنكاریوپترولیمدركشورازسوی

دیگر،وضاحتكاملبیابد.
امروزدنیایصنایعاس��تخراجیواردتحولوتوس��عه
بزرگیشدهاست.باوربرایناستكهحاالفرصتهای
بهترینسبتبههرزماندیگربرایاكتشافاتبزرگ
جیولوژیكیدرافغانستانبااسبابتكنالوژیهای
جدیددرتفحصواكتش��افمعادنازیكسوو
بازبودنكشوربرایورودسرمایههایخارجی
ازسویدیگر،بهوجودآمدهاست.اینشرایط
بامش��خصۀنیازمبرمبهمناب��عمنرالیو
انرژی،بهویژهتقاضایزیادبهمنرالهادر
آسیا،كهافغانستانقلبآناست،همراه

شدهاست.ماهیچگاهیدرموقعیتیچنینمناسببرای
برداشتنگامهایاساس��یبهسویاصالحوانكشاف
س��كتورمنرالیخودقرارنداش��تهایم.باوردارمكه
ج��دیگرفتنای��نفرصتانگی��زهایخواهدبود
برایاحیایواقعیاقتصادملیوساختنبستری
مناس��ببرایپیشبردآجندایانكشافپایدار،

همهشمولومتساویدرافغانستانعزیز.

3ـ امتیاز مقایسه ای دارایی منرالی
افغانستانكش��وریغنیازنظرداشتن
منرالهااس��ت،باآنكهقسمتاعظم
آنتاهنوزكشفناش��دهباقیمانده
است.باروالروبهافزایشتقاضای
ام��روزب��همنرالهاوم��وادخام
صنعت��یدرجهان�ك��هآنرا
یك��یازبرهههایخارقالعاده
سدهبیس��تویكمدرتقاضا
ب��رایمنراله��اومصرف
آنمیپندارن��د�ای��ن
افغانس��تان برای خود
بس��یار موقعیت��ی
پرجاذبهاس��ت.این
تصویربهویژهدر
اقتصاد دو مورد
در نوظه��ور
منطقۀماكه
چینوهند
هس��تند،
مصداق
. د ر ا د
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ایندوكش��وردرهمس��ایگینزدیكماقراردارند.البته
عالقمن��داندیگ��ریبهمناب��عمنرالیافغانس��تاننیز
وج��وددارند.ام��ااینعالقمندانهم��وارهدرپییافتن
عرضهكنندههایقابلاطمینانكاالهاومشتقاتمنرالها
هستند،واستراتژیهایواضحوروشنیرامبنیبراین
كهدرجس��تجویچهچیزیهس��تندوچ��هچیزیرا

میتواننددرافغانستانبهدستآورند،دنبالمیكنند.
ازاینمنظر،داش��تههایقابلتوجهمنرالیافغانس��تان
یكامتیازمقایس��هایاستكهدارایپوتانسیلهایباال
وبالقوهایبرایتس��ریعنرخرش��ددرسكتورهایدیگر
اقتص��ادچهدرباالجری��ان،پایینجری��انوكنارجریان
میباشد.درصورتانكش��افواستفادهمناسب،صنایع
منرال��یمامیتواندبهمثابهیكس��ازۀبالقوهونیرومند
درراهانداختنوانكشافاقتصادیپایداروبههمپیوسته
منطقهایعملكند.امتیازمقایسهایافغانستاندراین
راستامیتواندبهصورتمعقولبهحیثیكیازابزارهای
نیرومنددرگفتمانایجاددیدگاهنواقتصادبههمپیوستۀ
منطق��هایكهمیتواندمحیطكنونیعدمهمكاریهای
اقتصادیبینهمس��ایگانمانرادگرگونسازد،استفاده
گردد.برایناساس،نیازاستتاازمجموعهپالیسیهای
واقعبینان��هكهچهارچوبه��ایتنظیمكنندهحقوقیو
مالیاتیرادرمنطقهبرایتسهیلحركتمنابع،تبادالت
تجاری،كاهشقیمتهاورقابتسالم،همگامبااقتصاد
جهانیامروزینس��ازگارس��ازد،اقتباسگ��ردد.امااین
امتیازمقایس��هایافغانس��تانباالخرهبایدازراهانكشاف
س��رمایههایانسانیودانش��یمانبهیكامتیازرقابتی
مب��دلگردد.البتهدردرازمدت،باپیمودناینمس��یر،
افغانستانخواهدتوانستخودشراازژرفنایتنگدستی،
فقروعقبماندگیجدیانكش��افیبی��رونبیاورد،ودر
نهایتبهمثابهكش��وریپیش��رفتهدرنقشتهیهكننده

خدماتابرازوجودكند.
ب��رایتأمینمس��اواتبیننس��لیورس��یدنبههدف
متحولس��ازیاقتصادمانازاقتص��ادكنونیبخورونمیر
مبتنیبرمنابعطبیعی،بهاقتصادپیش��رفتۀمبتنیبر
عرض��هخدمات،الزماس��تتابااس��تفادهمؤثرازعواید
منراله��ادرتمویلزیرس��اختهایدرازمدتفزیكیو
اجتماعیم��ان،س��رمایههایمحدودمنرال��یخودرابه
اش��كالس��رمایههایدرازمدتدیگرمبدلكنیم.بدون
ش��ك،شفافیتوحس��ابدهیواضحبهعامهمردمبرای
تأمینمنافعشانیكیازپیششرطهایمدیریتموفقانه
وسالممنابعطبیعی،جمعآوریدرآمدهایاینسكتورو

روندهایاستفادهازایندرآمدهامیباشد.
الزماس��تتاواضحگرددكهداشتنمنرالهابهتنهایی
خودنمیتواندنوشدارویفقِردامنگیروعاملاحیایكامل
اقتصادافغانستانباشد،بلكهفقطیكیازسازههایمهم
ازمجموعۀسرمایههایالزمیدیگریاستكهكشورمان
بهآننی��ازدارد.بایدتأكیدكردكههرموفقیتیدراین

بس��تر،بهچندوچونبهرهبرداریازاینس��رمایههای
مح��دودطبیعیوبهاینكهماازعوای��دحاصلهازاین
داشتههادرراستایانكشافگستردهبنیاد،همهشمولو
متساویچگونهاستفادهمیكنیمبستگیدارد.همچنانی
كهنوعمیكانیزمهاواس��تراتژیهایانكشافاقتصادیو
اقتصادبزرگدرنحوۀاستفادهازاینامتیازمقایسهای،راه
رسیدنبهداشتنامتیازرقابتیمانرادراقتصادجهانی

هموارخواهدكرد.
اگرچهفرصتهایخوبیدراینبرههموجوداس��ت،اما
بهتصمیمماتعلقداردتااستراتژیواضحوسامانمندی
رادرپاسخبهاینفرصتهاتدوینواقتباسكنیم.برای
مردمافغانس��تان،حاالزمانوعصرنویاستكهاگربه
نیازهایآنپاسخعقالنیبیابیم،میتوانیمخودرابسازیم،
ورنهیكباردیگراینفرصتتاریخیرانیزازدستخواهیم
داد.برایرسیدنبهاینهدف،برماستتاازعالقمندی
موجودجهانیبهمنابعمنرالیوپترولیمافغانس��تاننه
تنهابرایبهدستآوردنمفادزودرس،بلكهبرایبهوجود
آوردنصلحپایدار،ثباتوشكوفاییاقتصادیبرایخود
ومنطقهم��ان،بااقتباسدیدگاهیواضحبرایانكش��اف

سكتورمنرالهاوپترولیم،استفادهمعقولكنیم.

4ـ وضعیت موجود صنایع منرالی
مانندهركش��وردیگریدردنیا،اینك��هداراییمنرالی
یكموهبتپنداش��تهمیش��ودویامصیبت،بهسویه،
مؤثریتوظرفیتحكومتداریدراینسكتورازیكسو،
وبهموجودیتنهادهایمؤثربرایمدیریتروندانكشاف

پایدارومعقولاینمنابعازسویدیگربستگیدارد.
درچندس��الگذش��ته،طرحس��ادهوبیش��ترسیاسی
اینمسالهكهافغانس��تانبررویمنابعمنرالیباارزش
تریلیونهادالرنشس��تهاس��ت،توقعاتغیرواقعیرادر
اذهانعامهم��ردمدرحمایتازفروشفوریاینمنابع
بههدفاحیایس��ریعاقتصادیكش��ورایجادكرد.اگر
بهیكمعنااینادعاحقیقتهمداش��تهباشد،همزمان
بایدب��هعامهم��ردماینآگاه��ینیزدادهمیش��دكه
دانس��تندربارهمنابعمنرالیویاحتیانجامپروژههای
اكتش��افیدریككش��ور،لزومابهمعنایتثبیتذخایر
قابلاس��تخراج،س��اختنمعادن،صنایعمرتبط،ایجاد
اشتغال،ازدیادعوایددولتویاثروتملییككشوردر
كوتاهمدتومیانمدت)۵�1۵سال(نمیباشد،مگراین
كهشرایطالزمیبرایآنازقبلفراهمگردیدهباشد؛به
اینمعناكهچهارچوبهایواضحوعملیپالیس��یهای
رقابتی،حقوق��یوتنظیمكنندهمبتنیبرآجندایملی
اصالحاتواس��تراتژیوسیعاقتصادبزرگوجودداشته
باش��د،وارادهقویسیاسیدرتطبیقاینچهارچوبها
بهكارگرفتهشود.حتیبابرآوردهشدناینشرایطنیز،
پوتانسیلهایاقتصادیسكتورصنایعمنرالهابهصورت
نسبیبهمدتزمانطوالنینیازداردتابهكمالمولدیت

برسد)میانمدتودرازمدت(وعلتآننیزایجابزمان
طوالنیاستكهطبیعتاپروژههایمعدنكاریمتوسطو

بزرگبرایبهپختگیرسیدنبهآننیازدارند.
قاب��لذكراس��تكهباوجودداش��تندوقانونمنرالها
وهایدروكاربنهاوداش��تنبعضیازاوراقپالیس��یبرای
مدیریتهایدروكاربنه��اوبهرهبرداریمنرالهابهمثابه
چهارچوبهایاساس��ینهادحقوقیدراینس��كتور،و
تهیهخدماتتخنیكیكمكیازجانبكمككنندههادر
13س��الگذشته،كاراییومؤثریتنهادهایافغانستان
كهمسئولیتمدیریتسكتورصنایعمنرالهاراعهدهدار
هس��تند،تاهنوزضعیفباقیماندهاست.وزارتمعادن
وپترولیموكمیس��یونبینالوزارتیمعدنكاریعناصر
كلیدیمدیریتمنابعمنرالهاوهایدروكاربنهادركشور

میباشند.
وظیفهوزارتمعادنوپترولیمتنظیم،نظارتوتشویق
سكتورمنرالیوپترولیم،سازماندهیوهماهنگیارزیابی
داوطلبیهابرایاكتشافیااعطایجوازهایمعدنكاری،
بهرهبرداریوانجاممذاكراتپیرامونتوافقنامههایاین

پروژههامیباشد.
درنگاه��یگذرامیتواندیدكهزیربناهاییكهمدیریت
مناسبورقابتیاینسكتوررابتواندمیسرگرداندبسیار
اندكاس��ت؛بودجهكافیومناسبوجودنداردوبرای
حف��ظومراقب��توس��ایلوبهدس��تآوردنتكنالوژی
جدی��د،ایننهادبهصورتنس��بیودربرخیمواردبه
طوركاملمتكیب��هپروژههایكمكتخنیكیخارجی
میباش��د.دربس��یاریازموارد،مدیرانارشدبراساس
روابطاس��تخدامگردیدهاندتابرمبنایتعهداتشانبه
آوردناصالحاتدراینسكتورویابراساستواناییهای
مسلكیشان؛درسطوحمیانهوپایین،كاركنانازمعاشات
بس��یارپایینبرخوردارهستند،كهاینمسالهنهتنهااز
جذبمتخصصانموردنیازدرتش��كیلرسمیایننهاد
جلوگی��ریمیكندوكاربامؤثریتوكاراییراتش��ویق
نمیكند،بلكهمیتواندبس��ترمناسبیبرایفسادفراهم

آورد.
بانب��ودراهكاریواضحوتعریفش��دهبرایرفعنواقص
اینوضعیتواقداماتالزمیبرایانكشافحدمناسبی
ازسرمایهبش��ریدراینسكتور،ماتاهنوزدرنقطهای
هستیمكهبهدشواریمیتوانیمافرادباتجربهومسلكی
رادرس��طحهمتای��انجهانیوحتامنطق��هایماندر
اینس��كتوربیابیم؛بهطورمثالافرادیباتخصصهای
حقوقمعدنكاری،مذاكرهكنندهتوافقنامههایمعدنكاری،
تحلیلگرمالیمعادن،متخصصمالیاتمنرالها،مدیران
اجراییباتجربهمعدنكاریوتطبیققانونمعادنوغیره
تاهنوزبسیاركمپیداهستند.بنامسالهساختنیكنهاد
كارآومؤثروظرفیتهایمدیریتیالزمبهمثابهیكیاز
باالتریناولویتهایوزارتمعادنوپترولیمباقیخواهد

ماند.

درحالحاض��ر،بدونبرخ��یازمعدنكاریهایمحلی
كوچ��كوحرفهای،بیش��ترینهازنظرتعداد،تش��بثات
غیرقانونیویاخودس��رهس��تند.نهتنهاسهماینهادر
كلاقتصادكش��ورنامعلوماس��ت،بلكهازنظررسمیات
تعدادش��انبس��یاراندكمیباش��د.برخیازپروژههای
آمادهس��ازیویااكتشافیدرسكتورنفتوگازدرشمال
نیزوجودداردكهانكش��افاینسكتوررادرمیانمدت
امیدواركنندهساختهاس��ت.ازعملیاتهایمعدنكاری
بزرگومتوسطخبرینیستودرچشماندازكوتاهمدت

نیزنمیشودبرایآنخوشبینبود.
بانداش��تنیكاس��تراتژیواضح،نه��ادمدیریتكننده
اینس��كتوردركش��وربهعوضتمركزبرآمادهساختن
س��رمایههایالزمیب��رایمدیریتمنابعم��انازطریق
انكش��افتش��بثاتمدرنكوچكومتوسطمحلیكه
عملیتربهنظرمیرس��د،راهانكشافبزرگترینذخایر
اكتشافش��دهافغانس��تانرادراولوی��تكاریخویش
قراردادهاست؛ازجملهذخایرمعدنعینك،حاجیگگ،و
درایناواخرمعادنزركشان،خاننشین،شیداوبلخآب،
كهبیشتراهدافكوتاهمدتسیاسی– اقتصادیرابازتاب

دهد،تاانكشافمعقول،پایداروبهموقعاینمنابعرا.
بس��یاریازمنابعذكرشدهبهداوطلبیگذاشتهشدهاند،
وذخایرعینككماكاندردس��ترسش��ركتچینایی
قرارگرفتهاس��ت.اما،طوریك��هتوقعمیرفت،نهتنها
كش��ورماچیزقابللمس��یراازبابتاینقراردادهاویا
داوطلبیهابهدستنیاوردهاست،بلكهدرقضیهعینك،ما
درحالحاضربادشواریهایحقوقیوتخنیكیفراوانی
مواجههستیمودرشرفازسرگیریمذاكراتپیرامون
ای��نقراردادقرارداریم.درقضایایدیگر،وزارتمعادنو
پترولیمدرپروسهطوالنیودشوارداوطلبیومذاكراتی
كهظرفیتپیش��بردآنرابدونمشاورههایتخنیكیو
دوامدارخارجیندارد،گیرماندهاست.ایندرحالیاست
گاهیدسترسیبهاینمشاورههانیزمیسرنمیباشدویا

بهمشكلمیتوانآنرابهدستآورد.
طوریكهذكرشد،بعضیدستآوردهادراحیایپروژههای
اكتشافیواس��تخراجینفتوگازوهمچنیندرساحات
استخراجزغالوسنگهایتعمیراتیوساختمانیوجود
داشتهاس��ت،اماتاكنونسهماینهادرعوایدملیناچیز
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استخراجمنرالهایباارزشبهشیوهمعدنكاریبامقیاس
كوچكوحرفهایدرافغانستانبومیوفراگیرنیست،و
پدیدهاینواستكهدربعضیازساحاتجغرافیاییكشور،
بهوی��ژهدرمناطقووالیاتمرزیكهدارایگذرگاههای
غیرقانونیبهداخلمناطقپاكستانهستند،دردهههای
اخیرمروجگردیدهاست.اینفعالیتهابهصورتعمدهدر
والیاتسرحدیجنوبغرب،جنوب،جنوبشرق،شرق

وشمالشرقكشورمتمركزاست.
اگ��رایننوعمعدنكاریهاب��هزودیازطریقانفاذقانون
واعم��الق��درتدولتیب��رایرسمیس��ازیوتنظیم
عملیاتهایمعدنكاریتحتكنترلآوردهنشود،ممكن
اس��تمعدنكاریهایكوچكوحرفهایغیررسمیدر
س��الهایآیندهرشدقابلتوجهیپیداكند،وبهصورت
بالقوهبههس��تهایازس��تیزههایدائمیبرایدستیابی
بهمنابعمعدنیدركش��ورمبدلگردد.چنینوضعیتی
میتواندكشوررایكباردیگروارددورهجدیدیازستیزه
وجنگگرداند.درسهاییازبسیاریكشورهادرجهان
نش��انمیدهدكهباوجودیكهایننوعمعدنكاریها
باعثایجاداش��تغالهایبیكیفیتدرمناطقروستایی
میگردد،امابهصورتعموم،بیشترباعثایجادچالشها
دربرابرقانونونظماجتماعی،تضعیفمصونیتاجتماعی
وكاری،ایج��ادخطراتبرایصح��تمردم،ویرانیهای
محیطزیستی،حیفومیلمنابعمحدودوازدستدادن

عوایدموردنیازحكومتمیگردد.
مانن��دبس��یاریازكش��ورهایروب��هانكش��افدیگر،
معدنكاریه��ایحرف��هایدرافغانس��تانبیش��ترب��ه
بهرهب��رداریازمنرالهای��یك��هارزشب��االولیحجم
كمدارندمعطوفمیباش��د،مانندط��ال،الجورد،زمرد،
یاقوتوانواعدیگرسنگهایقیمتیرنگهكهازمناطق
شمالش��رقیوشرقیكشوربهدستمیآید،وهمچنان
سنگهایكرومیتباكیفیتدرجهباال،تالكوبرخیاز
رخامهایباارزشباالكهازمناطقشرقی،جنوبشرقی،
جنوبیوجنوبغربیكشوربهدستمیآید.اینسنگها
بهصورتعمدهبهپاكستانقاچاقمیشود،ودرشهرهای
الهور،پشاوروكراچیآنكشوردركارخانههاییمجهزبا
تكنالوژیبسیارپایینومتكیبهكارفزیكیشدیدمورد
پروسسقرارمیگیرد،ودربعضیمواردهمانسنگها
بعدازپروس��سباارزشافزودهدوبارهبهافغانس��ان

صادرمیشود.

و س��ازیم
س��اختن راه

صنای��ع س��كتور
منرالیخوی��شرابهجلو

بازكنیم.
بهمسالهمعدنكاریحرفهایغیررسمی

كههمراهباپیامدهایاجتماعی،اقتصادیو
محیطزیستیویژهخویشطیدهههایمتمادی

درافغانس��تانفعالبودهاس��ت،كمترتوجهگردیدهو
گامهایاساسیواقداماتعملیدرراستایشناختماهیت
اینگونهمعدنكاریدرافغانس��تان،رسمیسازیوبلند
بردنمولدیت،مسئولیتپذیریمحیطزیستیوحفاظت
ازمنابعطبیعیموردبهرهبرداری،برداش��تهنشدهاس��ت.
تصوراتغالبمبنیبرنبودش��فافیتوحس��ابدهیدر
مدیریتمنابعمنرالهانزدعامهمردمهنوزپابرجااست.با
وجودتالشهادرجهتمدرنسازینهادسرویجیولوژی
افغانستانوایجادمركزواحدمعلومات،كمترنتیجهایاز
اینتالشهارامیتوانبهنمایشگذاشت؛وضعیتبخش
كادس��ترمعادنتعریفبهتریازاینندارد.ادارهپترولیم
دروضعی��تدرهمازنظرظرفیتكادریقرارداردوروند
اصالحاتخدماتملكیدرادارهبس��یاركندوبیكیفیت
است.اینوضعیتدركل،نهادوزارتمعادنوپترولیمرابا
چالشهایجدیدرمدیریتمؤثروكارایمنابعمنرالیو
پترولیممواجهساختهاستكهجایاندیشهونگرانیدارد.

است.تقریباهمۀاینفعالیتهادرهالهایازشك
وتردیدناش��یازنبودشفافیتالزمدرپروسههای
داوطلب��یواجارهدهی،حس��ابدهیازفعالیتهای

معدنكاری،اجرااتغیراس��تانداردون��اكارآ،مولدیت
پایین،سوءمدیریتمنابع،استخراجغیرقانونی،نبود

الزام��اتصح��یوایمنیدرمعادن،كمب��ودنظارتو
تفتیشنامناس��بفعالیتهایمع��دنكاریكهمنتجبه
حیفومیلمنابعوتولیدعوایدضعیفوناكافیمیگردد،
پوشانیدهشدهاست.استخراجغیرقانونیوقاچاقسنگهای
قیمتیوتزیینی،كرومایت،تالكومرمر�رخامبهصورت
گستردهوجودداردوتقریباهمۀاینهاازكنترلایننهاد
خارجهس��تند.اینوضعیتزمینههایفس��اد،تنشهاو
ستیزههایاجتماعیوناامنیهایبیشتررافراهمساخته
است.بسیاریازموادس��اختمانی،بهویژهریگوجغلبه
صورتناپایداروغیرمعیاریازبس��تررودخانههابرداشته
میش��ودكهباعثویرانیهایزیادمحیطزیستیدراین
ایكوسیستمهایحساسمیگردد.بدوناثراتمنفیاینها
بارسنگینایكولوژیكیومالیرابردوشنسلهایآینده

افغانستانبهجاخواهدگذاشت.
مزیدبركمبودسرمایههایتخنیكیوانسانیدرسكتور
مع��ادنومنراله��ا،موان��عدیگرینیزوج��ودداردكه
انكش��افپایدارمنابعقابلدسترسراسدساختهاست.
نبودچهارچوبهایخوب،واضحوتعریفشدهوباثبات
تنظیمكنندهوحقوقی،مسایلامنیتیوتنشهاومداخالت
سیاسیمحلیدرساحاتمعدنیدورافتاده،كمبودانرژی
ونبودزیرساختهایمناسب،برخیازاینموانعهستند.
نادیدهانگاش��تنوكمتوجهیبهاهمیتانكشافمعادن
كوچكومتوسطبهمثابهیكضرورتدارایاولویتدر
اینسكتوردرطیسیزدهسالگذشتهباعثآنگردیده
تامانتوانیمبهنارساییهایتاریخیفرهنگمعدنكاری
ضعیفدركشوررسیدگیالزمكنیم.ایندرحالیاست
كهفقطباایجادتشبثاتمعدنكاریدرمعادنكوچكو
متوسطمبتنیبربهترینشیوههایمعدنكاریاستكه
میتوانبهمثابهیكپیشزمینهالزمی،بسترمناسبیرا
برایجذبشركتهایپیشگاماكتشافیبهكشورمساعد

5ـ معدن کاری کوچک و حرفه ای
مش��خصهاساس��یفعالیتهایمع��دنكاریكوچكو
حرفهایدرافغانستانبهسانبسیاریازكشورهایدیگر
جهانباغیررس��میبودناینتشبثاتباقاعدهناپذیری
آنهاازیكس��و،ونداشتنس��رمایهگذاریهاووسایل
مناسبازس��ویدیگرباكمبودمهارتهایتخنیكیو
مدیریتیهمراهمیباش��د.باآنهم،اگرچهاینتشبثات
میتواندب��هدلیلكمبودكارآییومولدیتپایینباعث
حیفومیلمنابعمنرالیمحدوددریككشورگرددو
دش��واریهایزیادصحیومصونیتی،همچنانخطرات
محیطزیس��تیفراوان��یرابهم��ردموزمینهایمورد
بهرهبرداریایج��ادكنند،ولیدركوتاهمدت،اگرتنظیم
ش��ود،میتوانددررفعفقرشدیددرساحاتروستاییاز
طریقایجاداش��تغال،ثروتوعوایدبهكشورممدواقع
شود.بهنسبتبارسبكسرمایهگذاریدراینتشبثات،
وكوت��اهبودنزمانبهپختگیرس��یدنآنهاازمرحله
كش��فتابهرهبرداری،اینگونهمع��دنكاریدرصورت
رس��میبودن،كارآییمنوطبهخودشراخواهدداشت.
بهطورمثالدربسیاریمواردیكهذخایرمعدنیازنظر
تخنیكیواقتصادیبرایمعدنكاریمتوس��طوبزرگ
قابلاس��تخراجوبهرهبردارینمیباش��ند،بااینش��یوه

میشوداینمنابعرااستخراجوازآنبهرهبرداریكرد.
درشرایطكنونی،معدنكاریرسمی،كوچكوحرفهای،
یاخانوادگیاستویامربوطبهگروههایخاصمنفعت
میباش��د.بهعل��تاینكهحكوم��تنمیتواندقواعدو
مق��رراترابهص��ورتمؤثربرفعالیته��ایآنها
تطبیقكند،اینسكتورفرعیمعدنكاری
دركش��وربهجدیترینچالشدر
برابرانكشافپایدارومعقول
صنایعاستخراجیدر
افغانستانمبدل
شدهاست.

27
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بهط��ورمعمول،مع��دنكاریحرفهایكه
بدونداشتنمجوزرسمیفعالیتمیكند،
برایفرارازدادنمالیاتوبهدستآوردن
پولبیش��تر،همزماندرقاچاقمنابعنیز
دخیلمیباشد،كهبهنوبهخودباعثفاسد
ساختننهادهاینوپایدولتیوبعضیاز
كاركن��انآنهامیگردد.ای��نروندباعث
تضعیفقدرتدولتیمیگرددوتهدیدات
درازمدتیرابهامنیتملیكش��وردرپی

دارد.
ب��رایرف��عاینمعض��ل،نخس��تبایداز
طریقطرحوتطبیقپالیسیهایمعقول،
اطمینانحاص��لكنیمكهمع��دنكاران
كوچ��كوحرفهایبهص��ورتواضحمفاد
خودرادرجنبسكتورمعدنكاریرسمی
وقاعدهپذیرببینند.بدونشكاینراهكار
شاملشبكههایمافیاییمنفعتوگروههای
خاصمنفعتكهاس��تخراجمنرالهایبا
ارزشرادرلفاف��هجوامعمحلیویاقبایل
خاصدركنترلدارندنخواهدشد.حساب
اینه��اازمع��دنكارانواقع��یكوچكو
حرفهایبهكلیجدااست،ولیاینگروهها
وضعیترادرتشخیصمعدنكارانواقعی
بسیارپیچیدهترساختهاند.بناالزماستتا
وضعیتمعدنكاریحرفهایوكوچكدر

افغانستانبهصورتسیستماتیكموردمطالعهجدیوعمیققرارداده
ش��ودتاهمبدانیمكهكیودركج��امصروففعالیتهایمعدنكاری
حرفهایوكوچكاس��توهمازگس��ترهاینفعالیتهاوچگونگیآن
آگاهشویم.الزماستتامشخصاتگردانندگاناینفعالیتهارابهصورت
واضحدریابیمكهآیااینهااعضایگروههاویاخانوادههایفقیریهستند
كهدرپیایجادشغلومعیشتبرآمدهاند؛آیافعالیتاینهادائمیویا
نیمهوقتاست؛ویااینكهاینهاگروههایجنایتكارویاگروههایویژه
منفعتهستندكهباانگیزههایسیاسیویاجناییدرپیتاراجمنابع
ملیبرایتأمینمنافعكوچكشانهستند،وبههمینترتیبسؤالهای
زیادیاستكهمیتواندنهادهایمسئولرابرایطرحوتطبیقپالیسی

مناسبدراینراستاكمككند.
اگرچهمع��دنكاریحرف��هایازنظرتعریفخودبهطورس��ادههمان
فعالیتهایغیرقانونیویاخودس��راس��تكهتوس��طافرادویاگروه
افرادبدونمجوزرس��میانجاممییابد،امادرسهایآموختهش��دهاز
كش��ورهایدیگرنشانمیدهدكهدربس��یاریموارد،غیرقانونیبودن
درحقیقتبازتابیمنطقیازبیثباتیسیاسیدرآنكشورمیباشدكه
اسبابایجادنهادهایضعیف،قوانینمبهم،نامناسببودنمیكانیزمهای
اعمالقانون،حكومتداریضعیفوركوداقتصادیرابهوجودآوردهاست.
چالشاساسیایناستكهچگونهمیتوانیماینسازههارادگرگونكنیم
ومشوقهاییرابرایمعدنكارانحرفهایواقعیوكوچكفراهمآوریمتا
معدنكاریحرفهایتنظیمشدهورسمیدراینصنایعتشویقگرددو
باعثایجاداشتغالوعوایدبرایمعدنكارانوحكومتشود.اینگونه
معدنكاریمیتواندبهصورتبالقوهبس��تریواقعیرابرایشكلگیری
سكتورمعدنكاریكوچكومتوسطنیرومنددركشورفراهمآورد.در

اینمیان،دومسالهكلیدیبایدپاسخهایواضحخودرابیابد:

الف. مساله حق قانونی معدن کاری؛
ب. ترتیبات بازاریابی قناعت بخش برای محصوالت منرالی.

ایجادسیس��تمبازاریابیخصوصیمبتنیبرمش��وقهاكهبتواندتولید
غیرقانونیوصادراتمنرالهاراتوس��طمعدنكارانحرفهایوكوچكو
یاگروههایجنایتكارقاچاقبركاهشبخش��د،یكیازخالهایجدیدر
پالیسیاستكهبایدبراساساولویتبهآنرسیدگیصورتگیرد.در
كوتاهمدت،راهكارسادهسازیپروسیجرهابرایمعدنكارانحرفهایبه
منظورسهولتدربهدستآوردنجوازقابلتبادلهمعدنكاریحرفهای
ویادادنحقمعدنكاریدربدلاجارهبهایمعمولیزمیندولتی�به
همانسانیكههرمتشبثمعدنكاریمیتواندآنرابهدستآورد�باید
رویدستگرفتهشود.حكومتبایدبرایجلوگیریازقاچاق،ترتیبات
خریداریمحصوالتمنرالیرابرایسكتورخصوصیبهقیمتهایآزاد
بازاربینالمللیقانونیسازدوهمزمانباآنسرمایهگذاریهادرصنایع

محلیپروسسمنرالهاوتجارتآنهاراتشویقكند.
الزمبهتأكیداس��تكهایجادخطوطاساس��یپالیس��یهمهش��مول،
مناس��بوپاس��خده؛وچهارچوبهایحقوقی،مالیاتیوتنظیمكننده
ازپیشش��رطهایحتمیبرایرس��یدنبهاینه��دفدرمعدنكاری
حرفهایوكوچكمیباشد.واضحاستكهبراساسویژگیهایسكتور
معدنكاریحرفهایدرافغانستان،اولویتهایواقعبینانهایبایدمعین
گرددكهبازتابدهندهواقعیتهایكشورماباشد.بایدازهرگونهكاپی
كردنپالیسیهاییكهممكندرجاهایدیگركارآییداشتهبودهباشد،

ولیدراینجاناكارآباشد،اجتنابشود.
اولویته��ابرایاینس��كتورفرعیبایدبراس��اسپالیس��یهادرنهاد
مدیریتكنندهوتنظیمكنندهمنابعمعدنی�وزارتمعادنوپترولیمو
شركایمربوطهآن�دستهبندیگردد.یكباردیگر،قانونیت،شفافیت

وحس��ابدهیبهعامهمردمدراینسكتور
فرعیازاساس��یترینمشخصههاییاست
كهماراقادرخواهدساختتاباشكلدهی
اینسكتورفرعی،قادرشویمبازارعادالنه
وآزادیرانی��زبرایمحصوالتآنفراهم
آوریموزمینههایمشاركتغیرتبعیضیرا
برایهمهشهروندانكشوردردسترسیبه
منابعمحدودطبیعیازطریقتشویقاین

فعالیتهامساعدكنیم.

6ـ نگرانی های محیط زیستی
داشتههایمنرالیبهسانهرمنبعطبیعی
دیگرمحدوداس��توبایدبهصورتپایدار
ومس��ئوالنهبادرنظرداشتمنافعنسل
امروزونس��لهایآیندهموردبهرهبرداری

قرارگیرد.
باوجودنگرانیهایمشروعمحیطزیستی
واجتماعیدررابطهبهصنایعاستخراجی
دركلی��هكش��ورهایروبهانكش��اف،اگر
بهرهبرداریازمنابعطبیعیبهصورتكارا
برمبنایاصلرعایتبهترینش��یوههای
قابلقبولجهانیدرمعدنكاریمدیریت
گردد،درمقایس��هبامسایلدیگرمحیط
زیستیدرسطحملیوبینالمللی�مانند
قطعجنگلالت،صحراگراییوتغییراقلیم– 
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درازم��دتبایدب��هنیازهایاینس��كتور
پاس��خارایهكن��د.بدونش��ك،اینیكی
ازمس��ئولیتهایحكومتافغانس��تانو
نهادهایشریكآن)قوایمقننهوقضاییه
كش��ور(دردولتاستتاایندیدگاهرابه
اقداماتیعملیمبدلكندوازوظیفهخود
ب��همثابهصیانتكنندهمحیطزیس��تبه

نسلامروزوفرداپاسخدهیكند.

7ـ بسترسازی راه آینده
برایتأمینمساواتبیننسلی،باوربراین
استكهازعوایدمنرالیكشوردردرازمدت
بای��دب��هص��ورتكارآوپای��داردرتهیه
زیرس��اختهایاجتماعیوفزیكیالزمی
كشوراس��تفادهگردد.برایاینمنظور،

ضروریاس��تتااصولشفافیتو
حسابدهیدرجمعآوریعواید

واس��تفادهازعوایدمنرالیو
پترولیمدركش��وراقتباس
وبهص��ورتجدیرعایت

شود.
برایرسیدنبهاینهدف،
سكتورصنایعاستخراجی
افغانس��تانناگزیراس��ت
تاآجندایبس��یارآگاهانه

وعمل��یاصالح��اتراروی
دس��تگیردكهبدونش��ك

خودیكروندپیچیدهووقتگیر
میباشد.بهصورتخاص،چندینسال

نیازاستتااطمینانیابیمكهپالیسیهای
صحیحوپاس��خدهبهص��ورتدوامداردر
چهارچوبهایحقوقی،نهادیومدیریتی
درحكومتداریسكتورصنایعاستخراجی
جایخودرایافتهاند.امابراساسدرسهای
آموختهشدهازكشورهایدیگر،ماگزینه
دیگرینداریممگراینكهاصالحاتسكتور
منرالیرابهمثابهگامیاساس��ی،الیقادر
ش��دنبهافزایشقابلقبولسهمسكتور
صنایعاستخراجیدراقتصادكشوروثروت

ملی،پیگیریكنیم.
آجندایاصالحاتمعقولدراینس��كتور
ناگزیراس��تتاچهارچوبه��ایحقوقی،
تنظیمكننده،مال��یومدیریتیراطوری
ط��رحوترتیبكندتابازدهیانكش��افی
بهرهب��رداریازمنابعمنرالیرابهحداكثر
رس��اندوآنرابهتس��ریعكنندهانكشاف
پای��داراقتص��ادیواجتماع��یورون��د

تأثیراتمنفیواثراتممكنهس��وءناش��یاستخراجمنرالهابهصورت
عمومموضعی،قابلتشخیصومعینمیباشد،كهخوشبختانهدانشو
تكنالوژیمناسببرایرسیدگیبهایناثراتاجتماعی– محیطزیستی

وپیامدهایآنموجودودردسترسهمگانقراردارد.
یكیازعناصربنیادیآجندایتحولدركشورمابایدپذیرفتناصولی
باشدكهباگنجانیدنآندرچهارچوبهایحقوقیوتنظیمكننده،مارا
بهصیانتوحفاظتازمحیطزیست،صحتومصونیتعامهقادرسازد،
مزیدبرآنكهبایدماراازایجادصنایعاستخراجیپایداروقابلقبولاز
نظرمحیطزیستیدرافغانستانمطمینگرداند.بهاینترتیبكشورما
قادرخواهدشدتامنابعمنرالیخودراباحداعظمكارآییاقتصادیو
بدونضرررسانیدنبهصحتانسانها،آسیبزدنبهشیرازههایجوامع
محلیویاتنوعبیولوژیكی،موردبهرهبرداریقراردهد؛ودرعینحالاز
ثباتایكولوژیكیدرایكوسیستمهاینهایتحساسوآسیبپذیركشور

مراقبتكند.
بهطوربالقوه،پیامدهایاجتماعی– محیطزیستیصنایعمنرالیبیشتر
برمنابعآبیوسیستمهایتخلیهآن،خاك،مشخصههایتوپوگرافیكی
وه��وااثرگذاراس��ت.باقواع��دواضحوقابلفه��مووظایفواضحنهاد
مدیریتكنندهوتنظیمكنندهارزیابیاثراتاینصنایع،پروگرامهمهجانبه
مدیریتمحیطزیستیاینسكتوررابایددرهمكاریبانهادهایمربوطه
عامهوجامع��همدنیبهوجودآوریمونهادادارهملیحفاظتازمحیط
زیس��تراقادرسازیمتاباقوتتمامقواعدومقرراتمحیطزیستیرا
دراینسكتورتطبیقكند.حاالثابتگردیدهاستكهتعمیلاینقواعد
دردرازمدتهمبهنفعسرمایهگذاراناستوهممنافععامهمردمرابه

خوبیمیتواندتأمینكند.

وظایفواقداماتج��دابنیادیدرترتیب
نهاده��ایمربوط��ه،كم��اكاندرقوانین
افغانستانایجادودرعملانجامیافتهاست.
اماتطبیققواعدومقرراتمحیطزیس��ت
ارادهقویسیاس��یوظرفیتهایمناسب
تخنیكیونهادین��هرابهمنظوراطمینان
ازصیانتمنافعنس��لامروزونس��لهای
آین��دهایجابمیكن��د.درحالیكهمادر
پیس��اختناینسكتورهستیم،بهمثابه
یك��یازگامهایممكنبرایجلوگیریاز
حركتدرمس��یریفاجعهبار،نیازاستتا
وزارتمعادنوپترولیمدرهماهنگیكامل
ب��اادارهمل��یحفاظتازمحیطزیس��ت،
یكجاباسازمانهایذیعالقهجامهمدنی،
ب��هص��ورتدورهایتفتیشه��ایمحیط
زیس��تیوصحتوایمنیراانجامدهند؛
همچنانیك��هاث��راتاجتماعی– محیط
زیس��تیكلیهفعالیته��ایبهرهبرداریو
اكتش��افیرابای��دبرایهرپ��روژهبهطور
جداگانهموردبررس��یدوامدارقراردهیم.
تعقیباینروشنهادهایماراقادرخواهد
ساختتامعیارهایواضحاجرااتراایجاد
كنندوگوش��ههایحساسومهمرابرای

بهبودبخشیوكنترلتشخیصكنند.
هدفم��اازاینتمرینهمان��ابازنگریو
ایجادقواع��دواقعبینانهمحیطزیس��تی،
قابلتطبیق،مؤثرومس��ئوالنهدرحمایت
ازس��اختارنهادهای��یخواهدب��ودكهدر

مدرنیزهسازیاقتصادكشورمبدلكند.
برایتأمینحركتپیش��رونده،افغانس��تانبهنهادهاییدراینسكتور
نیازداردكهبهصورتمناس��بتمویلشدهباشند،نقششانبهصورت
واضحتعریفگردیدهباش��د،كادرمس��لكیداشتهباش��ند،ازظرفیت
كاف��یاطالعاتیوتحلیلیبرخوردارباش��ندووظایفوصالحیتهای
تصمیمگیریشانبهصورتروشنمشخصگردیدهباشد.نبودصالحیت
واطالع��اتالزمیدرتصمیمگیریهایك��یازبزرگترینعقبگردها
درمدیریتوتنظیممؤثرمنابع،بهویژهدرپیش��بردموفقانهمذاكرات
مربوطدراینس��كتورپنداشتهمیش��ود.بایدتأكیدورزیدكهبهمثابه
یكیازاولویتهایباالدرآجندایاصالحیاینسكتور،وهمچنینبه
دلیلنقشكلیدیایكهوزارتمعادنوپترولیمبهمثابهتنظیمكننده،
س��ازماندهندهوهماهنگكنندهاینسكتوردارد�بهویژهدربازنگری
وروندپیش��بردمذاك��راتپیرامونتوافقنامههایانكش��افپروژههای
اكتش��افیویابهرهب��رداری�اینوزارت
بایدوظایفواضحوصالحیتهای
تعریفش��دهحقوقیواجرایی
راب��همنظوررهب��ریاین
صنایعوپیشبردمذاكرات
مربوطهدرتمامسطوح

بهدستآورد.
نیازاس��تت��ااصول
روشنحكومتداریكه
مقررات آن مبنای بر
توافقنامهه��ای و
نهای��ی مع��دنكاری
وچگونگ��ی میگردن��د
تصویبوتصمیمگیریدر
مورداینتوافقنامههاتوس��ط
وزی��ر،وی��امرحل��هتأییدیههای
كابینه،پارلمانویارئیسجمهوركش��ور،
بهصورتواضحتعریفگردد.بهتراس��تتاارگاناساسیتنظیمكننده
وتیممذاكرهكننده– كهدرحالحاضركمیسیونبینالوزارتیمعادن
میباشد– مشمولنمایندههایوزارتهایكلیدیباشد)حضوروزارت
مالیهوعدلیهدراینكمیسیونحتمیاست(وبراساسمعیارهایقبول

شدهجهانیكاركند.
براساسوضعیتكنونیاینسكتوردركشور،چهارچوبمؤثرنهادیدر

صنایعاستخراجیمشمولسازههایزیرمیتواندباشد:
1.قوانی��نمع��ادنوهایدروكاربنها– كهمش��مولقوانینموضوعی،
مقررات،طرزالعملهاوتوافقنامههاییاستكهتخصیص،مالكیتوحق

عملیاتهایاكتشافیوبهرهبرداریمنابعراتنظیممیكند؛
2.وزارتمعادنوپترولیمبهمثابهچترسیاسیوارگانتنظیمكنندهكه
بهصورتكلیمسیرپالیسی،هماهنگیباوزارتهایدیگروارگانهای
مربوط��هعام��ه،مانندپارلم��انوجامعهمدنیراعهدهدارمیباش��دو
سازماندهیورهبریمذاكراترادرسكتورمعدنكاریبهمنظورحصول
توافقنامههایاكتش��افوبهرهبرداریبهپیشمیبرد،وبرفعالیتهای
سكتورمعدنكارینظارتمیكند.ایننهادبهصورتحتمبایدمشمول

بخشهایاساسیزیرباشد،امامحدودبهاینارگانهانمیگردد:
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الف. بخش کادس�تر معادن – که مدیریت تخصی�ص منابع را از 
طریق صدور جوازنامه ها به دوش دارد و نظارت از حقوق مالکیت، 
تطبیق تعهدات مالی، مصارف و عواید س�کتور معدن کاری را به 

عهده دارد؛
ب. بخ�ش س�روی جیول�وژی افغانس�تان – که وظای�ف اجرای 
تحقیق�ات، تولید و تهی�ه معلومات علمی  و م�واد ترویجی این 

سکتور را به عهده دارد؛
ج. بخش محیط زیست و روابط اجتماعی – که نظارت از مراعات 
قواع�د و مق�ررات محیط زیس�تی را در این س�کتور عهده دار 

می باشد؛
د. بخش تفتیش معادن – که از نحوۀ تطبیق قراردادها، قواعد و 
مقررات صحت شغلی و مصونیت کاری در پروژه های معدن کاری 

نظارت می کند.

یكیازپیششرطهایمهمدرپابندیبه
اصولشفافیتوحسابدهیدخیلنبودن
كلیهنهاده��ایتنظیمكنن��دهبهصورت
مس��تقیمدرتولیدوفعالیتهایتجارتی
مربوطبهاینسكتورمیباشند.برایجذب
س��رمایههایمستقیمخارجیوبهمنظور
حمایتازانكش��افمحلیبادرنظرداشت
اهدافاقتصادبزرگكش��ور،بایدمس��الۀ
مصونی��تمالكیتوتقویتحقوقمنرالی
درهمۀاس��نادحقوق��یوچهارچوبهای
تنظیمكنندۀاینسكتورتسجیلوبرآن

تأكیدگردد.
افغانستانبایدازتمایالتوعواطفسیاسی
درجذبسرمایههایمستقیمخارجیدر
اینسكتوربپرهیزد،چوندرسهایآموخته
شدهازكشورهایمشابهبهوضاحتنشان
میدهدكهایناس��تراتژیممكناستبه
پیامدهایفاجعهباراجتماعی– اقتصادی
وسیاس��یدردرازم��دتبینجامد.تجربه
افریقادرس��الهایدههنودمیالدییكی
ازمثالهایبرجس��تهایناستراتژیاست
كهبابهایبس��یارهنگف��توفرصتهای
ازدسترفتهزیادیمنجرشدهاست.تجارب
مش��ابهمینمایاندكهافغانس��تانبایداز
اقتباسپالیسیهایخطیمعطوفبهاین
س��كتوربههرقیمتیكهباشدجلوگیری
كند،زیراچنینپالیسیهامنجربهتشكیل
جزایرمنابع)درونبومهایمنابعیاآنكلیف(
ب��ااثراتعدیدهمنفیمیگرددوموفقیت
اس��تراتژیگس��تردهبنیادوهمهش��مول

انكشافیرادركشورخدشهدارمیسازد.
ممكناستفعالیتهایسكتورمعدنكاری
ب��رایبهدس��تآوردناه��دافاقتصادی
وسیاس��یدركوتاهم��دتت��اح��دودی
توجیهپذیرباشد،امااگرقرارباشدماصنایع
منرال��یخ��ودرادرحمای��تازآجندای
انكشافیگس��تردهبنیادودرازمدتشكل
دهی��م،بایدبهعوضمعدنكاریبههدف
صادرات،كهكمترینفایدهرابهكشوردارد،
فعالیتهایاساسیمانرابرمبنایاهداف
میانمدتودرازمدت،درراس��تایایجاد
زنجیرههایمحل��یارزشافزودهبرمنابع
منرالیمتمركزكنی��م.اینحركتبایدبا
درنظرداشتوضعیتموجودهجهانِیاین
صنایععیارگرددوماپاس��خهایواضحبه
نیازهایصنایعمنرالیمعاصرراپیداكرده

باشیم.

نگاهیبهتجاربغنیكش��ورهایپیشرفتهمانندكانادا،
فنلند،ناروی،سویدن،ایاالتمتحدهامریكاوتاحدودی
آس��ترالیا،كهاقتصادآنهاازبس��تربهرهب��رداریمنابع
برخاستهوامروزهبامشخصههایداشتنصنایعمجهزبا
مهارتهایفوقالعادهمبتنیبردانشوصادراتتعریف
میشوند،نش��انمیدهدكهیكیازراهبردهایتسهیل
رشدموردنظردراقتصادهایراكد،هماناپیگیریایجاد
زنجیرههایاقتصادیازمعادنبهطرفصنایعغیرمعدنی
دیگراست.اینراهبردمشمولایجادوتقویتدهلیزهای
انكش��افیودستهبندیهایصنعتیاستكهغورجدی
پالیسیسازانافغانستانراایجابمیكند،وخوشبختانه
ازس��وییبازتابگ��ردیدگاههایاقتص��ادیحكومتنیز

میباشد.
بادرنظرداشتوضعیتتاریخیوكنونیافغانستان،باور
مابرایناس��تكهاستراتژیانكشافسكتورمنرالیدر
افغانستانبایدبراساسرقابتوبرمبنایچهارچوبهای
واضحومؤثرحقوقی،مالیومدیریتیاس��توارگردد،به
نحویكهنیازهایحكومتداریفعالیتهایس��كتوررا
برآوردهس��اختهبتواند،ودرعینحالازمنافعمشروع
دولتوس��رمایهگذارانصیانتكند.ایناستراتژیفقط
میتواندازطریقداشتنصالحیتهایقانونیدرمعرض

اجراقرارگیرد.
ازنظرما،چهارچوبهایموفقبایدحداقلمشمولپنج

الزمهاساسیزیرینباشند:
در رژیم حقوقی:

الف.مصونیتملكیت؛
ب.حسابدهیوشفافیت؛

ج.وضاحتدردسترسیبهمنابعمنرالی.
در رژیم سرمایه گذاری:

الف.دسترسیبهتبادلهاسعارخارجیبهنرخبازارآزاد؛
ب.رژیمباثباتومتساویمالیاتی.

براینمبنا،منبهاینباورمكهدرمیانمدتتادرازمدت،
پالیس��یكلیصنایعاس��تخراجیمابایدبرتهدابهای
مستحكمنظریۀتحولس��اختاریاقتصادافغانستان– 
بهمثابهپایهاساس��یدیدگاهبزرگانكش��افاقتصادی
افغانستان�باچشمانداززمانیحداقلسیوپنجتاپنجاه

سالآیندهاستوارگردد.

8. گام های ابتدایی
بهمثابهپیششرطتطبیقموفقانهایندیدگاه،مابهطرح
وساختنپروگرامخوبسنجیدهشدهوواقعبینانهانكشاف
نهادهایصنایعاس��تخراجیافغانستان،بادرنظرداشت
توانمندیهایموجودهمدیریتیونهادیدراینسكتور
نیازداریم.مزیدبرنیازانكشافویاتقویهخدماتملكی
ویاتحكیممنابعپایدارتمویلكنندهبرایوزارتمعادن
وپترولی��مبانهاده��ایمرتبطوش��ریكآن،طرحاین
پروگرامبایدچنانآراس��تهگرددكهبتواندواقعیتهای

موجودهافغانس��تانراباهمهپیچیدگیهایآنبازتاب
دهد.بادرنظرداش��تاستراتژیانكشافملیافغانستان
درسالهایگذشته،كاهشفقردرپروگرامهایانكشاف
صنایعاس��تخراجیمابایدبهحیثهستهاساسیتمام
پالیسیهایمربوطهسكتورصنایعاستخراجیباایجادو
تأمینروابطدینامیكدرسطوحمختلفاقتصادمحلی،

منطقهایوملیدرنظرگرفتهشود.
تنظیممجددقرارداداجتماع��یموجوددرفعالیتهای
اس��تخراجیبای��دط��وریعیارگ��رددتابهانكش��اف
بههمپیوستهوزنجیرههایمتنوعاقتصادیمنتجشودو
ازدیادرفاهاجتماعی،مصونی��تكاروتجارت،وكاهش
آس��یبپذیریجوامعفقیرروستاییافغانستانرادرپی
داش��تهباش��د.همزمانبایدبهخاطرداش��تهباشیمكه
طبیعتداراییهایمنرالیبس��یارمحلیاست،وازاین
منظرایجابمیكندتابهطورپیوستهمنافعمحلیرابا
منفعتبزرگترملیبرایكاهشفقرمتوازنسازیكنیم.
تجاربكشورهایدیگرنش��انمیدهدكهزنجیرههای
اقتص��ادیباصنایعاس��تخراجیبهط��ورخودبهخودی
وب��رمبنایاینپیشفرضكهم��اذخایربزرگمنرالی
قابلاس��تخراجداریم،بهوجودنمیآیند.ایجادوتقویت
زنجیرههایاقتصادی،پالیسیهاواستراتژیهایمناسبی
راایج��ابمیكندتازمینۀاس��تفادهازرونداس��تخراج
منراله��اوپروس��سآنه��ارابرایرس��یدنبهاهداف
بزرگترانكش��افیبرمبنایپالیسیهایاقتصادبزرگو

دیدگاهاستراتژیكانكشافیكشورفراهمآورد.
اینمس��الهایقاب��لدركاس��تكهانكش��افصنایع
اس��تخراجینیرومندافغانس��تاندرآیندهه��اازطریق
سرمایهگذاریهایمستقیمخارجیتوسطشركتهای
معتبرجهان��یوباتجربهدراینس��كتورممكنخواهد
گردی��د.درعینزم��ان،مانبایداینحقیق��ترانادیده
انگاری��مكهمعموالاینغولهایمعدنكاربهبهرهبرداری
ازاجس��اممعدنیكوچكتروی��اذخایرپیچیدهمعدنی
عالقهایچندانندارند.ایندرحالیاس��تكهتقریبادر
كلیهكشورها،معدنكارهایمحلیوپیشتازان)جونیرهای(
بینالمللیمعموالهموارهموفقبودهاند.ازاینجهت،جا
داردبهبحثاینكهبدونداش��تنصنایعاس��تخراجی
ومع��دنكاریمحلی،منابعمنرالیكش��ورنمیتواندبه
صورتكاملوباكارآییالزمموردبهرهبرداریقرارگیرد
اهمیتقایلش��ویم،چونبهص��ورتواضحموجودیت
صنایعاس��تخراجیمحل��ینیرومندفق��طمیتواندبر
بستریازفرهنگمعدنكاریملیایجادگرددتابهنوبه
خودشرایطمساعدیرابرایتشویقسرمایهگذاریهای
ش��ركتهایبینالمللیبااس��تفادهازشراكتهاوایجاد

ظرفیتهایمحلیفراهمآورد.
نگاهیبهصنایعاستخراجینشانمیدهدكهشركتهای
معدنكاریكوچكبینالمللیكههمدارایقابلیتهای
تخنیك��یوهمارادهداخلش��دندرس��احاتجدیدو
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وش��ركایاینسكتوربهخوبیمیفهمند
وخ��ودرادرط��رحوتطبیقآنش��ریك

میدانند.
باورمابرایناس��تكهرژیممؤثروكارآی
مالیاتیب��رایصنایعنوپایاس��تخراجی
افغانس��تانبایدهمزمانقابلی��تبرآورده
ساختنتوقعاتس��رمایهگذارانراازیك
س��و،وبرآوردهس��اختناهدافوتوقعات
حكومترابهمثابهحافظمنافععامهمردم

ازسویدیگرداشتهباشد.
وسایلپالیسیمالیخودعیارشوندهایكه
میتوان��دهمدرحاالتتقاضایزیادوهم
درحاالتركودتقاضادربازارهایكاالهای
منرالیومش��تقاتپترولیمكارآییداشته
باشد،بایدبهشكلیدستهبندیگرددكه
همبرایسرمایهگذارانقابلقبولوجذاب
باش��د،وهمحاصالتحكومتراازبابت
جم��عآوریعوای��دمنابعمنرال��یبهحد

اعظمیبرساند.
برایبهدستآوردنایناهداف،نخستین
گاممؤثرهمانابازنگریجامعازنهادهایی
استكهوظیفهدارندتارژیمهایمالیاتی
منابعمنرالیوپترولیموبهرهبرداریازآنها
راب��امیكانیزمهایجم��عآوریوتفتیش
عوایدپروژههایاینسكتورطرحوتصویب
كنند.اینتمرینماراقادرخواهدساختتا
نیازهاوالزاماتانكشافظرفیتهایمورد
ضرورتراشناساییكنیموبراینمبنا،به
خواستههایروبهافرایشمدیریتمالیاتی
وجم��عآوریعوای��دصنایعاس��تخراجی

رسیدگیكنیم.
از یك��ی مناب��ع ب��ر رقابت��ی مالی��ات
بااهمیتترینوس��ایلپالیسیبرایجذب

سرمایهگذاریهایخارجیدرصنایعمنرالیكشوراست.رژیممالیاتی
بایدبهپالیسیسازاناینامكانرامیسرگرداندتاآنهابتوانندنرخاعظمی
مالیاترابهطورآگاهانهدرمطابقتباكارآییاس��تفادهازمنابعوضع
كنند،همزمانباآنكهمشوقهایمناسبرانیزبرایسرمایهگذاریدر
سكتورمنابعبهوجودآوردهباشد.اینمالیاتدرعینزمان،برایایجاد
توانرقابتیبرایصنایعملیاس��تخراجیدركشور،بایدبامالیاتهای
مشابهدركشورهایهمسایهومنطقهمانهمسانسازیشود.قابلدرك
اس��تكهاگرش��رایطمالیاتیبهحدكافیبرایسرمایهگذارانجذاب
نباشد،نهاكتشافیصورتخواهدگرفتونهسرمایهگذارییكهازنظر
كمیوكیفیقابلمالحظهباشد.بنارژیممالیاتیقناعتبخشدرسكتور
منراله��اچنانبای��دطرحگرددكههماه��دافحكومتوهماهداف
سرمایهگذاراندرصنایعمعدنكاریوهماهدافعامهمردمرابهمثابه

مستفیدشوندگانخاموشاینداراییملیبرآوردهكردهبتواند.
ازنظركارآییمدیریتیمنابع،مالیاتبرمفاد،س��ودوجریاننقدینگی
درمقایس��هبامالیاتهاییمانندتعرفههایگمركیویارویالتیهابرای
سرمایهگذارانازجذابیتبیشتریبرخورداراستوكمترباعثانحرافدر
سرمایهگذاریهایمحلیوخارجیوتصمیمگیریهایپیرامونعملیات
مع��دنكاریمیگردد.بهصورتخاص،مالی��اتمنرالهابایدمعینو
برایمدتطوالنیثابتنگهداشتهشود.مالیاتدهیدوگانهبایدازطرق
امضایتوافقنامههاباكشورهاییكهمافكرمیكنیمبیشترینسرمایهاز
آنجابهافغانستانمیآید،بهحداقلرسانیدهشود.برایبهدستآوردن
وجذبسهمعادالنهافغانستانازحقاستفادهازمنرالها،بایدمتیقن
ش��ویمكهمادارایرژیممالیاتیرقابتیایهستیمكههماینهدفرا
میتواندبرآوردهكندوهمباعثتش��ویقجذبسرمایهگذاراندراین

سكتورمیگردد.
یكیازضرورتهایفوریدیگرماایناستتارویچندوچونایجادیك
بازارمحلیویامنطقهایبرایشكلدهیوجمعآوریسرمایههابهمثابه
یكیازمنابعتمویلپروژههایصنایعاستخراجیبیندیشیم.همچنان
كهبایدازامكاناتوفرصتهایبالقوهدراینسكتوربهبانكهایمحلی
آگاهیرس��انیكنیموآنهاراقادرسازیمتابهپروژههایمعدنكاریكه

مدیریتسالمدارند،قرضههایمناسبفراهمآورند.
اینبهنوبهخودنهتنهابهمش��اركتوازدیادسرمایهگذاریهایمستقیم
خارجیكمكخواهدكرد،بلك��هتكنالوژیهایجدیدراوارداینصنعت

فرصتهاینورادارند،بخشمهمیازصنایعاستخراجیجهانیرامیسازد.اینشركتها،
همچناندستباالییدردسترسیبهسرمایههایخطرپذیربرایاكتشافوبهرهبرداری
درس��احاتپرخطریمانندافغانستاندارند.اینیكیازعواملمهمیاستكهدر
حینساختنوانكشافصنایعمنرالیدرافغانستانبایدمدنظرگرفتهشود.به
طورعموم،ش��ركتهایكوچكبینالمللییاجونیرهاپیشگامانبخشهای
اكتشافیدراینصنایعهستندكهدرصورتیافتنپروژههایمعدنكاری
قابلتوجه،قادرهستندتاشركتهایبزرگوعمدهبینالمللیرابهحیث

شركایخودبكشانند.
دركوتاهمدت،یكیازپالیس��یهایدارایاولویتبلندبرایانكشاف
صنایعاستخراجیتنومنددركشوربایدتشویقوترویجشركتهای
كوچكومتوس��طمعدنكاریباشد،تازمینههایمصونوقابل
اعتمادیرابرایش��راكتباشركتهایكوچكبینالمللیبه
وجودآورد.اینمش��اركتهاخواهدتوانستتااینمفكورهرا
كهافغانستانازنظربسترسرمایهگذاریبرمنابعمنرالیآن،

كشوریپرمخاطرهاست،بشكند.
اینكارازطریقشیوههایمشاركتشركتهایكوچك
ومتوس��طمحلیافغاندرپذیرفتنخط��رات،همراهبا
ش��ركتهایكوچكبینالمللیمیسرش��دهمیتواند.
جذباینپیشگامانبینالمللیبهداخلكشور،درعین
زمان،مارادرتهی��همهارتهاوظرفیتهایتخنیكی

موردنیازاینسكتوریاریخواهدداد.
ش��ركتهایبینالمللیچندملیتینهتنه��ابهمقادیر
هنگفتس��رمایههایموردنیازبرایانكشافكاریاین
س��كتوربهمنظورایج��ادپروژههایب��زرگمعدنكاری
دسترسیدارند،بلكهیگانهنهادهایبینالمللیهستندكه
توانمدیریتخطراتممكنهبزرگچنینپروژههاییرادارا
میباشند.مزیدبرآن،اینشركتهایگانهمنابعمهارتهای
گوناگونوظرفیتهایمختلفتخنیكیومالیهستندكه
برایپیداكردن،انكشافومدیریتموفقانهاینصنایعبسیار
پیچیدهضرورتاس��ت.همچناناینشركتهاازطریقروابط
وش��راكتهایبینالمللیشانازدسترسیبهمراتببهتریبه
بازارهایجهانیبسیارپیشرفتهامروزیبرخوردارهستند.بیدرنگ
اینرابایدتذكردادكهمعاملهبااینغولهایمعدنكاریظرفیتهای
مناسبرقابتیراایجابمیكند،كهدرحالحاضر،افغانستانازآن
بیبهرهاست.تلخیهایقراردادمعدنعینكوپیامهایابهامآمیزدرمورد

ذخایرمعدنحاجیگگنمونهایزندهبراینمدعااست.
شایدهمزمانبااینكهماافغانهابابمذاكراتبراینقراردادهاوداوطلبیها
رامیگشاییم،درسبزرگیرانیزآموختهباشیم،اگرچهبهبهایبسیاربزرگ.
مابایدآموختهباشیمكهبرایعملیساختنوبرآوردهساختناهدافبهرهبرداری
كاملازمنابعمعدنیافغانس��تان،الزماستتاكلیهزیرساختهایالزمیمربوطبه
صنایعاستخراجیدركشورهمزمانباشرایطتنظیمكنندهآنتاحدقابلقناعتیبرای

برآوردننیازهایواقعیاینصنایعانكشافدادهشود.
یكیدیگرازاولویتهایبارزدرانكش��افاینس��كتور،طرحواجراییس��اختنپالیسیواضحو
رقابتیمالیاتیبرایمنرالهاوهایدروكاربنهامیباشد.اینچهارچوببایدتوسطاهدافانكشافپایدار
دركشوربایدبرپایدارسازیرشداقتصادی،انكشافگستردهبنیاداجتماعی– اقتصادیوفقرزداییمتمركز
س��اختهشود.درحالیكهمادرپیساختنسیستمكارآیجمعآوریعوایدمنرالیهستیم،برایتأمینشفافیت
وحسابدهیالزمیودوامدار،نهادهایپالیسیسازبایداطمینانبخشندكهپالیسیمالیاتیاینسكتورراعامهمردم
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خواهدس��اختوبهترتیبزمینههایتربیهكادرمسلكی
محلیرابرایمدیریتمعدنكاریهایكوچكومتوسطبه

وجودخواهدآورد.
یك��یدیگرازاقداماتماكهبای��ددركوتاهمدتدنبال
گردد،اقتباسپالیس��یتقویهظرفیته��ایمدیریتیو
تخنیكینهادهایتعلیم��یوتحصیلیمحلیباتمركز
برس��كتورصنایعاستخراجیاست،بهنحویكهروحیه

تشبثرادربیننسلجوانوجامعهبهوجودآورد.
چگونگیبرخوردمابامس��الهپایداریدرانكشافمنابع
منرال��ی،درهمی��نآغازینمراحلش��كلدهیصنایع
اس��تخراجیدرافغانس��تان،یكیازعوام��لكلیدیدر
موفقیتویاناكامیمابرایرسیدنبهاهدافایندیدگاه
خواهدبود.برایتأمینپایداریصنایعاستخراجی،باید
ب��هدورانكاملبهرهبرداریتوج��هكافیمبذولگردد،
یعنیازمراحلاكتش��افیگرفتهتااستخراج،پروسسو
بستهنمودنساحهمعدنكاری،رسیدگیبهاثراتمحیط
زیس��تیوراهكارهایمرمتآنباكلیهفعالیتهاییكه
درپ��یدارد،همهوهمهبای��ددرهمانمراحلابتدایی
پروژههایمعدنكاریدرنظرگرفتهشود.نیازاستتابه
استانداردهایمناسبمحیطزیستی،صحتوایمنیدر

اینروندهااولویتدادهشود.
برایرس��یدنبهاینهدف،بایدطرزالعملهایضروری
تصویبودرمعرضاجراقراردادهش��ودتابراس��اسآن
بتوانازچندوچونرعایتقواعدوتعهداتتوافقنامهها
مسئوالنهنظارتكردواطمینانحاصلنمودكهفعالیت
پروژههایجدیداستخراجوبهرهبرداریبراساسمراعات
اس��تانداردهایقابلقبولدركارآی��ی،حكومتداریدر
ش��ركتهاوحفاظتازمحیطزیس��ت،اجتماعومنابع

عناص��ربااهمیت��یدراس��تراتژیانكش��افمنرالهاو
هایدروكاربنهابهحسابمیآیند.

پالیس��ییكجاس��ازیموفقانهرونده��ایمعدنكاری،
بهرهبرداریمنرالهاوهایدروكاربنهاباپالیسیعمومی
اقتصادیدركشوربسیاربااهمیتاست،بهدلیلآنكه
عوایدناش��یازبهرهبرداریاینمنابعنوش��دارویهمه
دردهایاقتصادورشكستهافغانستاننمیتواندباشد.یكی
ازقواعدپذیرفتهش��دهدرصنایعاستخراجیجهانیاین
اس��تكهسرمایهگذارانبهطورعموم،ازآنكشورهایی
كهفكرمیكنندپالیس��یهایاقتص��ادینامعقولدارند
وی��اپالیسیهایش��اننامؤثروغیرعملیهس��تند،در

سرمایهگذاریهایخوداجتنابمیورزند.
ازای��نجهتبای��دقبولكردكهسیس��تمهایمعقول
حكومت��داری،ظرفیتهایمناس��بب��رایمدیریتو
نظارتازس��كتورصنایعاستخراجی،وایجادروابطبهتر
باس��كتورهایدیگراقتصادی،پیششرطهایموفقیت
بهرهبرداریازمنابعمنرالیوپترولیماستكهبهصورت
بالقوهمیتواندس��همبهسزاییدررشدپایداراقتصادیو

انكشافیافغانستانبرایآیندهایبهترداشتهباشد.
جذبسرمایهگذاریهایبیش��تردرپروژههایاكتشاف
منراله��اوهایدروكاربنه��ادرافغانس��تانی��كهدف
ممكنوقابلدس��تیابیاست.رویدستگرفتنبعضی
ازاقداماتضروریواساس��امهمبرایرس��یدنبهاین
هدفدراینجابهبحثگرفتهش��د.باآنهم،دس��تیابی
بهاینهدف،تالشهایپیگیرانههمهشركاراكهشامل
حكومتافغانستان،شاخههایتقنینیدولت)پارلمان(،
سكتورخصوصیمحلی،جامعهكمككننده،سازمانهای
مربوطهیجامعهمدنیوهمچنانصنایعاس��تخراجی

بینالمللیمیشود،ایجابمیكند.
دردرازنایدههگذش��ته،كش��ورم��اازتحركاتخوبی
درمس��یرس��اماندهیای��نس��كتوربرخوردارب��ود.بر
اس��اسدرسهایآموخته،مابایدقادرش��ویمتاتهداب
مس��تحكمیرابرایایجادصنایعنیرومنداس��تخراجی
بهمثابهیكیازس��تونهایاساس��یآجندایانكش��اف
همهشمولوگستردهبنیاددركشورپیریزیكنیم.این
راهكاربایدبستریرابرایصنایعاستخراجیمهیاگرداند
كههمگامباش��رایطاقتصادبزرگدراقداماتانكشاف

پایداردركشورسهمبهسزاییایفاكردهبتواند.
موفقی��تمادراینگذر،بهتطبیقمؤثرآجندایاصالح
پالیس��یهایاقتص��ادب��زرگازیكس��وودرصنایع
اس��تخراجیازسویدیگربستگیخواهدداشت.بهاین
ترتیبممكنخواهدش��دتابستریباثباتبرایاجرای
عملیاتهایاكتشافیوبهرهبرداریایجادگردد،بهنحوی
كهاعتمادس��رمایهگذارانداخلیوخارجیرانسبتبه
اینكهآجندایاصالحییكتمرینسیاس��یوموقتی
نخواهدبودجلبكندوتوقعآنهارابرایادامهاینآجندا

درچندینسالدیگربدونوقفهبرآوردهگرداند.

درحالحاضر،آنچهافغانستانبهآننیازدارد،رویدست
گرفتنآجندایاصالحپالیسیاستتابتواندزمینههای
توانمندسازیسكتورخصوصیرابرایسرمایهگذاریها
درسكتورصنایعاستخراجیازطریقبرطرفكردنتمام
موانعحقوقی،مالیاتیوتنظیمكنندهوتحكیمنهادهای
مربوطهحكومتداریعامهدرحمایتازرشدشركتهای

متوسطوكوچكدراینسكتورفراهمسازد.
اگ��رحكومتبخواهدس��كتورخصوصیرادرپیش��برد
صنایعاس��تخراجیتش��ویقكند،درآنصورت،وجود
نهادهایمدرنومؤثرعامهدرسكتورصنایعاستخراجی
ب��اوظای��ف،مس��ئولیتهاوصالحیته��ایواض��حو
تعریفش��دهحیاتیمیباشد.نهادهایقویعامهدراین
سكتوربهمنابعمناسببشری،منابعمالیوظرفیتهای
باكیفیتمدیریتیبرایادارهوتطبیقپالیسیهایجدید
نیازدارند.برایرسیدنبهاینهدف،تطبیقمناسبوبه
موقعاصالحاتخدماتملكیمیتواندتواناییایننهادها

رادراجرایوظایفشانتقویتكندواستحكامبخشد.
دول��تبای��دگامهایب��هموق��عوعملیب��رایتعریف
واضحپالیس��یهایحقوقی،مالیات��یوتنظیمكنندهدر
س��كتورمعدنكاریوپترولیمبرایتش��ویقابتكاراتو
س��رمایهگذاریهایسكتورخصوصیبردارد.رونداجرایی
س��اختنپروژههایاكتشاف،انكش��اف،تولیدوخدمات
معدنكاریبایدبهسكتورخصوصیتوانمندوقاعدهپذیر
واگذارگردد.ایندرحالیاس��تكهحكومتوظیفهاداره
جوازهایحقاكتش��افوبهرهبرداری،تهیهوفراهمآوری
معلوماتاساسیجیولوژیكیونظارتازاینكهانكشاف
منابعطبیعیازنظرمحیطزیستیپایداروازنظراجتماعی

قابلقبولعامهوحسابدهمیباشد،بهعهدهدارد.
ش��كینیس��تكهعناصروش��رایطیكهم��اراقادربه
آوردنتغیی��راتالزمیدرس��كتورصنایعاس��تخراجی
افغانس��تانمیسازددرطولدههگذشتهطیمباحثات
متداومواش��تباهاتوتمریناتزیادیبرمبنایقوانین
معادنوهایدروكاربنهاومقرراتوپالیسیهایمربوطه
بهطورنس��بیشناساییگردیدهاس��ت.بایددرسهای
آموختهزیادیازاینسالهاجمعآوریشدهباشد.زمان
آنفرارس��یدهتاایندرسه��ارابازنگریكنیموعمیقا
بیندیشیمكهمادركجایاینسكتورجهانیهستیم،چه
میخواهیم،وكداممسیررابااستفادهازامتیازمقایسهای
كش��ورماندرداش��تنموهبتمنرال��یدرجهانامروز
برایدستیابیبهپیشرفتوشكوفاییوبرآوردهساختن

آرمانهایمردمماندنبالكنیم.

محدودطبیعیاجرامیگردد.
حاالممكناس��تتامابتوانی��ماولویتهایكوتاهمدتو
میانمدتمانرادرآجندایاصالحیپالیس��یانكش��اف
صنایعاستخراجیتعیینكنیم،پالنكاریسنجیدهشدهای
رادركوتاهمدتتطبیقكنیموتوقعببریمكهنتایجمثبتی
رادرمدتدوویاس��هسالآیندهدرمواردمشخصوبه
صورتقضیهبهقضیهبهدستآوریم.اینراهكارماراقادر
خواهدساختتابهصورتتدریجیبهسویبنیانگذاری
اساساتیكصنعتقاعدهپذیرحركتكنیمومتعاقباآن
راتارسیدنبهترازاس��تانداردهایبینالمللیدرصنایع

استخراجییاریرسانیم.

9. نتیجه
دستیابیبهاهدافایندیدگاهبهارادهنیرومندسیاسی،
تعهدواجماععمومیبرایانكش��افسیستمهایقوی
وتوانمن��دمدیریتمنابعطبیعیونهادهایمربوطهآن
بستگیدارد؛همانگونهكهبهدركرندانهداشتنامتیاز
مقایسهایافغانستاندرزنجیرهارزشیمنرالهادرسطح
جهانی،استفادهاعظمیازمفادراهكارپیوستگیاقتصاد
منطقهایدرانكشافاینسكتوروتشكیلمشاركتهای

قابلاعتمادومولدمربوطخواهدبود.
اس��تخراجوبهرهب��رداریمنابعمنرال��یطبیعتایكیاز
فعالیتهایدرازمدتوبسیارپرمخاطرهاستكهموفقیت
آندرافغانستانبهطورعمدهبهزمینهسازیهاینهادینه
برایس��رمایهگذاریهایش��ركتهایبینالمللی
معدن��كارازطرقمش��اركتدر
گرفتنخطراتوایجادیك
س��كتوراس��تخراجی
نیرومن��د محل��ی
خواهد بستگی
. ش��ت ا د
پالیسیهای
ل معق��و
د قتص��ا ا
، گ ر ب��ز
و تجارت
ت لیا ما
ز ا
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آقایآذرخش حافظیبهعنوانیكیازفعالینشناختهشدهبازار
ورئیسروابطبینالمللاتاقهایتجارتوصنایعافغانس��تانطی
یككنفرانسبینالمللیكهبهمنظوربررس��یراهایكارآفرینیو
فقرزداییورش��دوانكشافاقتصادیكشورتشكیلگردیدهبودبا
پیشكشك��ردنبولتنیبهبیاندیدگاههایخویشدرارتباطبا�
ضرورتایجادجایكار�تاُثیرمثبتكارآفرینی،فقرزداییورش��د
اقتصادی،برثبات،صلحودموكراسی،امكاناتبالقوۀافغانستاندر
زمینۀكارآفرینی،رشدتولیداتترجیحیوازدیادصادراترقابتی
و...پرداخت��هكهگزیدههاییازاینمقالهبهش��كلخالصهتقدیم

عالقمندانبهمباحثعلمیواقتصادیمیگردد.

مؤلفههایرش��داقتصادیافغانستانوامكاناتایجادیك
میلیونجایكاردائمیدركوتاهمدت:

1ـ ضـرورت ایجاد جـای کار به عنوان مؤلفۀ اساسـی 
فقرزدایی و رشد اقتصادی در افغانستان. 

2ـ تأثیر مثبت کارآفرینی، فقرزدایی و رشد اقتصادی بر 
امنیت، ثبات، صلح و دموکراسی. 

3ـ امکانات بالقوۀ افغانستان در زمینۀ کارآفرینی و رشد 
اقتصادی و  عرصه های گوناگون کارآفرینی به مقصد تولید 

رقابتی و صادرات ترجیحی در افغانستان. 
4ـ ضرورت حمایت دولت از کارآفرینان و صادرکنندگان. 
5ـ موانع و مشـکالت باز دارنده، در زمینۀ کارآفرینی. 

کمبود ها و نارسایی ها. 
6ـ نگاه مختصـری به تجربه های موفـق جهانی در امر 

کارآفرینی و رشد اقتصادی 

مؤلفه ه�ای 
پیش�رفت 

در  اقتص�ادی 
افغانس�تان

1ـ ضرورت ایجاد جای کار به عنوان مؤلفۀ اساسی فقرزدایی و رشد اقتصادی در افغانستان 
هردولتیكهمتعهدبهرفاهوآس��ودگیملتخویشباش��د،كارآفرینیرابهعنوانعاملمس��تقیمرش��د

اقتص��ادی،باالرفتنعایدس��رانۀملیوافزای��شقدرتخریدمردم،دراولویتبرنامههایسیاس��ی�
اقتصادیخویشقرارمیدهد.وازهروسیلۀممكنهبرایحمایتازكارآفرینیبهرهمیگیرد.مانند

فراهمنمودنتس��هیالتتجارتی،صنعتیوخدماتی،حداقلكردنمالیاتها،حمایتمالیاز
كارآفرینان،انطباقنظامآموزش��یباایجاباتب��ازاركار،فراهمنمودنزمینوانرژیبرای

آنهاباش��رایطسهلوایجادزمینههایحقوقیوقانونیوتأمینامنیت،حفظجان
ومالكارآفرینانوتضمینمالكیتخصوصیآنها.دولتباتدویناس��تراتژیها،

طرحوتطبیقپالیس��یهاوبرنامههایعمل��یدرجهتكارآفرینی،ارتقای
ظرفیتهاب��رایتولیدوصادرات،رفعموان��عدرعرصههایمختلفو

تس��هیلدستیابیبهبازارجهانیوایجادفضایمناسببرایرشد
اقتصادی،بایدمتشبثانرایاریومددرساند.

زیرامش��روعیتهرنظامسیاس��ی�اقتصادیمستقیماً
متناس��باستبامیزانمبارزهایكهآننظامبرضد

فقروبیكاریانجاممیدهد.درافغانستانكهدر
حدودنصفجمعیتآنزیرخطفقرزندگی

میكنن��دودرح��دود۸میلیوننفراز
نی��رویكارفعالآنك��هبیشاز

4۰درصدمجموعنیرویكار
میش��ود،بیكاراند)1(و

مردمعلفمیخورند
س��دۀ در و

بیستویكم
ز ا

گرسنگی
، ن��د میمیر

بایددراینج��اتوجهبه
كارآفرینیكهاس��اسفقرزدایی

میباشدازاولویتمضاعفبرخوردارباشد.
بناًبایستهاستتادرتماماستراتژیها،سیاستها

وبرنامهه��ایدول��تونهادهایمعتبرس��كتورخصوصی
افغانس��تانوپروگرامهایانكش��افیكش��ورهایكمكدهندهو
مؤسس��اتبینالمللیبهكارآفرینی،تولید،صادراتوفقرزداییتوجه

جدیصورتگیردوبهآناولویتدادهشود.
ول��یش��وربختانهت��اح��الطوریك��هایج��ابمیكند،ب��هاینامر 
خطیرتوجهایدرخوراهمیتمبذولنگشتهاست.باوصفوضعیتمساعدیكه
طیهفتس��الگذشتهوجودداشتهاستوهنوزهمدوامدارد،تاكنونفقربهصورت

گستردهوجودداردوبیكاریازبیننرفتهاست.
جامعۀجهانیبهافغانس��تانكمكهایسخاوتمندانۀمبذولداشتهاستكهدرتاریخكشورما
سابقهندارد.مساعدت۵1میلیارددالری)2(آنهابهتحكیمثباتسیاسیوامنیتی،رشداقتصادی
بهصورتعاموانكشافاجتماعیوسایرعرصههایزندگیدرافغانستان،میتوانستمیلیونهاجایكار
ایجادكندوفقرراكاهشدهد،ولیمتأس��فانهمش��خصاًدرزمینۀكارآفرینی،رش��دتولیدوصادراتتوجه
جدیصورتنگرفتوكداماقداممؤثر،برمبناییكاس��تراتژیعلماًتنظیمش��دهكهس��احۀتطبیقوضامن
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اجراییداشتهباش��دوهمآهنگبانیازهایكشوربرای
ایجادشغل،فقرزداییورشداقتصادیباشد،بعملنیامد.
طوریكهآگاهیداریدوارداتافغانس��تانبهصورتثبت
ش��دهدرحدوددومیلیاردپنجصدمیلیوندالرامریكائی
)3(وثبتناشدۀآنبیشازپنجمیلیارددالرامریكائی)4(
میباش��د.درمقابلصادراتكش��ورتازهدرسال2۰۰۸
تقریباًبهشش��صدمیلیوندالررس��یدهاست.)۵(كسر
بیالنستجارتكش��وردرحدود۹۰درصدیعنیچهار
میلیاردوچهارصدمیلیوندالرامریكائیمیباشدكهاین

وضعقابلتحملنیستوحتماًبایدتغییركند.
تغییراینوضعفقطازطریقكارآفرینی،رش��دتولیدات
ترجیحیوصادراترقابت��یمیتواندممكنگردد.نیل
ب��هاهداففوقنیازبههمیاریوهمكاریآگاهانۀدولت
باس��كتورخصوصیوحمایتجدیجامعۀبینالمللی
دارد.ت��ادری��كهمآهنگیكاملازتمامت��وانملیو
روابطبینالمللیخویشبتوانیمدرجهتایجادجایكار،
فقرزداییورشداقتصادیورفاهاجتماعیبهرهبگیریم.

ایجادهرجایكار،بهمعنیتأمینعایدبهشخصشاغل
استكهمعموالًدارایخانوادهمیباشد.اینعایدجدید
سببقدرتخریدآنهامیشود.خریدآنهاازبازار،سبب
رونقبازارومتقاباًلباعثایجادجایكارجدیدوسودآور
دربخ��شخدماتمیگردد.كارگ��رمولدباكارخویش
تولیدناخالصملیراافزایشمیدهدوسببخودكفایی
كش��وروازدیادصادراتمیش��ود.ازوابستگیكشوربه
دیگ��رانمیكاهدوآزادیاقتصادیوسیاس��یراعماًل

گسترشمیدهد.
باباالرفتنسطحاشتغالعایدسرانۀملیافزایشمییابدو
رفاهاجتماعیزیادمیشود.بدینگونهكارآفرینیتهداب،و
اساسرشداقتصادی،فقرزداییوخودكفاییملیمیباشد.

2ـ تأثیر مثبت کارآفرینی، فقرزدایی و رشد اقتصادی 
بر امنیت، ثبات، صلح و دموکراسی 

نظریهپ��ردازاناقتص��ادسیاس��یوجامعهشناس��انو
پژوهشگرانروانشناسیاجتماعیباوردارندكهمیانفقر
وآشوبونیزمیانرفاهوآرامشوامنّیتوصلحرابطۀ
ناگسس��تنیوجوددارد.دركشوریكهفقروبیكاریو
گرس��نگیوعدممصونیتاجتماعیوجودداشتهباشد،
متناسبباآن،انحرافازقانون،دزدی،غارتگری،رشوه،
اختالس،فساداداری،قتل،فساداخالقیوانواعانحرافات
بسترمساعدبرایرشدمییابدكهامنیت،ثباتوصلحو

دموكراسیرابهچالشمیگیرد.
درچنینشرایطیدشمنباسوءاستفادهازمجبوریتهای
م��ردم،آنهارادرجهتاعمالتخریبیوویرانگرخویش
استخداممیكند.تجربۀافغانستاننیزنشانمیدهدكه
باگس��ترشفقروبیكاریدرقلمرودولت،مردمفقیرو
بیكارغرضكاریابیبهمزارعتریاكدرقلمرومخالفینرو
آوردهاند،یابهنیرویجنگیآنهاپیوستهاند.زیرااگركار

شرافتمندانهغرضامرارمعاشوچرخاندنزندگیوجود
نداشتهباشد،مردمناگزیرندراههایدیگرامرارمعاشرا
پیداكنند.اگرچهاینكارهادرخورشأنانسانمتمدن

نباشدوباعذابوجدانهمراهباشد.
ازاینمنظر،كارآفرینی،رشدتولیداترقابتیوصادرات
ترجیحیكهبهرشداقتصادیوفقرزداییمیانجامد،نه
تنهابهحیثیكاقداماقتص��ادیمهمبایدموردتوجه
قرارگی��رد،بلكهبهآن،بایددرح��دیكیازمؤلفههای
مهمامنیتملی،ثباتسیاس��ی،صلحودموكراسیدر

افغانستانبهادادهشود.
فراترازآن،چوننیروهایائتالفبینالمللیدركنارمردم
افغانستانقراردارندوافغانستانرااولویّتاستراتژیكخود
تعریفمیكنند،ازبابتتش��دیدفقركهعمألبهتشدید
آشوبوجنگمیانجامد،آنهانیزدرزمینۀتأمینامنّیت
منطق��ویوامنّیتجهانیبادردس��رهایبزرگیمواجه
میشوندكهمیتوندبرایشانبسیارتشویشبرانگیزباشد.
هنگامیكهجنگوآش��وبوجودداش��تهباش��د،حقوق
ش��هروندیزیرسؤالمیرودوتوس��لبهخشونترواج
مییاب��د،ك��هاینامرناق��ضحقوقبش��روارزشهای
دموكراس��یمیباش��د.انتخاب��اتدرس��طوحمختلف
غیرعملیمیگرددواگرانتخاباتكامألممكننباشد،و
ارادهمردمدرانتخابزعمایكشوردخیلنباشد،درآن
صورتتحققدموكراسیممكننیستوخواهینخواهی

استبدادجایمردمساالریراخواهدگرفت.
پسبایدبهكارآفرینیورشدتولیداتترجیحیوصادرات
رقابتینهتنهابهعنوانیكمسئلۀمهماقتصادیتوجه
ص��ورتگیرد،بلكهبهعنوانعام��لثباتوامنیتملی
وممدصلحودموكراس��یبهآنارزشدادهش��ودودر
برنامههایامنیتیوتحكیمصلحوثباتسیاسیدركنار
برنامههایاقتصادیبهآنس��همشایستهدرنظرگرفته

شود.
یقینداریمباایجادیكجایكارجدید،مایكنفررااز
احتمالپیوستنبهمخالفینبازمیداریم،وآنرابهسوی
یكزندگیعادیوصلحآمیزدرقلمرودولتمیكشانیم.
اگرطبقآرزویكمیلیونجایكاردائمیجدیدطیپنج
سالآیندهایجادكنیم،بیشازتعدادهمهیمخالفینرا
بهس��ویحاكمیتوكاروتولیدسازندهكشانیدهایم.در
آنصورترهبرانآشوبگراندیگرامكاناستخدامسهل
وآسانمردمرادرجهتاهدافویرانگرخویشنخواهند

یافتوتنهاخواهندماند.
ازایندیدگاه،ایجادجایكار،رشدتولیداتترجیحیو
صادراترقابتی،بایددراولویتاستراتژیهایامنیتملی
كشورواس��تراتژیامنیتجامعۀجهانیقراردادهشود.
سرفرماندهیقوایائتالفبینالمللیدرمركزوتیمهای
بازسازیوالیتیآنها)PRT()۶(درنقاطمختلفكشور
میتوانندوباید،دراینزمینهنقشمؤثریراایفاكنند.

م��اوع��دهمیدهی��مك��هانجم��نتولیدكنن��دگانو

صادركنندگانافغانس��تاندراینراستادولتافغانستان
وجامعۀجهانیرادرسراسركشوریاریرساند،تاازراه
كارآفرینیبهفقرزداییورفاهاجتماعیورشداقتصادی
درافغانستانبرسیمكهنتیجۀآنصلح،آرامش،ثباتو

دموكراسیخواهدبود.
كارانجمندراینراس��تاازاهمی��تچندبعدی،یعنی
اقتصادی،اجتماعی،سیاسیوامنیتیبرخورداراستكه
هیئترهبریبهمسئولیتهایخویشدرزمینهوقوف

كاملدارند.
3ـ امکانات بالقوۀ افغانستان در زمینۀ کارآفرینی و 

رشد اقتصادی و  عرصه های گوناگون کارآفرینی به مقصد 
تولید رقابتی و صادرات ترجیحی در افغانستان.

افغانستانخوشبختانهباداشتنبیشاز3۰میلیونجمعیتی
)7(بااس��تعدادكهاكثراًجوانهستند،طبیعتسرشاراز
تنوعامكانات،زمین،آب،هوایمعتدلباتوانپرورشانواع
محصوالتزراعتیومالداریومعادنغنی،بهصورتبالقوه،
یكیازثروتمندترینكشورهایمنطقهوجهانمیباشد.
ولیش��وربختانهعمالًیكیازعقبماندهترینكشورهای
جهانبافقرمزمن،بیكاریوبیسوادیفراگیروعایدسرانۀ
بسیارنازلبهحسابمیآید.ازلحاظتأمیننیازمندیهای
معیشتیخویشوابستهبهوارداتكاالهایخارجیاست،
كهكس��ربیالنستج��ارتآننزدیكبهن��وددرصدكل

تجارتخارجیآنمحاسبهمیگردد.
ازموادخوراكهگرفتهتالباسوكفشوموادساختمانی
وموادنفتیومحصوالتصنعتیهمهوهمهراازبیرون
واردمیكند.درایناواخیرازلحاظانرژیبرقهمعمدتاً
بهخارجوابستهشدیموبرقموردنیازخودراتاحدیاز
ازبكستان،تاجكستان،تركمنستانوایرانواردمیكنیم.
میزانبرقوارداتیمادرحالحاضرتقریباًدوبرابرتولید

برقآبیداخلیكشورمیباشد.
بهرحالباتوجهبهامكاناتبالقوهكش��وروتوجهجامعۀ
جهانی،اینوضعتأسفبار،بادرایتوآیندهنگریمعقول
واستفادۀبهینهازفرصتهایمساعد،قابلتغییراست.
بایدمابیشازاینباداشتنثروتهایخدادادفراوان،با
ش��كمگرسنهدرباالیگنجنخوابیم.وراههایمتمدنانۀ
بهرهگیریازمنابعطبیعیونیرویانسانیخویشرابه
نفعرشداقتصادی،رفاهاجتماعیوخودكفاییبیاموزیمو

آنرادرعملپیادهكنیم.
ازدیدمابا،توجهبهآمارهایبانكجهانی،سازمانملل
متحد،ادارۀزمینشناسیامریكا)امریكنجیولوجیكل
سروی(وس��ایرمنابعپژوهشیواحصائیوی،افغانستان
ازتواناییه��اوثروتهایبالقوۀذیلبرخورداراس��ت،كه

میتواندسببایجادمیلیونهاجایكارشود:
3ـ1ـ قوای بشری:

افغانستانباداشتنتخمینا3۰ًمیلیونجمعیتازداشتن
ریزرفهایغنینیرویانسانیبرخورداراست.بامدیریت
مدرنمنابعبش��ری،تجهیزفكریآنهاوباالبردنسطح

مهارته��ایكاریواس��تخدامآنه��ادرجهتكارمولد
درعرصهه��ایمختلف،میتوانایننی��رورابرایایجاد
یككش��ورآباد،خودكفا،ثروتمندومرفهبهكارگرفت.
طوریكهواضحاستنیرویكار،یكیازعواملمهمتولید

وبارآوریدرهمۀكشورهامیباشد.

3ـ2ـ امکانات در عرصۀ زراعت: 
افغانستانبرمبنایسنجشهایعلمیكهدرسال2۰۰3
میالدیبعملامد،دارایمس��احتمجموعی)ششصد
وپنج��اهودوهزارودوصدوبیس��توی��ك(۶۵2221

كیلومترمربعمیباشد.)۸(
اراضیافغانستانجمعاًشصتوپنجمیلیونودوصدوبیست

وسههزار۶۵.223.۰۰۰هكتارمحاسبهشدهاست.)۹(
ازجمله،سیونهمیلیونوششصدودههزارهكتاراراضی
افغانستانبهشكلزمینهایزراعتی،باغات،جنگالتو

علفچرهاقابلاستفادهمیباشد.)1۰(
اراضیقابلكش��تزراعتیوباغ��داریهفتمیلیونو
نهصدهزار7.۹۰۰.۰۰۰هكتارتثبیتشدهاست)11(كه
ازجمله،س��همیلیونوسهصدوچهلهزار3.34۰.۰۰۰
هكتارآنیعنیكمترازنصفآنبهصورتبدویوقسماً
میكانیزه،زیركشتمیباشد)12(كهازآنهمیكساحۀ
قابلتوجهبهكشتموادمخدرتخصیصدادهشدهاست.
س��احاتكشتموادمخدردرس��الهایاخیرتقریباًبه
اندازۀتمامساحاتباغداریكشورگسترشیافتهاست.

ازجملۀزمینهایزیركش��تدومیلیونودوصدهزار
2.2۰۰.۰۰۰هكت��ارآنآب��یویكمیلی��ونویكصدو
چهلهزار1.14۰.۰۰۰هكتارآندیمهیاللمیمیباشد.

)13(
مساحتمجموعیعلفچرهاكهقسماًقابلیتتبدیلشدن
بهاراضیزراعتیرادارد،بهسیمیلیونهكتارمیرسد.
جنگالتكشورساحۀیكمیلیونوهفتصدهزارهكتاررا
احتوامیكندكهدوصدهزارهكتاركمترازس��ال13۵7
میباش��د.)14(یعنیطیسیسالگذشتهمادرحدود
دوصدهزارهكتارازجنگالتكش��ورراازدستدادهایمو
اگ��رتدابیرمعقولاتخاذنگردد،ای��نروندویرانگرادامه
خواهدیافتوپوش��شسبزكش��وركامألازبینخواهد

رفتكهآنرامیتوانفاجعۀمحیطزیستینامید.
اراضیزیركشتعمدتاًبهنباتاتموقتیمانندحبوبات،
غلهج��اتونباتاتروغنیوصنعتیاختصاصدادهش��د
است.س��احۀكش��تنباتاتموقتیجمعاًسهمیلیونو

دوصدوبیستوچهارهزارهكتارمیباشد.)1۵(
س��احۀكشتنباتاتدائمیكهش��املباغهاوبستانها
میباش��د،جمعاًیكصدوچهلوششهزارهكتاررااحتوا

میكند.)1۶(
درعرصۀزراعتامكاناتبیشماركارآفرینی،رشدتولید
ودرنتیجهامكانپروس��سوبس��تهبندیوبازاریابیو

صادراتوجودداردكهآنراذیاًلبررسیمیكنیم:
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3ـ3ـ فعاًل کمتر از نصف زمین های سالم الزارعۀ افغانستان، 
تحت کشت است. که عمدتًا به صورت بدوی کشت می شود و 

حاصل آن بطور متوسط در هر هکتار کمتر از دو تن می باشد.
)17(

قراراحصائیۀوزارتزراعتومالداریافغانس��تانحاصل
غلهجاتامسال13۸۸خورشیدی)۶،333۰۰۰(شش
میلیونوسهصدوسیوس��ههزارمتریكتنپیشبینی
شدهاس��ت.كهدرمقایس��هباس��الهایگذش��تهبدلیل
بارانهایفراوانوهوایمساعد،افزایشقابلمالحظهای
رانش��انمیدهد.بهصورتمتوسطدرسال،كمبودغلۀ
كش��وربهبیشازیكمیلیونتنمیرس��یدكهامسال

خوشبختانهبهكمترازدوصدهزارتنمیرسد.)1۸(
اگ��رزراعتبدویموجودك��هدرآنفناوریهایمدرن
نقش��یندارد،بهزراعتمیكانیزهتبدیلش��ود،حاصل
اراضیموجودطیپنجسالآیندهمیتواندبه13میلیون
متری��كتنیعنیبی��شازدوبرابرحاصلدهیموجود
ارتقایابد.تحقیقاتدرفارمداراالماننش��انمیدهدكه
حاصلگن��دمنوعداراالماندرف��ارمتحقیقاتیدریك
هكتاربه۸.1تنمیرسد،همیننوعگندمدرفارمهای

عادیمكانیزه4.۶متریكتنحاصلمیدهد.
گندمنوعآریانادرهمانفارمتحقیقاتی۸.۶تنحاصل
دادهاس��ت.وهمیننوعگندمدرفارمدهقانعادیكه
اصولزراعتمدرنرامراعاتكردهوازتخماصالحشده
وكودكیمیاویس��ودبردهوازآبیاریمتوازناس��تفاده
كردهاست4.۹۸تندرهرهكتارحاصلدادهاست.اگر
بطورمتوس��طمقدارحاصلدهیهردونوعگندمرادر
مزرعهمكانیزهۀدهقانكهواجدش��رایطزراعتمدرن
میباشد،محاس��بهكنیم4.۹4متریكتندرهرهكتار

میشود.)1۹(
اگردرطیپنجسالقادرشویمكه:

• كلزراعتبدویرابهزراعتمدرنمبدلكنیم،مراكز
كافیمكانیزهزراعتیراایجادكنیموازتخماصالحشده

وكودكمیاویبهقدركافیاستفادهكنیم.
• بهزمینهایكمآبوللمیآببرسانیم.

• سیستمهایحمایویمالیكاراومؤثربرایبهبودتولید
بوجودآوریم.

• ازدان��شوفن��اوریم��درنجهان��یدرعرصۀزراعت
استفادهكنیم.

• استراتژیافغانستانسبزرادرپیشگیریم.
• سیاس��تهاوراهكارهایمعقولیراكهبهرشدتولید،

ابتكارونوآوریكمككندطرحوتطبیقنماییم.
حاصلمادرزمینهایموجودبیشازدوبرابرمیشود.
مانهتنهاازلحاظتولیدغلهجاتخودكفامیشویم،بلكهدر
حدودپنجمیلیونتنمازادآنرامیتوانیمبهكشورهای
همجوارصادرنماییم.پاكس��تان،ایرانوتاجكستانبازار
بالقوۀخوبیبرایگندموبرنجوسایرغلهجاتافغانستان

میتوانندباشند.
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هماكنونپاكستانچندمیلیونتنغلهازكانادا،آسترالیا
وآرژنتینواردمیكندوایرانوتاجكستانازكشورهای
آسیایمركزی.اگرماموفقبهافزایشتولیدودرنتیجه
قادربهصدورپنجمیلیونتنمازادنیازهایداخلیشویم،
ماحصلاینصادراتدرح��دوددومیلیارددالرامریكائی
عایداسعاریدرسالمیشود.برایرسیدنبهاینمرحله،
طیپنجسالآینده،بایدكارهایذیلبعنوانپیششرط
رشدتولیددرجهتمكانیزاسیونومدرنیزاسیونزراعت

كشورانجامشود:
�درسراسركشوربایدمراكزمكانیزۀزراعتیایجادشود.
اینمراكزش��املوركش��اپها،مراكزآموزشیاستفاده
ازوس��ایطمكانیزه،مراكزمش��اورههایروس��تاییبرای
بهبوداس��تفادهازتخمهایاصالحشدهوكودكمیاویو
بهكارب��ردنادویۀضدآفاتنباتیمیباش��د.هرمركزكه
برای34۰۰هكتارزمینزراعتیایجادمیگرددوتعداد
آندرسراس��ركش��وربهیكهزارواحدمیرسد،بایدبا

تجهیزاتذیلمجهزگردد:
درحدودیكصدهزارتراكتور،دههزارماشیندرو،دههزار
ماشینخرمنكوب،یكهزاراسكواتور،یكهزاركانالپاك
كن،یكهزارل��ودر،یكهزاركرین،پنجهزارفوركلفت،
پنجهزارعرادهتركباربری،دوهزارعرادهپیكپ،یكهزار

وركش��اپكهقابلی��تترمیمانواعماش��ینآالتموجود
درمركزمكانیزهراداش��تهباش��د،یكهزارآموزش��گاه
رانندگیتراكتوروبكارگیریدیگرافزارها،یكهزارانبار
مجهز)ویرهوس(یكهزارس��ردخانه)كولستریج(كهبا
معیارهایقناعتبخشدرآنبتوانحاصالتسردرختی
وسبزیجاتراتحفظكرد.یكهزاركورسارتقایسویه
دهقان��انوباغداران،یكهزارش��عبۀكریدتوتضمین
زراعتی،یكهزارادارۀهمآهنگكنندهوتسهیلكنندهۀ
خدماتبرایحفظوارتقایكیفیتتولید،وتأمینرقابت
وارتباطب��امراكز،یكهزارتانكتیلومركزتوزیعگاز
مایعوگازطبیعی،یكهزارمركزفروشتخمهایاصالح
شده،ادویهضدآفاتنباتی،كودكمیاوی،خوراكۀحیوانی

ومركزهایخریدمازادتولید.
دربرابرهردهمركزمكانیزهباویژگیهایفوق،بایدیك
كارخانۀپروس��سوبستهبندیبامعیارهایقابلقبول
ب��رایبازارهایداخلیوخارجیبوجودآید.درجواراین
كارخانههاكهدرسراس��ركشورشمارآنبهصدخواهد
رسید،یكادارهایبازاریابیفعالكهنیازمشتریرادرك
ودرتطاب��قبهآندهقانانوباغ��دارانرارهنماییكند،
الزمیمیباش��د.دركناراینادارهكهش��مارآننیزدر
سطحكشوربهصدعددخواهدرسید،بایدفروشگاههای
ب��زرگزنجیرهایكهتعدادآنهمطیپنجس��الاینده

درسراس��ركش��وربایدبهصدبرس��د،ایجادگردد.این
فروشگاههاتمامكاالهایموردضرورتمشتریانراباید
باستندردهایخوبوقیمتهایرقابتیتأمینكندوهر
یكازاینفروش��گاههایبزرگبرایسهصدهزارمشتری

درنظرگرفتهشود.
Wal(اگ��رش��عباتمغازههایزنجی��رهایوالم��ارت
Mart(،)2۰(الدی)ALDI()21(ویاهمتایدیگرآنها
بهافغانس��تانبیاید،ازلح��اظمصؤنیتغذایی،كیفیت
اجناسوقیمتهایرقابتیبهنفعمشتریانخواهدبود.
درحاشیۀاینمراكز،میتوانمهمانخانهها،رستورانتهاو
س��الونهایبزرگرابرایمراسمخوشیوسایرمحافل

مردمبهمناسبتهایمختلفایجادكرد.
بهاینترتیبكارآفرینی،رش��دتولید،انكشافصادرات،
نوآوری،میكانیزاس��یونومدرنیزاس��یوندرعرصههای
مختلفزندگی،رش��داقتصادی،رف��اهاجتماعی،قدرت
خریدباال،عایدس��رانۀملیقابلمالحظه،دراینطرح،
دس��تبهدس��تهممیدهندودریككلمه،بهمردم
خوشبختی،رفاهوزندگیآسودهرامطابقبهمعیارهای

جهانیبهارمغانمیآورد.
جمعاًبرایعملیش��دناینط��رحبهصورتتخمینی
ب��هپنجتاهفتمیلی��ارددالرضرورتاس��ت،كهالبته

مطالعاتتفصیلیآننیازبهمحاسباتدقیقدارد.انجمن
)APEA(تولیدكنندگانوصادركنندگانافغانس��تان
حاضراستدرتمامپژوهشهاومطالعاتیكهتحققاین
اهدافبزرگراممكنسازد،سهمفعالبگیردوبهدولت

افغانستانوكشورهایكمكدهندهیاریرساند.
باتوجهبهانباش��تنقدینههایبوجودآمدهنزدمردم،و
ذخیرۀدرحدودس��همیلیارددالرامریكاییدربانكهای
خصوصیبابتاماناتمیعادیوغیرمیعادیكهدرحال
افزایشاس��ت،)22(میتوانامیدواربودكهبخشعمدۀ
پولموردنیازب��رایعملینمودناینبرنامههاازمنابع
سكتورخصوصیتأمینشدهمیتواند.بخشیازآنرااز
مؤسس��اتمالیبینالمللیوقسمتعمدۀآنراازطریق
بكارگیرییارانههایجامعۀجهانیمخصوصاكمكهای
ایاالتمتحدۀامریكابرایانكش��افزراعتافغانس��تان،
برنامۀهمبستگیملی،وبرنامۀمبارزهبرضدموادمخدر،

میتوانفراهمكرد.
حمایتهایدولتافغانستانبهصورتتسهیالتحقوقی
وتضمیناتمالینیزنقشعمدهایدراینراستامیتواند
ایفأكند،وقسمتیهمازراهجلبسرمایهگذاریخارجی

تأمینشدهمیتواند.
درای��نط��رحبیشازدوصدوس��یهزارنف��ربهصورت
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مس��تقیمدارایكاردائمیباعایدمناسبمیشوندودر
حدودصدهزارنفركارفصلیمییابندوصدهزارنفردیگر

كارغیرمستقیموجانبی.
نتیجۀعملیش��دناینطرح،خودكفاییافغانس��تاناز
لحاظغلهجات،نباتاتروغنیوصنعتیوسایرانواعمواد
خوراكیمیباش��د.افغانستانازتوریداقالمفوقكهفعأل
اقالمعمدۀوارداتیكشورمیباشدكامالبینیازشده،و
نیزعایدتخمینیدومیلیارددالرامریكاییدرسالرابابت

صدورمازادتولیدبهدستخواهدآورد.
تهیۀم��وادخامكافیبرایروغنه��اینباتیباكیفیت
عالیوصنایعنس��اجیوفابریكاتتولیدشكرنیزگوشۀ
ازبركاتاینطرحمیباش��د.چونبرایعملیشدناین
برنامهبهتعدادزیادیوسایطمیكانیزۀزراعتیضرورت
است،میتوانبااطمینانكاملازوجودتقاضا،خطتولید
آنرانیزكهبس��یارس��ودآورخواهدب��ود،راهاندازیكرد.
كارخانجاتتراكتورسازی،كهدرعینزمانماشینهای
)درو(و)خرم��نك��وب(تولیدكند،بابه��رهدهیزیاد
واقتصادیّ��تكاملمیتواندتأس��یسوفعالش��ود.و
س��رمایهگذاراندراینبخشبااطمینانكاملوس��ود

فراوانمیتوانندسرمایهگذاریكنند.
ازلح��اظاجتماع��ی،تطبی��قای��نط��رحدرعمل،به
همبستگی،تفاهم،ومش��اركتمردمدرتولیدوتوزیع
میانجام��دكه،زندگ��یباهمیحاص��لازآن،میتواند
پایۀخوبیبرایوحدتملیواقعیدركش��وركثیرالقوم

افغانستانباشد.
انجمنحاضراست،برنامۀپژوهشهاومطالعاتتفصیلی
اینطرحرابهی��اریجامعۀبینالمللیوحمایتدولت
افغانس��تانمدیریتكن��د،ودرتطبیقعملیآننیزدر

سراسرافغانستانكمككند.
وب��ههمی��نمنظ��وربخشه��ایمختل��فمولدینو
صادركنندگانرابس��یجكندوپلیباش��دمیانبخش
خصوص��ی،دولتوجامعهبینالمللیكهبهافغانس��تان
كمكمیكنند.برایمااعضایانجمنمایۀافتخاراست
كهس��همیدرفقرزداییَ،كارآفرینیودرنتیجهرفاهو

خوشبختیمردمافغانستانداشتهباشیم.
طوریكهقباًلتذكررفت،عالوهبرس��احاتتحتكشت
نباتاتموقت،افغانس��تاندرح��دودیكصدوچهلهزار
هكتارباغس��تانهایمیوهوی��كمیلیونوهفتصدهزار
هكتارجنگالتدارد.برطبقسنجههایعلمیوپذیرش
بازاره��ایداخل��یوخارجی،میوهجاتتازهوخش��ك
افغانستانازكیفیتعالیبرخورداراستولیازپروسسو

بستهبندیوامكاناتتحفظینازلرنجمیبرد.
ازجمل��هنبودس��ردخانههایمدرن)كولس��تریجها(
انبارهایمعیاری)ویرهوسها(ووس��ایطترانس��پورتی

یخچالدارمشكالتزیادیرابارآوردهاست.
میوهجاتافغانستانازشهرتخوبیدربازارهایمنطقه
مخصوصاًهند،پاكستانوبنگلهدیشوكشورهایخلیج

واخی��راًدربازارهایجاپانواروپابرخورداراس��ت.باباال
رفتنقدرتخریددراینكش��ورهامخصوصاًبازاربزرگ
هن��د،تقاضابرایمیوهجاتتازهوخش��كافغانس��تان
بس��یارافزایشیافتهاست.ولیحجمتولیدمامتناسب
باتقاضایبازاربینالمللینیس��ت.یعنیتولیداتكشور
بس��یاركمترازتقاضایبازاراس��ت.لذااگرمابتوانیمبا
بهینهسازی،تولیداتباغداریخودراباالببریم،كیفیت
آنرابازهمبهبودبخشیم،صنایعپروسسوبستهبندی
آنراایجادكنیم،تولیدوصدورآنیقیناًدررش��دعاید
س��رانۀملی،وكارآفرینیوتوازنبیالنستجارتكشور

بسیارمفیدواقعخواهدشد.
براساسمطالعاتیكهمؤسسه)OTF()23(باحمایت
مالیادارۀانكش��افبینالمللیامریكا)USAID(انجام
داد،یكیازتولیداتترجیحیوصادراترقابتیافغانستان،
بدلیلمرغوبیتجنسوكیفیتعالیآنمیوهجاتتازه

وخشكمیباشد.
باطرحوعملینمودنیكاستراتژیمفصلودقیقدر
بخشتولیدوصدورمیوهجاتتازهوخش��ككهشامل
كارآفرینی،نوآوریواس��تفادهازفناوریهایمعاصردر
بخشتولیداتترجیحیوپروس��سوبستهبندیخوب
وصادراترقابتیباشد،افغانستانمیتواندصدهامیلیون
دالردرسالازبابتصدورمیوهجاتعایدداشتهباشد.در
اینراستاتأسیسكمیتۀهماهنگكنندهوحمایتگراز
تولید،پروسس،بستهبندی،بازاریابیوتحفظمیوهجات
تازهوخش��كوصدورآنبامشاركتسكتورخصوصی،
حمایتدولتوپش��تیبانیكش��ورهایكمككنندهو
مؤسساتبینالمللیفعالدرافغانستانبسیارضروریبه
نظرمیآید.مسئولیترهبریآنبایدبهسكتورخصوصی
س��پردهشود،ودولتباطرحوتطبیققوانینومقررهها
برآننظارتداشتهباش��د.اینكمیتهمیتوانداقدامات
پراكندهراهماهنگكند،حمایتهایتخنیكی،آموزشی
ومالیرابرایبهبودوضعیتتولید،پروسس،بستهبندی
وبازاریاب��یانجامدهد.وبرایرف��عموانع،جلوگیریاز
مالیاتهایس��نگین،تعرفههایغیرمنصفانۀگمركیو
باجگیریه��ایزورمندانقانونش��كن،تولیدكنندگان
وصادركنن��دگانمیوههایتازهوخش��كراحمایتو

پشتیبانیكند.
درتس��هیلصادرات،پایینآوریهزینههایترانسپورت
زمین��یوهواییوایجادس��ردخانههاوانبارهایمدرن،
ازطریقتضمینكریدتهایمس��اعدومشاورهدرمورد
وضعیتب��ازاربینالمللی،ازلحاظتقاض��ا،رقابتونیز
كنترلكیفیتوتهیۀسرتفكیتها)تصدیقنامههایتأیید

كیفیت(مولدینوصادركنندگانرایاریرساند.
ایننهاد،برایپایینآوردنهزینههایتولید،پروس��س،
بازاریابیوص��ادرات،مولدینوصادركنندگانكوچكو
متوس��طراكهحجمدورانتجارتشاندرسالكمتراز
یكمیلیوندالرباشد،دورهمجمعنموده،درانجمنهای

صنفییاكنسرسیومهاآنانرامتحدومتشكلنماید.در
اینصورتهزینههایتولید،خدماتصادراتیوبازاریابی
پایینمیآید.زیرابهعوضمثاًلدهنمایدهگیشركتهای
مختلفدرهندوس��تان،یكنمایندگیمجهزباامكانات
بیشتر،بهنمایندگیازدهكمپنیصادركنندهتحتنام
كنسرسیومفعالّیتخواهدنمود،درنتیجهمصارفتقلیل

خواهدیافتوكارهابهترانجامخواهدشد.
درزمانیكهعبدالمجیدخانزابلیوزیراقتصادبودویادر
بخشخصوصیفعالّیتمیگردد،درزمینۀبهینهسازی
وضعسرمایهگذاریومدرنس��ازیاقتصادافغانستانو
رشدصادراتكارهایزیادیانجامداددرآنزمان،برای
كاه��شدرهزینههایتاجرانصادركنن��دهودرنتیجه
باالرفتنقدرترقابتیآنهاوارایۀخدماتعالیولیارزان
برایتاجران،نمایندگیهایبانكملیافغان،شركتقره
قل،اتحادیۀقالینوافغانتریدینگكمپنی،درنیویارك،
لندن،هامبورك،كراچیوسایرمراكزتجارتجهانی،به
نیابتازتاجرانوش��ركتهایمتعددكشور،امورتجارت
خارج��یآنهاراباهزینههایكموس��رویسعالیانجام

میدادن��د.بخص��وصدرلیالمهایبینالملل��یقرهقل،
نمایشگاههایفرشجهان،بازاریابیوفروشقالینوگلم
ومیوۀخشكوامورانبارداریوبارچاالنیوانتقالپول
وسایرخدمات،ترتیبوترجمۀاسنادورهنماییتاجران
افغ��اندركش��ورهایمختلفخدماتارزن��دهایانجام
میدادند.همانتجربهراباغنایبیشتراكنوننیزمیتوان
درجهتتسهیالتتجارتیورشدصادراتبهكارگرفت.
قابلذكراستكهعالوهبرحاصالتسردرختیباغاتكه
همانامیوههایتازهوخشكاست،جنگالتافغانستانبه
لطفخدا،دارایدرختانبیشمارپسته،چهارمغز،بادام

تلخوجلغوزهودیگرمیوهجاتمیباشد.
اینمیوههایخش��ككهصددرصدبدوناس��تفادهاز
كودكمیاویوادویههایضدآفاتنباتیدرشرایطكامأل
طبیعیوحتیبدوندخالتانس��انبهصورتخودروبار

میآید،)24(ازارزشاورگانیكباالبرخوردارمیباشد.
اگربرایتائیدكیفیتصددرصدطبیعیاینمحصوالت،
درتفاهمبامراجعبینالمللیسرتفكیتهایمعتبرصادر

گ��ردد،دربازارهایجهانیبیرقیبخواهدبودوقیمت
آنس��هصددرصدبیشترازنرخمیوهجاتخشكعادی
تثبی��تخواهدگردید.زی��رادركمترجایدنیامیتوان
چنینمیوههاییرابااینطبیعتدستنخوردهوكیفیت

عالیبدستآورد.
پستهزارهایطبیعیوجنگالتجلغوزهوبادامكوهیو
چهارمغزدرافغانستانبعدازتجاوزشورویبهافغانستان
وجنگهایداخلی،صدمههایجدیدیدهاس��ت،باید
برایاحیاوبازس��ازیوگسترشآن،برنامههایدقیقو

سیاستهایحمایویدلسوزانهطرحوتطبیقگردد.
همچناندرسكتورباغداری،درعرصۀتولیدوپروسس
وبستهبندیوصادراتایناقالمبهشكلمدرنكارهای

انجامناشدهایزیادیوجودداردكهبایدانجامیابد.
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درای��نعرصهبابهبودوضعی��تمدیریتامورباغداری،
میتوانحاصالتراباالبردوكیفیترابهترساختواز
ضایعاتجلوگیریكرد.اینامرمس��تلزمطرحوتطبیق
سیاس��تهایحمایویازباغداران،پروس��سكنندگان
وصادركنندگانمیباش��د.الزماس��تبافراهمنمودن
تس��هیالتگوناگ��ونوارایۀكریدته��اوتضمینهای
بانكی،كارآفرینان،تولیدكنندگانمحصوالتترجیحیو
صادركنندگانكاالهایرقابتینشویقوپشتیبانیشوند.
درای��نعرصهازبهبودوضعیتباغداریگرفتهتااحیاو
گس��ترشجنگالتمیوهدارومدرنیزاسیونجمعآوری
حاصل،پروسسوتولیدفراوردههاییمانندمربا،شربتها،
كمپوتهاوكانسترهس��ازیدرسراس��ركشور،بیشاز
پنجاههزارجایكارمستقیموسیهزارجایكارجانبیو

فصلیبوجودآمدهمیتواند.
اینبخشگنجایشگس��ترشوتوس��عۀزی��ادیرادارا
میباشدوباانباشتسرمایهومهارتهایكاریوتجربه،
افغانستانمیتوانددرعرصۀصدوربهترینانواعمیوهجات
خشكوتازهوفراوردههایآنبهعنوانیكیازبزرگترین
صادركنن��دگانمیوهومش��تقاتآندرمنطقهوجهان

عرضوجودكند.
انارافغانستانوعصارۀآنفراترازمنطقهبایددرجاپان،اروپا
وایاالتمتحدۀآمریكاراهیابدوبابهتریننوعمیوههای
جهانیرقابتكند.دراینراس��تاهرقدرسرمایهگذاری
شود،درمدتزمانكوتاهیآنرامیتوانجبرانكرد.و

سرمایههمراهباسودسرشاراعادهخواهدشد.
س��زاواراستكهبرایتوس��عهتولیداتوباالبردنبازهم
بیش��تركیفّیتانارافغانی،ادارۀب��اصالحیتیمركباز
س��كتورخصوص��ی،دولتوكش��ورهایكمكدهندهو
مؤسس��اتبینالمللیكهبهافغانس��تانكمكمیكنند
ایجادگردد،تافقطبهامرتولید،پروسس،بستهبندیو

بازاریابیوگسترشساحاتكشتاناربهصورتتخصصی
توجهكند.

م��افعاًلدرحدوددوصدهزارتنانارتولیدمیكنیمولی
بازارمنطقهوجنوبش��رقآس��یا،تادومیلیونتنانار
رامیتوان��دجذبكند.بایدای��نادارهباجلبحمایت
جامعۀبینالمللی،جذبسرمایههایسكتورخصوصیو
پش��تیبانیدولت،طیپنجسالآیندهتولیدانارراازدو
صدهزارتنبهیكمیلیونتندرسالبرساندوكیفیت
آنراهمبهبودبخشد،تاهیچبدیلیبرایانارافغانستان
دربازارمنطقهوجهانوجودنداشتهباشد.خوشبختانه
آبوخاكوهوایگوارایمیهنمااینامكانطبیعیرا

فراهمكردهاست.
گسترشساحاتجدیدوبهبودوضعیتتولیدوپروسس
آنار،موج��بكارآفرینیبرایهش��تادهزارنفربهصورت
مستقیموغیرمستقیممیگردد،كهاشتغالآنهادررشد
اقتصادیوباالرفتنسطحعایدسرانۀملیوقدرتخرید

مردمنقشارزندهایخواهدداشت.
عالوهبرانار،جلغوزهوپس��تهوبادامخودرونیزدربازار
جهانی،میتواندازقدرترقابتیزیادیبرخوردارباش��د.
یك��یازمیوههایدیگرافغانس��تانك��هكیفیتخاص
داردتوتمیباش��د.اینمیوهنیزباخاصیتهایمفیده
ودرمان��یاشمیتواندبعدازمعرفیگس��تردهازطریق
تبلیغاتبهبازارجهانی،یكیازصادراترقابتیكش��ور

گردد.
درمناطقمختلفافغانستان،ازمیوههایگرمسیرگرفتهتا
میوههایمناطقمعتدله،همهانواعمیوهجاتباكیفیت
عالیبارمیآید.انگور،ناك،سیب،گیالس،آلوبالو،انجیر،
لوكات،آلو،زردآلو،بادام،شكرپاره،خربوزه،تربوز،آلوبخارا،
كش��مشسبزوسیاه،پسته،خس��ته،آلوچه،چهارمغز،
جلغ��وزه،مالته،س��نتره،چكوتره،توتوان��ار،ازجملۀ

میوههایخوشمزهومعروفافغانستانبهحسابمیآید.
اینمیوهج��اتاعلیباكمیتوجه،میتواندبازارداخلی
رااش��باعوبهبازارهایبینالمللیصادرگردد.بایدتمام
مراحلپروسسوبستهبندیآنبامعیارهایقابلقبول
برایبازارجهانیدرداخلكشورصورتگیردوبهشكل
آمادهوقابلمصرفراساًًبهفروشگاههایمیوۀدنیاصادر
ش��ود.بدینترتیبنهتنهاقیمتاصلجنسبدس��ت
میآید،بلكهارزشافزودهایآننیزكهگاهیبیش��تراز
قیمتاولیجنسمیباشد،درداخلكشورباقیمیماند.

وسببایجادهزارانجایكارمیگردد.
یكیازاقالممهمدیگرصادراتیافغانستاننباتاتطبی
میباش��دكهدرصنایعدواس��ازی،تولیدسامانآرایش
وتهی��ۀغذاها،مورداس��تعمالدارد.نباتاتطبیكهاز
افغانس��تانصادرمیگرددپنجاهوهفتنوعاس��تكه
مهمترینآن،زیره،شیرینبویه،هینگوزغفرانمیباشد.
تقاض��ادرماركی��تجهانیبرایاقالمفوقبس��یارزیاد
میباش��د.بهغیراززغفرانكهفعاًلدرمزرعههاكاش��ته
میش��ود،س��ایراقالمبهصورتطبیعیوخودرو،بدون
دخالتانسانمیرویند.ولیطوریكهدیگرنباتاتتوسط
انسانهااهلیشدهوبنابرنیازبازارتولیدمیشود،میتوان
باتحقیقوپژوه��شویافتناصلتطابق،ایننباتاترا
ك��هبهترینان��واعآنباكیفیتعالیدرافغانس��تانبار
میآین��د،بهمقصدتولیدانبوهتكثیركرد.درعلفچرهاو
سواحلدریایآموومراتعبدخشانومیمنهوغزنهنقاط
دیگر،بهترینانواعزیره،هنگوشرینبویهقابلكشت

وپرورشمیباشد.
باتكثیروترویجایننباتاتمفیدۀطبی،میتوانتولیدآنرا
مطابقبهنیازهایبازاربینالمللیازدیادبخشید.زمینو
نیرویكاربعنوانعواملمهمتولیدبقدركافیوجوددارد.
اگررهنمود،سیاس��تگذاری،حمایتوتشویقوبرنامۀ
كاریبوجودآمدهبتواند،تولید،پروس��سوصادراتاین
اقالمافزایشخواهدیافتودرامركارآفرینی،رشدعاید

زسرانۀملیوازدیادصادراتمیتواندیكی ا
اقالممهمبحسابآید.

باتكثی��ر،ترویجوافزایشتولید،
میت��وانكارخانههای

دواسازی،وتولید
موادكازماتیك
س��امان (
را آرای��ش(

مجوز ب��ا

كمپنیهایمش��هورجهانوجالبسرمایهگذاریآنها
راهاندازیكرد.

یاحداقلعصارهگیریوپروس��سابتداییوبستهبندی
آنراكهفعاًلدرپاكس��تانیاهندوستانصورتمیگیرد،
میتواندرداخلافغانس��تانانج��امداد،وازفرارارزش

افزودهجلوگیرینمود.
روندتولید،ت��اصادراتنباتاتطب��یمیتواند،یكیاز
بخشه��ایكارآفرینوممدبیالنستج��ارتوافزایش
عوای��دصادراتیباش��د.دراینبخشنی��زبهبودوضع،
بستهبهاقداماتبهینۀسكتورخصوصی،دولتوجامعه
بینالمللیمیباش��د.درطیپنجس��الآیندهدرحدود
2۰هزارجایكاردربخشهایگسترشتولید،پروسس،
عصارهگیری،بستهبندیوبازتولید،بازاریابیوصادراتو
مدیریتمدرنامورزراعتیوتجارتیومدیریتصنعتی

میتوانایجادكرد.
بهروایتتاریخ،كشتزعفراندركشورماپیشینۀدوهزار
سالهدارد.ولیقرنهابهركودمواجهبود،وتقریبأدهقانان
كشورماكشتآنرافراموشكردهبودند.خوشبختانهبعد
ازبرگش��تمهاجرانافغانازایرانكهدرمزارعزعفران
كارمیكردندوتجربهاندوختهبودند،كش��تزعفرانرا
بهص��ورتمتداومدرس��ال1۹۹1درهراتآغازكردند.
بعدأدرسال1۹۹۸كشتآنتوسطمؤسسۀبینالمللی
)داكار(درس��احۀی��كجریبمع��ادلدوایكرزمینبا
مشاركتچهاردهقاندروالیتهراتبهشكلتحقیقی

آغازشد.)2۵(
كش��تتجربوینتیجهدادوگس��ترشیافت.اكنوندر

درس��احۀ212دوصدودوازدههكتارهفتوالیت
ل د )1۰۶۰(جریبزمینكشتمع��ا
توس��عهیافتهاست.زعف��ران

ب��رای1۶۰۰نف��ر
زمینۀكار
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فراه��مگردیدهوتولیدآنب��اعالیترینكیفّیتبه۸۰۰
هشتصدكیلوگرمرسیدهاست.قراراظهاركارشناسان
ام��كانگس��ترشم��زارعزعف��راندرس��احۀ1۵۰۰۰
پانزدههزارهكتارزمینباتولیدس��االنۀقریببهصدتن
درافغانستانوجوددارد.وحاصلاسعاریصادراتساالنۀ
آنبین13۰یكصدوس��یتا2۰۰دوصدمیلیوندالربه

نرخهایموجودخواهدرسید.)2۶(
دراینعرصهبهصورتمس��تقیموغیرمس��تقیمامكان
ایجاد3۰سیهزارجایكاروجوددارد.درمزارعزعفران
عالوهبرگلزعفرانپیاززعفرانوعلوفۀزعفراننیزتولید

میگرددكهبرایخوراكحیواناتمصرفمیشود.
طبقتحقیقاتانجامش��دهطیسهسالگذشتهتوسط
متخصصانافغانی،امریكایی،هالندی،فرانسویوایرانی،
اقلیموخ��اكطبیعینقاطمختلفافغانس��تان،مانند
هراتبهترینش��رایطتولی��دزعفرانرادارامیباش��د.
قرارپژوهشها،ازهرهكتارحداكثر24بیس��توچهار
كیلوگرموبهطوراوسط7هفتكیلوگرمزعفراندرجه
یككهبلندترینمیزانتولی��دزعفراندرهرهكتاردر
جهانمیباشد،درافغانستانتولیدشدهمیتواند.)27(

قراراظهارمتخصصانزراعت،زیتوننیزكهیكیازنباتات
روغنیخوبجهاناست،وارزشغذاییباالدارد،بهصورت
وحشیدرمناطقش��رقوجنوبافغانستانمیروئیده
است.ولیازدهۀ۶۰میالدیبهبعدبهكمكمتخصصان
خارجیدرفارمهدهوغازیآباد،دروالیتننگرهارزیتون
رابهصورتفنیكاشتهاند.)2۸(باوصفصدمههاییكه
فارمهایمذكوردراثرجنگهاوخشكسالیهادید،هنوز
همهفتادتنزیتوندرآنفارمهاتولیدمیگرددوامكان
گسترشآنوجوددارد.عالوهبرآندرتماموالیاتشرقی
وجنوبیمیتوانمزارعزیتونرابوجودآورد.درمقایسه
باكش��تگندموبرنج،كشتزیتونبسیارسودآوراست

ودرهرهكتارتایكه��زاردالرمیتواناززیتونحاصل
بدستآوردكهبسیاربیشترازحاصلبرنجوگندماست.
قرارمطالعاتیكهایتالیاییهادرموردزیتونافغانس��تان
انجامدادهاند،نوعّیتزیتونافغانس��تانازبهترینانواع
آندرجهانب��وده،دربازارجهانیمیتواندرقابتكند.
)2۹(باترویجزیتونوگس��ترشساحاتكشتآننیز

میتوانهزاراننفررابكارگماشت.
3ـ4ـ بخش جنگل داری:

درافغانس��تانبیشازیكمیلیونوهفتصدهزارهكتار
جنگالتوج��وددارد.ازآنجملهچهارصدوپنجاههزار
هكتارآنپوش��یدهازدرختانپسته،جلغوزه،چهارمغز
وبادامكوهیمیباش��د.ساحاتپس��تهزاردربادغیس،

بدخشان،سمنگانوتخارموقعّیتدارد.)3۰(
جلغوزهدرپكتیاوچهارمغزدربدخشان،كنرونورستان
وب��ادامكوهیوبرخیدرختهایمی��وهداردیگرنیزدر

كوههایبدخشانوبعضیوالیاتدیگرقراردارد.
سایرجنگالتكهدركنر،ننگرهار،لغمان،خوست،پكتیا،
پكتیكاونورس��تانوجودداردغیرمثمرمیباش��د.برای
حفظومراقبتازجنگالتبایدتدابیرجدیس��نجیده
شودوازقطعغیرمجازوبیرویۀآنجلوگیریبعملآید.
متأسفانهاكثرجنگالتدروالیاتناامنقرارداردوحفظ
ومراقبتآندرشرایطفعلیمشكلاست.امادرمناطقی
كهامناس��تبایدنهتنهاب��هحفظومراقبتجنگالت
موجودپرداختهش��ود،بلكهس��احاتتخریبشدهباید
دوبارهاحیاگرددوساحاتجدیدتحتپوششدرختان
میوهداروغیرمثمرقرارگیرد.البتهبااستقرارامنّیتدر
مناطقجنگلیكهفعاًلناامنبهحسابمیآیدفوراًباید
برنامههایحفظومراقبتواحیایمجدددربخش��های
صدمهدیدهوگس��ترشساحاتجنگلیجدید،طرحو

تطبیقگردد.
درای��نزمین��هوزارتزراعتبرنامهایراطیس��الهای
2۰۰۶ت��ا2۰۰7تدوینكردهبودكهتداومآنمیتواند

سببحفظوگسترشساحاتجنگلیشود.
جنگالتافغانس��تانیكیازثروتهایطبیعیكش��ور
میباش��د.اگ��ربرنامهه��ایدقیقدرموردگس��ترشو
بهرهبرداریازآنتدوینشودودولتدرتفاهمباسكتور
خصوصی،حفظوگس��ترشوبهرهگیریازجنگالترا
ب��احمایتجامعۀبینالمللیت��اخودكفاییانجامدهد،
جنگالتنهتنهابهخاطرسالمتمحیطزیستمیتواند
بسیارمفیدواقعشود،بلكهدربخشهایمختلفمیتواند

كارآفرینومنبععوایدباشد.
جمعآوریحاصلسردرختیازدرختانپستهوچهارمغز
وجلغ��وزهوبادامكوهیكهفعاًلبهصورتبیرویهانجام
مییابدوچورمیشودمیتواندبهبودیابدوقانونمندشود.
مثاًل:فعاًلپس��تهراقبلازآنكهپختهوقابلجمعآوری
ش��دهباش��د،بهصورتنیمهخاممیچینن��د.دربرخی
مواردحتیش��اخههاراهمبابیرحمیمیشكنند.اگر

اینپستهزارهاوچهارمغززارهابهاجارهدادهشود،اجاره
داربهخاطرمنافعخ��ود،آنراوقتیخواهدچیدكهالزم
باشد.حفظومراقبتجنگالتوتكثیرواحیایساحات
جنگلیوگسترشآنراهممیتوانبهسكتورخصوصی

واگذاركرد.البتهباشفافّیتوحفظمنافععامه.
درای��نصورتقط��عبیرویۀدرختانص��ورتنخواهد
گرفت،ودرختانقطعش��دهكهعمرخ��ودراخوردهاند
قاچاقنخواهدشدودرداخلكشوربهدرودروازه،كوچ
وچوك��یومیزوالماریتبدیلخواهدش��د.یعنیدر

داخلكشوربرآن)ارزشافزوده(عالوهخواهدگردید.
حاصلسردرختیجنگالتراهمبعدازچیدنپروسس
وبس��تهبندیكرده،بایدمس��تقیماًبهبازارهایجهانی

بهصورتآمادهصادرنماییم.
س��كتورجنگلدارینیزیكیازس��احاتكارآفرینیدر
بخشهایحفظومراقبت،احیایساحاتتخریبشده،
گسترشساحاتجدید،جمعآوری،پروسس،بستهبندی
وصدورسردرختیمیوهجاتجنگلیوقطعوپروسس

چوبآنمیباشد.
درای��نبخشهابرایچندینهزارنفرمیتوانكارمثمر

دائمیایجادكرد.
3ـ5ـ زنبورداری، پیله وری و ماهی پروری:

دراینهرس��هبخشمیتوانبهخاطراش��باعبازارهای
داخل��یتولیدكرد.بهدلیلزمینههایمس��اعدباطرح
برنامههایدقی��قمیتوانزنب��ورداریوپیلهوریرابه
مقص��دصادراتوایجادجایكارنیزگس��ترشداد.در
اینبخشهاامكانایجادبیشازپنجهزارجایكارجدید
میباشد.ولیصادراتماهیبرایماممكننیست،زیرا
دربازاربینالملل��یرقابتكردهنمیتوانیموامكاناتما

برایاینكارمحدودمیباشد.
3ـ6ـ سکتور مالداری:

افغانستانباداش��تنسیمیلیونهكتارعلفچرومراتع
خرم،مستعدبهپرورشصدهامیلیونمواشیمیباشد.
درگذشتهبهتناسبنفوس،افغانستانمواشیبیشتری
پرورشمیداد،كهمتأسفانهدراثرجنگهاوخشكسالیها،

بخشعمدۀآنازبینرفتهاست.
فعاًلبهاس��اساحصائیۀسال

افغانس��تان ،2۰۰3

121۵۵۸4۶قطع��هم��رغمیپ��رورد۸7723۵1رأس
گوس��فند371۵4۰۹ف��ردگاو،72۸۰۸۶۶رأسب��ز،
142۰۹4رأساسپ،17۵27۰رأسشترو1۵۸7۵۹4

رأساالغ)خر(.)31(
محصوالتحیوانیكهش��املگوش��توروغنحیوانی
ولبنیاتمیباش��د،بخشیعمدۀنیازمندیهایزندگی
روزمرۀمردمراتأمینمیكند.شتر،اسپواالغبهمقصد
حملنقلبهحیثوسیلۀترانسپورتیاستفادهمیشود.

عالوهبرآنپوست،پشم،كرك)كشمیره(ورودۀحیوانات
ازاقالمصادراتیمهمافغانستانمیباشد.ازرشتنپشم

دربافتنقالینوگلیماستفادهبهعملمیآید.
تجربۀتاریخینش��انمیدهدك��هماباطرحبرنامههای
دقیقوهمهجانبهوتطبیقموفقانۀآنطیپنجس��ال
آینده،میتوانیمپرورشمواش��یومرغرادركشورسه
برابركنیم.بطورمثالدرپامیربدخش��انمردمقرغزكه
درپرورشمواشیمهارتحرفویزیادیداشتندفقطدر
یكولس��والیبیشازدوصدوپنجاههزاررأسگوسفند
داشتند.وصادراتعمدۀشاندرداخلكشورساالنهبیش
ازصدهزاررأسگوس��فندبود.اكنوندرهمانولسوالی
كمترازپنجاههزاررأسمواش��یوجوددارد.درحالیكه
نفوسآنمنطقهاكنوندوبرابرشدهاستواصوالًتعداد
مواش��ینیزبایددوبرابریابیشترمیشد.افزونبرآن،در
همانمحلقبآلهزارانفردغژگاو،شترهایدوكوهانهو
اس��بهایكوچكاندامیتربیهمیشدكهبرایمناطق
كوهستانیصعبالمرورومرتفعكههوایهمیشهسرد
وبرفویخدائمیداش��تبس��یارمساعدبود.هرسهنوع
حیوانیكهنامبردهشد،ازجملۀحیواناتكمیابجهان

میباشد،كهبایدبهحفظنسلآنهاتوجهشود.
وبااس��تفادهازباداشتنعلفچرهایبزرگ،

موردشیوههایتجاربجهانیدر
ن ر م��د
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پرورشمواشیومرغكهبارآوریفراواندارد،میتوانیم
نهتنهابهمقصداشباعبازارداخلی،بلكهبهمقصدصادرات
گوش��تولبنیات،وتخممرغبایدپرورشمواشیومرغ
رامتناس��بباظرفّیتهایطبیعیافزایشدهیم.عالوه
برگوش��تولبنّیات،پرورشاینمواشیبهمقصدتولید
پشم،كرك،پوس��تورودههممفیدیّتاقتصادیزیاد

دارد.
متناسبباباالرفتنتولیدگوسفند،پشمنیزبیشترتولید
خواهدش��دكهصنایعقالینوگلیمبافیافغانستانرابه
دلیلموادخامباكیفّیتوارزانرونقبیش��تریخواهد
داد.وازقدرترقابتیباالبدلیلپایینآمدنهزینههادر

بازارجهانیازقدرترقابتیعالیبرخوردارخواهدشد.
قابلذكراس��تكهدامپروری)مالداری(بهشكلبسیار
عقبماندهوبدویمانندقرونگذشتهدرافغانستانجریان
دارد.لذابازدهیمحصوالتآنازنورمهایجهانیتولید
بسیارعقبماندهترمیباشد.الزماست،دراینزمینهبا
طرحوتطبیقاستراتژیانكشافمالداریوتدوینوعملی
نمودنپالیس��یهایحمایویورهنموددهندۀروش��ن،

وضیعتمالداریومرغپروریرابهبودبخشیم.
سهبرابرساختنشمارحیواناتودرنتیجهرشدسهصد
درص��دمحص��والتحیوان��یمیتوانددههاه��زارجای
كارجدیدایج��ادكندوصادراتافغانس��تانراباتولید

محصوالترقابتیمانندكركازدیادبخشد.
باداشتن3۰میلیونهكتارمراتعوعلفچر،درافغانستان،
طیبرنامههایدرازم��دت،میتوانحتیبیشاز3۰۰
میلیونمواشیومرغراپرورشداد.زیرادرهرهكتاراگر

دهرأسمواش��یومرغرادرنظربگیریمبافنآوریهای
جدیدپرورشوتغذیۀآنكاماًلًسهلوممكنمیباشد.
درقدماّولبایداستراتژیخودكفاییافغانستاندرزمینۀ
تولیدگوش��تولبنّیاتوگوشتمرغوتخممرغطرحو

تطبیقگردد.
بدینترتیبعرصۀمال��داریمیتواندیكیازبزرگترین
عرصهه��ایكارآفرین��ی،تولی��درقابت��ی،پروس��سو
بس��تهبندی،اش��باعبازارداخلیوصادراتباشد.دراین
بخشهاطی۵سالآیندهبرایصدهاهزارنفرجایكار
پیداخوهدشد.مخصوصاًدرپرورشگوسفند،بز،ومرغ
وفیلمرغ،ش��ترمرغ،كبك،بودنهوس��یسیوتولیدو
پروس��سمحصوالتحیوانیمانندشیروماستودیگر

لبنیاتوتخممرغوانواعگوشت.
اگ��ركیفیتمحص��والتحیوان��یرابهبودبخش��یمو
پروس��سوبس��تهبندیآنرامطابقبهنیازهاوتوقعات
بازاربینالمللیانجامدهیم،كش��ورهایخلیجمیتوانند

برایاینمحصوالتبازارخوبیباشند.
امامتأسفانهباداشتنتمامعواملمؤثرتولید،مانندزمین،
نیرویكارفعالوس��رمایه،م��انهتنهاقادربهرقابتدر
عرصۀص��ادراتمحصوالتحیوانینش��دهایم،بلكهدر
اینبخشبهخودكفاییهمنرسیدهایموبازارمامملواز

گوشتمرغوتخممرغولبنیاتوارداتیمیباشد.
طی۵س��الآیندهبایدمحصوالتماس��هبرابرش��ودو
عالوهبرخودكفای��ی،درعرصۀصادراتاینمحصوالت
درمنطقه،مخصوصاًدربازارهایپررونقخلیجفارسو

شرقمیانهبایدبتوانیمرقابتكنیم.

3ـ7ـ منابع آبی و تولید انرژی برق:
آبكهمایهحیاتاست،ازمهمترینثروتهایطبیعی

افغانستانبهحسابمیآید.
خوشبختانهافغانستانباداشتن۵7میلیاردمترمكعب
آبهایرویزمینو2۰میلیاردمترمكعبآبهایزیر
زمینیكهجمعا77ًمیلیاردمترمكعبدرسالمیشود،
درمنطقهازموقعیتخوبیبرخوداراس��ت.)32(ولیبه
دلیلعقبماندگیسیستمهایآبیاریوضعفمدیریت،
ضایعاتآبدرجریاناستفاده،به72درصدكلآبهای
موجودمیرسد.استفادهاعظمیمافعاًلازآبهابین2۸تا

3۰درصدمیباشد.)33(
دراینآبهابهدلیلشیبهایطبیعیوسرازیرشدنرود
خانههاودریاهاازارتفاعاتبلند،براس��اسس��رویهای
انجامش��ده3۰هزارمیگاواتپوتانسیلنیرویبرقآبی
وجوددارد،كهتاحالبااحداثبندهایبرقمحدود،ما
كمت��رازیكدرصدازنیرویبرقآبینهفتهدرآبهای
كشوررااستفادهمیكنیم.بایدطی۵سالآیندهقادربه
مهاركردنآبهاش��ویموآنرابهمقصدسیرآبكردن

زمینهاوتولیدبرقبكارگیریم.
مس��ئلۀآبوبرق،نیازبهیكاستراتژیبزرگوبرنامۀ
دقیق2۰سالهدارد.اگرماطی2۰سالآیندهباحداكثر
ب��ارآوریوبهرهگی��ریازآبهایخوداس��تفادهكرده
بتوانیم،باتولید3۰هزارمیگاواتبرقآبیدرس��اعتو
آبیاریدرحدود4میلیونهكتارزمینهاییكهتاحال
زیركش��تنرفته،ولیقبلازحملهچنگیزتحتكشت
بودهواساستمدنهایقبلیماراتشكیلمیدادهاست.

یكیازثروتمندترینكشورهایمنطقهمیشویم.
بایستهاستتابهاینمسئلۀبزرگتوجهدرخوراهمیت
آنمبذولشود.طرحوتطبیقاستراتژیها،پالیسیهاو
برنامههایمؤثرومفیدمیتواندنهتنهاازلحاظتولیدبرق
طی۵س��الآیندهماراخودكفأسازد،بلكهمامیتوانیم
بهحیثصادركنندۀبزرگبرقآبیدرمنطقهعوایدثابت

داشتهباشیم.
قراربرآوردهها،افغانس��تاندرصورتصنعتیشدنبه11
هزارمیگاواتبرقضرورتدارد.درحالیكهظرفیتبالقوۀ

تولید3۰هزارمیگاواتبرقدرآبهایآنموجوداس��ت.
لهذا1۹هزارمیگاواتبرقمازادنیازهایداخلیرامیتواند
صادركند.كش��ورهایمنطقهمانندپاكستانوهندبازار

خوبیبرایبرقمازادمابهحسابآمدهمیتوانند.
دول��تبای��دنقشس��كتورخصوص��یرادراینبخش
بهرسمیتش��ناختهوحمایهكند.سكتورخصوصیبا
حمایتدولتوجامعهبینالمللیبایداس��تفادۀبهینهاز
آبهاوایجادبندهایبرقكوچكومتوسطراآغازكند.
درای��نعرصهظرفیتهایبزرگیوجودداردكهتاحال

استفادهنشدهاست.
ازس��اختنبندهاتاتولیدوتوزیعبرقآبیوتحتكشت
قراردادنزمینهایبكروبایركهبیشراززمینهایموجود
تحتكشتدركشورمیباشد،عوایدناخالصماچندین
مرتبهافزای��شخواهدیافت.دراینبخشهایعنیتولید
برقوآبیاریزمینهایبكروبایروتحتكشتقراردادن
آنبی��شازصدهزارجایكارجدیددائمیایجادش��ده
میتواند.توجهبهاینمس��ئلهبرایماارزشحیاتیدارد.
از4۰س��البدینس��وبعضیمطالعاتوسرویهاییبه
عملآمدهاستكهسرمایهگذاریدراینبخشهارابسیار
اقتصادیومفیدثابتمیكند.اگرماطیپنجسالآینده
قادربهاجرایطرحهاییش��ویمكهسرویومطالعاتآن
تكمیلگردیدهاست،دگرگونیبزرگیدرحیاتاقتصادیو

اجتماعیكشورمابوجودخواهدآمد.
عجالتاًاینپروژههاآمادهتطبیقمیباشد:

1�بااح��داثبند،فابریكۀبرقآبی)ب��اغدره(دوالیت
كاپیسا)31۰(میگاواتبرقتولیدخواهدكرد.

2�بااحداثبند،فابریكۀتولیدبرقآبیكوكچۀعلیادر
والیتبدخشان)1۹۰۰(میگاواتبرقتولیدخواهدكرد.
3�بااح��داثبند،فابریكۀتولیدبرقآبیدریایكنردر

والیتكنر)11۰۰(میگاواتبرقتولیدخواهدكرد.
4�بااحداثبند،فابریكۀبرقآبیسروبیدومدروالیت

كابل)1۸۰(میگاواتبرقتولیدخواهدكرد.)34(
عالوهبرآن،دههاپروژۀكوچكومتوس��طدیگرسروی
ومطالعهشدهاس��تكهازیكالی2۰میگاواتبرقآبی

تولیدخواهدكرد.
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اگ��رمابهتطبیقپروژههاییكهس��رویومطالعاتآن
تكمیلشدهاست،موفقش��ویم،درختم۵سالآینده،
بیشاز۵ه��زارمیگاواتبرقآبیتولیدخواهیمكرد،و

افغانستانكاماًلبرقیخواهدشد.
عالوهبرآن،مهاركردنآبهابهمقصدآبیاریزمینهای
بكروبایروس��یرآبكردنزمینهایكمآبموجودنیز
سرویومطالعهشدهاست.وپروژههایآنآمادۀتطبیق

میباشد.اینپروژههایقرارذیلمعرفیمیگردند:
1�بندآبوبرقكوكچۀسفلیدروالیتتخار1۶۶۰۰۰

هكتارزمینبكروبایرراجدیداًآبیاریخواهدكرد.
2�پ��روژۀآبیاریدش��تگمبیریدروالی��تننگرهار
12۰۰۰هكتارزمینبایرراجدیداًآبیاریخواهدكرد.

3�پروژۀآبیاریپاس��دانهراتدروالیتهرات1۵۰۰۰
هكتارزمینبایرراجدیداًآبیاریخواهدكرد.

4�پروژۀبندذخیرۀالماردروالیتفاریاب4۰۰۰هكتار
زمینبیآبراجدیداًابیاریخواهدكرد.

۵�پ��روژۀبندب��رقوآبیاریش��كردرهدروالیتكابل
۵۰۰۰هكتارزمینللمیراجدیداآبیاریخواهدكرد.

ودهه��اپروژۀمتوس��طوكوچكدیگركههریكبیش
ازه��زارهكتارزمینراآبیاریودرضمنبرقنیزتولید

خواهدكرد،آمادۀتطبیقمیباشد.)3۵(
اگرحداقلطیپنجسالآیندههمینپروژههاراساخته
وبهبهرهبرداریسپردهبتوانیم،درحدودیكمیلیونتن
غلهومیوهجاتبهتولیدناخالصملیماافزودهمیشود.
برایس��اختنوبهرهبرداریازآنك��مازكمپنجاههزار
جایكاردائمیجدیدایجادمیش��ود.درنتیجۀافزایش
تولید،نیازمابهتوری��دغلهازبینمیرود،وماباصدور
میوهجاتومازادغله،میتوانیمدرجهتتوازنتجارت
وخودكفاییگامبلندیبرداریم.بهصورتجانبیافزایش
تولیدورشدصادراتبص.رنجانبی،دررونقاقتصادیو

ایجادشغلهایمتممبسیارمفیدواقعخواهدشد.
اگرافغانس��تانقادربهاستفادهازپوتانسیلهایبرقآبی
خودبهصورتكاملشود،یكیازبزرگترینصادركنندگان
برقآبیدرمنطقهخواهدشدوبهنرخهایموجودساالنه
ازبابتصدوربرقتخمیناًهفتمیلیاردوسهصدمیلیون

دالرعایدخواهدداشت.
رس��یدنبهایناه��داف،نیازبهمطالع��اتدقیق،طرح
وتطبی��قاس��تراتژیهایمعق��ولوسنجیدهش��دهو

عملینمودنپالیسیهایابتكاریوشجاعانهدارد.
برایتطبیقاینپروژههاازامكاناتس��كتورخصوصی،
حمایته��ایدولتی،جلبوجذبس��رمایهگذاریهای
خارجیوقرضههایمؤسساتبزرگمالیجهانمیتوان
بهرهگرفت.زیرااینس��رمایهگذاریهابازدهیوس��ود
فراوانودائمیخواهدداشت.دراینعرصه،امكانایجاد
ج��ایكاردائمیب��رایبیشازصده��زارنفربهصورت

مستقیمودههاهزاراشتغالبهصورتجانبیمیباشد.

3ـ8ـ معادن و صنایع:
ق��رارگزارشرس��میادارۀس��رویجیولوج��یایاالت
متح��دۀآمری��كا)USGS(كهمع��ادنافغانس��تانرا
س��رویجئوفیزیكیهواییكرده،وبرطب��ققراردادبا
وزارتمعادنافغانس��تان،مطالعاتآنراانجامدادهاست،
افغانستانیكیازثروتمندترینكشورهایجهانازلحاظ
داشتنمنابعزیرزمینیگوناگونمعدنیمیباشد.)3۶(

درافغانستانبیشاز4۰۰معدنومظاهرمعدنیتثبیت
گردیدهاست.)37(كهعمدهترینآنقرارذیلمیباشد:

میدانهایگازونفتدرشمالافغانستانشاملمعادن
یتیمتاق،جرقدق،جنگلكالن،خواجهگوگردك،زمرد

سایوعلیگلمیباشد.
عالوهبرآنحوزهرسوبیآمودریادرشمالكشور،حوزه
رس��وبیافغان– تاجیكدرشمال،حوزهرسوبیهرات
درغربكشور،حوزهرس��وبیهلمنددرجنوبكشورو

حوزهرسوبیكتوازدرجنوبكشورمیباشد.)3۸(
دریكیازس��احاتش��مالافغانستانسرویجیولوجی
آمری��كا)USGS(ذخایرگازرا444میلیاردمترمكعب
وذخایرتیلرا214میلیونتنپیش��بینیكردهاست.
)3۹(عالوهبرموادنفتیوگاز،افغانستاندارایبزرگترین
معادنآهن،مسوطالوكرومایتدرمنطقهمیباشد.

مع��دنآهنحاجیگگباذخایربی��شازدومیلیاردتن
یكیازبزرگترینمعادنآهنجهانبهحس��ابمیآید.
البتهقابلذكراستكهكیفّیتسنگآهناینمعدناز
نوعبسیاراعلیبوده،استخراج،پروسسوبهرهبرداریآن

معدنبسیاراقتصادیمیباشد.)4۰(
س��ایرمعادنافغانستانكهاستخراجآنارزشاقتصادی

فراواندارد،قرارذیلمیباشد:
م��سعینك،مسكندالن،مسش��یدا،ط��الینورابه،
سمتی،طالیزركشان،معادنطالیبدخشان،سربو
جس��تنعلبندان،فلوریتارزگان،برایتهرات،آلمونیم
زابل،الجوردولعلبدخش��ان،س��لیتاتكندز،لیتیمو
بریلیمكنر،كرومایتلوگر،خوستومیدانوردگودهها

معدنذغالسنگباكیفّیتعالیدرسراسركشور.)41(
عالوهبرآنصدهامعدنسنگهایقیمتیوتزیینی،فلزات
گوناگونومنرالهایدیگروجودداردكهنیازبهاكتشاف

واستخراجوپروسسوبازاریابیوصادراتدارد.)42(
معادنافغانس��تانمیلیاردهادالرقیم��تدارد.)43(اگر
مانندش��یلی،هند،آفریقایجنوبیوچیناكتش��افو
استخراجمعادنراانكشافدهیم،كوتاهترینراهرسیدن

بهثروتراپیمودهایم.
تجربۀشیلی،هند،آفریقایجنوبیوچیننشانمیدهد
كهرشدسریعاقتصاداینكشورهاوایجاداشتغالدرآن،
تاحدزیادیوابستهبهاستخراجوپروسسموادمعدنیو

صادراتآنبودهاست.
افغانس��تانباایجادصنایعذوبآهنمیتواندبزرگترین
مول��دف��والددرمنطقهش��ود.بازارهایهن��د،چینو

پاكستانوكشورهایجنوبشرقآسیا،نیازبهموادخام
ونیمهپختهوشمشهایفوالدبهمقیاسزیاددارند،كه
اینكشورهامیتوانندمشتریهایخوبیباقدرتخرید
باالبرایماباش��ند.طیپنجسالآیندهبایدافغانستان
گامهایبلندیدرراهصنعتیش��دنوصدورمحصوالت
صنعتیب��ردارد.برایتهیۀموادخام،الزماس��تتااول
معادنكشورسروی،اكتشاف،اس��تخراجوبهرهبرداری
شود.مادرقدماولبهتأسیسصنایعذوبآهنومس
وكرومایتوتصفیهخانۀنفتوگازبسیارضرورتداریم.
تاازوارداتایناقالمكهبیشازنصفوارداتكش��وررا
تشكیلمیدهد،بینیازشویم.عالوهبرآنباتولیدانبوه،

بهامكانصادراتنیزدستیابیم.
درعرصۀاكتش��اف،استخراج،پروس��سوایجادصنایع
ذوبآه��نوم��سودیگرفلزاتوتصفی��ۀنفتوگاز،
افغانس��تانامكاناتبالقوۀزی��ادیدارد.دراینعرصهها

میتوانیمتولیدوصادراترقابتیانبوهداشتهباشیم.
اگرطیپنجس��الآیندهماقادربهاستخراجوپروسس
وذوبآه��نومسوكرومایتودیگرفلزاتیكهتقاضا
برایآندربازاربینالمللیوجوددارد،ش��ویموبتوانیم
فابریكاتتصفیهنفتوفراوردههاینفتیراایجادكنیم،
ب��رایحداقلپنجصده��زارنفرج��ایكاردائمیایجاد
میشود.عوایدحاصلهازاینبخشدرسالبهمیلیاردها

دالربالغخواهدشد.
ماكاماًلامكاناینراداریمكهازوضعنهچنداندلخواه
موجودبهسویوضعمطلوبحركتكنیم.سزاوارنیست
كهمردمافغانس��تانبیشازاینباش��كمگرسنهباالی
گنجبخوابندوباداشتنثروتهایخدادادفراوان،درفقر
وبیچارگیواحتیاجزندگیكنند.اس��تخراجوپروسس
مع��ادنوصدورموادمعدنییكیازاركانعمدۀرش��د
اقتصادیورفاهاجتماعیكشورمامیباشد،كهبایدبهآن

توجهجدیمبذولگردد.
دراینزمینهمش��اركتس��كتورخصوصی،حمایۀهمه
جانبۀدولت،وپشتبانیمؤسساتبزرگمالیبینالمللی
وسرمایهگذاریخارجیدرچوكاتیكاستراتژیبزرگ
اكتشافواستخراجمعادنوپروسسوصدورموادمعدنی

الزماست.
خوشبختانهطیچندسالاخیربههمترهبریوزارت
معادنوش��خصوزیر،درم��وردطرحوتصویبقوانین
وخصوصیس��ازیمع��ادن،كارهاییآغازیافتهاس��ت.و
برخیازمعادنوكارخانهجاتبهسرمایهگذارانداخلیو
خارجیواگذارشدهاست،كهتداومبهینۀآن،میتوانددر
فقرزداییوخودكفاییافغانستانبسیارمفیدواقعشود.

درس��رویOTFكهبرایص��ادراتترجیحیورقابتی
بهكمكمالیUSAIDصورتگرفتهبود،اس��تخراجو
پروسسوصدورسنگهایتزئینیمانندمرمرورخامیكی
ازاولویتهایاقتصادیكش��وربهمنظوررشدصادراتو

ایجادجایكارتشخیصواعالنشدهبود.

بهاساستحقیقاتوپژوهشهایOTFصادراتمرمرو
رخامافغانستان،درسالمیتواندتاهفتصدمیلیوندالر
تادهس��الآیندهافزایشیابد.درسالگذشتهمجموعۀ
صادراترسمیمرمرورخامافغانستانبهشكلموادخام

درحدوددومیلیوندالربود.
خصوصیسازیمعادنبهشفافیتودقتكافینیازدارد،
تاهدفازآنرشدتولید،ازدیادصادرات،وایجاداشتغال
باشد.بعضاًفرصتطلبانواستفادهجویان،باحضوركاذب
خویشبهخاطرمنفعتشخصینامشروع،منافععمومی
راقربانیمیكنند،وباس��وءاستفادهازقدرت،بهچپاول
داراییهایعامهبنامخصوصیسازیمیپردازند،كهباید
ازآنجلوگیریش��ود.دراینموردمثالهایمستندی
وجودداردكهبیانآندرایننوش��تاربایستهنمینماید.
البتهدرفرصتمساعد،بشكلمستند،مواردتخطیهااز
قانونوسوءاستفادههاازقدرت،برمالخواهدشد.وشرح

آنراتقدیمخواهیمكرد.

55



57

3ـ9ـ صنایع دستی، قالین و گلیم در افغانستان:
مهمترینصنعتدستیدرافغانستانقالیناست.

افغانس��تانیكیازچندكش��ورمحدودجهاناستكه
قالینهایدس��تبافراتولیدمیكند.اینكشوردركنار
چی��ن،هند،ایران،پاكس��تان،نیپالوتركی��ه،دربازار
جهانیفرشدستباف،شهرتخوبیدارد.عالوهبرعاید
اقتصادی،صنعتقالینازارزش��هایفرهنگیوتمدنی
افغانستانبهحس��ابمیآید.ونیزطراحانوقالیبافان

باارایۀكارهایعالی،ذوقهنریخودرااقناعمیكنند.
مردمافغانس��تانازهزارانسالبدینسوباقالینوقالین
بافیآش��ناییدارند،ودراینبخشازنیرویكارماهر،
ولیارزان،بازارداخلیوخارجیثابتورش��دیابنده،و

موادخاممرغوببرخورداراست.
دراثرجنگهایكتعدادكارگرانماهرقالینبافمهاجر
شدند،وبهكش��ورهایپاكستان،تركیهوایرانرفتندو
درآنجابهصنایعقالینكشورهایمذكورخدمتكردند.
اكنونهمبخشعمدۀقالینپاكستانراكارگرانافغان
میبافند،ولیبنامپاكس��تانصادرمیش��ود.همینطور
بدلیلنبوددستگاههایمدرنشستشویوقیچیواتوی
قالیندرداخ��ل،مولدینقالیندرداخلنیزقالینهای
خودراغرضشستش��و،قیچیواتوبهپاكستانوایران
میبرند.چونبرگشتاندندوبارهآنبهداخلافغانستان
خرجمضاعفدارد،وضروریبنظرنمیآید،لهذاازهمان
جا،بنامقالینپاكس��تانیبهخارجص��ادرمیگردد.زیرا
درپاكستانبرایصادركنندگانقالینجایزهایصادرات

میدهند.
ب��هاینترتیب،عالوهبررف��عنیازمندیهایبازار

داخلی،ب��هارزشدرحدود2۰۰میلیوندالر
فعالقالیندرافغانس��تانتولیدمیگردد

وبخش��یك��همس��تقیماازطریق
افغانس��تانصادرمیشودبیش

ازپنج��اهمیلی��وندال��ر
میباش��د.)44(

باقیمانده

ازطریقپاكس��تانوبهنامپاكستانراهیبازارهایبی
المللیمیشود.اگرماقادربهایجادفابریكاتشستشوی
قالینوگلم،وتأسیسكارخانهجاتقیچیواتویقالین
درداخلكشورشویم،ازیكطرفسطحاشتغالراباال
میبریم،وازجانبدیگرقالینافغانیتوسطخودافغانها
درداخلكشورپروسسوآمادۀصدوربهخارجمیگردد

وارزشافزودهایآنهمدرداخلصورتمیگیرد.
لذابرماالزماستتابهحیثیكیازاولویتهایاستراتژی
تولیدیوصادراتیخویش،بهزودترینفرصتفابریكات
شست،قیچیواتورادرداخلكشورتأسیسنكنیم.این
س��رمایهگذاریباسودآوریفراوان،درمدتزمانكوتاه،
جبرانمیش��ود.وازجانبیهمقالینافغانستانبهنام
افغانس��تان،ازداخلكشوربهبازارهایبینالمللیصادر
میش��ودكهاینامربرایموازنۀبیالنستجارتكش��ور

میتواندبسیارمفیدواقعشود.
عالوهبرآن،بایدفابریكاتشس��تپشموریشتنپشمو
رنگآمیزیوآموزشگاهایطرح،دیزاینوتركیبرنگها

وقالینبافیرابرایباالبردنس��طح
ی ته��ا ر مها

كارگراندایرنماییم.فعالپشمبهبلژیكودیگركشورها
بهقیمتارزانصادرمیگردد،وبعدازپروسسبهقیمت
س��هتاچهاربرابردوبارهبهافغانس��تانغرضتولیدگلم
وقالی��نواردمیگردد.مولدینمتحملكرایهومصارف
اضافیصادراتپشمووارداتتارقالینمیگردند.وارزش

افزودههمبخارجازكشورمیرود.
اگرپش��میكهدركش��ورتولیدمیگردد،درداخلكشور
پروسسشدهبهتارقالینتبدیلگردد،قیمتتمامشدقالین
پایینآمدهوقدرترقابتیآندربارازبینالمللیباالمیرود.
بااجرایكارهایفوقالذكر،میتوانیمدفعتاچندینهزارنفر
رابكاردائمیبگماریموبهازدیادعایدسرانۀملیبپردازیم.

4- ضرورت حمایت دولت از کارآفرینان و تولیدکنندگان:
بامطالعۀبازاربینالمللی،رفعمشكالتموجودوحمایت
دولتوجامعۀبینالمللیطیپنجس��الآیندهتولیدو
صدورقالینافغانیوس��ایرصنایعدس��تیبیشازسه
برابرش��دهمیتواند.دراینبخشامكانكارآفرینیبرای
دوصدهزارنفربهصورتمستقیموغیرمستقیموجوددارد
وعایداسعاریبیشازپنجصدمیلیوندالربابتصادرات

آندرسالممكنخواهدبود.
س��كتورخصوصیودولتافغانس��تانباحمایتجامعۀ
بینالمللی،بایداستراتژیرشدتولیدقالینودیگرصنایع
افغانس��تانرابرایپنجس��الآیندهطوریطرحواجرا
كنن��د،كهه��دفازآنابتكار،نوآوری،رفعمش��كالت
موجود،بازاریابیمدرنوتهیۀموادخامباكیفّیتوارزان
درداخلكشورباش��د.درنتیجۀصنایعقالیندستباف

كشورمیتواندسهبرابرمقدارموجودرشدكند.
رش��دگلیم،ودیگرانواعصنایعدس��تیهمبایدبخشی
ازهم��اناس��تراتژیرش��دپنجس��الهباش��د.انجمن
تولیدكنندگانوصادركنندگانافغانستانحاضراستدر
طرحوتطبیقاستراتژیملیبرایانكشافورشدتولید
وص��ادراتقالینافغانینقشكلیدیرادركناردولتو

سكتورخصوصیافغانستانایفاكند.
عالوهبرمواردفوق،افغانستانازتواناییهاوامكاناتبالقوۀ
دیگریهمبرخورداراستكهذكرهمۀآنازحوصلۀاین

مختصرخارجاست.
بهصورتفش��رده،میتوانگفتكهبهینهس��ازیامور،
طرحوتطبیقاستراتژیهایمطلوب،سیاستگذاریهای
معق��ولوحمایتصادقانهومخلصان��ۀدولتازمولّدان
وصادركنن��دگانوس��پردننقشمحوریبهس��كتور
خصوصیوپشتبانیجامعهبینالمللیازرشداقتصادی
وكارآفرینیدرافغانستان،درمیانمدتودرازمدتبه
یقینمیتواندمارابهاهدافیكهدرجهترش��دتولیدو
صادراتقالینداریم،برساند.اكنونكهازامكاناتگفتیم،
بایدموانعومش��كالتراهمذكركنیم،تاباتش��خیص

مشكالتبتوانیمبرچالشهافایقآییم.
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5ـ موانع و مشکالت
ازنظرماعمدهترینمشكالتاینهااند:

1.استراتیژیمستقلومشخصبرایكارآفرینی،تولید
وصادراتطیهفتونیمس��الگذشتهطرحوتطبیق
نگردیدهاس��ت.پالیسیهایبخشدولتیوخصوصیدر

اینزمینههماهنگنبودهاست.
2.كت��ابرهنم��ایكارآفرینیمبتنیب��رپژوهشدر
عرصههایمختلفكارآفرین��یكهبتوانددولتوبخش
خصوصیرادرزمینۀارایۀمعلوماتدقیقكمككند،تا

حالتهیهوچاپنشدهاست.
�كت��ابرهنمایص��ادراتكهبرتحقی��قوپژوهشو
مطالعۀبازارداخلی،بازارمنطقویوبازاربینالمللیاستوار
باشد،تاحالتدوینوچاپنشدهاستتاصادركنندگاناز
آندرحلمشكالتوبهبودوضعصادراتبهرهگیرند.

�كتابتحقیقیوتحلیلیدربارۀزمینههایواقعیرشد
تولی��داتترجیحیدربخشزراع��ت،صنعتوصنایع
دستی،صنایعكوچك،متوسطوبزرگ،كهبتواندنیازهای
داخلیرارفعوجهتصادرات،قدرترقابتیداشتهباشد،
تاحالچاپوپخشنگردیدهاستتابنیادنظریمعقول
ورهنمایاندیشهایمطمئینبرایصنعتكارانومولدان

باشد.
3.س��اختارهایویژهایراكهتمامبخشهایذیدخلرا
درامركارآفرینی،تولیدوصادراتهماهنگكندتاحال

نداشتهایمونداریم.
4.دولتفاقدسیاستهایحمایویحقوقیومالیتعریف
شدهبرایكارآفرینان،مولدانوصادركنندگانمیباشد.
قراراحصایهبانكجهانیدرجملۀ174كش��ورازلحاظ
حمایتهایمالیودسترسیبهكریدت،افغانستانجای

173رادارد.
۵.هیچگونهمشوقدلگرمكنندهایكهشاملتخفیفهای
مالیاتی،یارانههایمالیوتضمیناتوكریدتهایآسان
وس��هولتهایبانكیباشد،برایكارآفرینانومولدانو

صادركنندگاندرنظرگرفتهنشدهاست.
۶.صندوقاعتباراتملیغرضارایۀكریدتهایمساعد
وضمانتهایمعتبربرایشروعكارودواموگسترشكار

تولیدوصدوركاالتاحالبوجودنیامدهاست.)4۵(
7.دراس��نادمهمسیاس��ی�اقتصادیماننداستراتژی
انكش��افملیوموافقتنامۀافغانس��تانكهسمتدهندۀ
حیاتملیدرعرصههایسیاسی،اقتصادی،اجتماعیو
فرهنگیكشورمیباشد،فصلهایمستقلوجداگانهای
درم��وردالزامیب��ودنكارآفرینی،رش��دتولیدوازدیاد

صادراتوجودندارد.
۸.موجودی��تفس��اداداریگس��ترده،كارآفرینیرابه
مقصدتولیدرقابتیوصادراتترجیحیبهدلیلباالبردن
غیراقتصادیهزینههاوایجادروحیهعدمشفافیتصدمه

میزند.
۹.نب��ودنامنیتكافیوترسازضی��اعجانومال،مانع

انگیزههایقویبرایسرمایهگذاریوكارآفرینیمیشود.
1۰.نظامآموزشیكشورباتقاضاهایبازاركارهماهنگ

نیست.
11.سطحنازلمهارتهایكاریوضعفمدیریت.

12.نبودمركزمطالعاتبازارجهانیوانتقالمعلوماتبه
بخشخصوصی،ت��ادرزمینههایتولیدوصدوركاالها
وضعیتبازاربینالمللیوذوقمشتریانرادرنظربگیرند.

13.عدمدسترسیسهلوآس��انكارآفرینانمولدانو
صادركنندگانبهزمین؛انرژیوحمایتهایمالی.

14.اخاذیهایغیرقانونیكهبهنامهایبازسازی،تكس
شاروالیوغیرهگرفتهمیشود.

1۵.نبودمراكزحمایتازكارآفرینی،تولیدوصادراتدر
والیاتوولسوالیها،وصدمهدیدنحقمالكیتخصوصی

اشخاصتوسطزورمندان.
1۶.هماهن��گنبودنتعرفههایگمركیونظاممالیاتی

كشوربااهدافكارآفرینیورشدتولیدوصادرات.
17.ضعفدولتدرامرخصوصیسازیبگونۀكههدفاز
آنحفظوازدیادجایكارورشدتولیدملیباشد،واضح
اس��ت.دراینموردمهمتاحالهیجضابطهواصولیكه
تصدیهایدولتیراكهدرمعرضخصوصیش��دنقرار
دارد،یاخصوصیشدهاس��ت،درجهتاهداففوقالذكر

سمتنمیدهد.
1۸.موجودیتتجارتغیرقانونی،پولش��ویی،تولیدو
ترافیكموادمخدر،س��وءاس��تفادهازقدرتدولتیدر
گرفتنامتیازاتاقتصادیتوسطكارمندانعالیرتبۀدولت
ومنس��وبینخانوادههایش��ان،غضبزمینهایدولتی
توس��طزورمندانكهس��ودآوریآنبهشكلنامشروع
ب��همیلیاردهادالرمیرس��د،اینهماس��تفادهجوییهاو
زیرپاكردنقانونتشبثاتمشروعراكهزحمتزیادولی

عایدكم،امامشروعدارد،تحتالشعاعقرارمیدهد.
وتمای��لب��هتش��بثاتقانون��یك��معای��د،مخصوصاً
س��رمایهگذاریدربخ��شصنایعراصدم��همیزند.در
عوضروحیۀتالشبرایبدس��تآوردنپولهایكالن
راازطریقتجارتهاومعامالتغیرقانونیهرس��وددر
میانمردمتقویهمیكندوبهتشكلگروههایاقتصادی

مافیاییمیانجامد
1۹.ترجی��حرابطهه��ابرضابطههادرس��طوحمختلف
ادارههایدولتی،كهاعتمادسرمایهگذارانراباالیدولت
درزمینۀتطبیقهمسانقانون،برتماممتشبثانصدمه
میزند.زیراآنهابهصورتآشكارمشاهدهمیكنندكهاز
تسهیالت،همهكسبهاندازۀمس��اویبرخوردارنبوده،

تبعیضدراینعرصههاوجوددارد.
دادنبهترینزمینهایدولتی،بدونرعایتش��فافّیتو
عدالت،درساحاتشهریوروستاییدرمركزووالیاتبه
زورمندانكهمتحدسیاسیدولتویاخویشاوندمقامات
عالیدولتیهستند،وسختگیریدرمورددادنزمینبه
سرمایهگذارانواقعیبهشكلیكیازمواردبیباوریمردم

مخصوصاًمتشبثانخصوصیبهعدالتدركشورمیباشد.
2۰.تورمتش��كیالتی،كیفّیتنازلخدم��اتدرادارات

دولتیوموجودیّتفسادگستردهدرآن.
باوصفمشكالتیكهبرشمردیم،دولت،سكتورخصوصی
وجامعۀبینالمللیبایدبهصورتهماهنگ،ایجادجای
كار،تولیدرقابتیوصادراتترجیحیرادرافغانستاناز
اولویتهایسیاسیواقتصادیخویشپنداشته،درپنج
سالآیندهازامكاناتطوریاستفادهكنندكهموانعازسر
راهكارآفرینیبرداشتهشودوازكارآفرینانحمایتواقعی
بهعملآید.درغیرآنفقرگسترشبیشترخواهدیافت
ومتناسبباآننارضایتیمردمبهحدیخواهدرسیدكه

منجربهبیثباتیوآشوبخواهدگردید.
البتهانجمنتولیدكنندگانوصادركنندگانافغانس��تان
كهفلس��فۀوجودیآنكارآفرینی،رش��دتولیدوازدیاد
صادراتمیباش��د،دراینكارزاربزرگدركناردولتو
جامعهبینالمللیونهادهایسكتورخصوصیخواهدبود.

6ـ نـگاه مختصری به تجربه های موفـق جهانی در زمینۀ 
کارآفرینی و رشد اقتصادی

مادراینبخشوضعیت47كش��ورموفقرادرامریكا،
اروپایغربی،كشورهایقباًلسوسیالستیاروپایشرقی
كهبهس��ویدموكراس��یواقتصادب��ازارروآوردهاند،و
كش��ورهایموفقجنوبشرقآس��یاراكهرشدسریع
داش��تهاند،م��وردمطالعهقراردادهایم،ت��ابدانیمكهاین
كشورهاچگونهبهپیشرفتسریعدرزمینۀرشداقتصادی
رسیدهاند،ودرحلمعضلۀفقروبیكاریموفقگردیدهاند.
یقیناًتجرب��ۀآنهامیتوانددریافتنراههایرش��د،بادر
نظرداش��تواقعیتهایاقتصادی،اجتماعیوسیاسی

افغانستانمارایاریرساند.دراینجامشاهدهمیكنیم
كهكدامابتكارات،نوآوریها،اس��تراتژیها،پالیس��یها،
برنامهه��اوطرزالعملهادرتجربۀجهانیس��ببرش��د
اقتصادیورفاهاجتماعیوكارآفرینیگردیدهاست.كدام
س��اختارهابرایاجرایاندیش��ههایرهنماالزماستتا
بهحكمتعملیبایس��تهبرسیمودرعملشاهدتحقق

آرزوهایبزرگخودباشیم.
درمی��انكش��ورهاییك��هراهكاره��ا،سیاس��تهاو
اس��تراتژیهایآنهارادربخشكارآفرینی،رش��دتولید
وصادراترقابتیوباالرفتنس��طحعایدس��رانۀملیو
رفاهاجتماعیبررس��یكردیموسیاستهایش��انرادر
بهینهس��ازیامورموردمطالعهق��راردادیم،ازجمله23
كشوررامش��اهدهكردیمكهدرمدتزمانكوتاهدست
آوردهایبزرگداشتهاند.ازآنمیانتجربۀهشتكشور
رابرگزیدیمتانمونۀمثالیباشدازموفقیتهایاقتصادی

بزرگدرامریكا،اروپایشرقیوغربیوآسیا.
درای��ننمونههاكهمتعلقبهقارههایمختلف،نژادهای
گوناگ��ون،مذاهبوفرهنگه��ایمختلفاند،یكاصل
مش��تركوجوددارد،وآنموفقیتمیباش��د.موفقیت
درایج��ادجایكار،موفقیتدررش��دتولیدوصادرات،
موفقی��تدرتأمینآس��ودگیملتوآب��ادیمملكت.

موفقیتدرپیشتازبودنوسرآمدبودن.
كشورهاییراكهبهعنواننمونهبرگزیدهایمعبارتانداز:
ایاالتمتحدۀامریكا،آلمان،كانادا،هند،سنگاپور،تایوان،

هنگری)مجارستان(وكوریایجنوبی.
اینكشورهارابهدالیلمختلفازمیان47كشوریكه
موردمطالعهقراردادهایمبرگزیدهایم.كهعمدهتریندالیل

آناینست:

59
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1.بهخاطرتنوعجغرافیاییوتاریخی
2.بهخاطرتنوعفرهنگیومذهبی

3.بهخاطرموفقیتهایبزرگشاننظربهدیگركشورها
1.ایاالتمتحدۀامریكا:)4۶(

ایاالتمتحدۀامریكابزرگتریناقتصادجهاناست.ایاالت
متحدۀامریكادربینكشورهایجهانبهعنوانپیشتاز،
درطرحوتطبیقبرنامههاوسیاستهایحمایتگرانهو
توسعویدرزمینۀكارآفرینیورشدتولیدوصادرات،به

حسابمیآید.
اینكشورازسال1۹۵3میالدیبدینسو،درچارچوب
قانونونظامتش��كیالتیمس��تقلومنسجم،درجهت
توس��عۀكارآفرینیاقدامنمودهاس��ت.پیشتازیایاالت
متح��دۀامریكادربینكش��ورهاوازجملهدرتوس��عۀ
كارآفرینی،باعثشدهاس��تكهتجربۀاینكشور،مورد

اقتباسسایركشورهاقرارگیرد.
ایاالتمتحدۀامریكابرایحمایتازكارآفریناناقتصادی،
قانونكسبوكارهایكوچك)SME()47(راتصویبو
سپسادارۀاموركسبوكارهایكوچكراتأسیسنمود.
ادارهمذكورك��هبهصورتاختصاریSBA)4۸(نامیده
میش��ود،بهعنوانمدافعوحافظمنافعكسبوكارهای
كوچكوكارآفریناناقتصادیدرنظامحكومتیامریكا،
برنامههایمتعددیرادرسطوحفدرالوایالتیودرجهت
بهبودموقعیتاینگروهازكسبوكارهاوكارآفرینان،به

اجراگذاشتهاست.
دول��تامریكاجدیداًادارۀSBAرامؤظفنمودتاعالوه
بروظایفقبلیهماهنگبانیازهایس��دهبیستویكم

وظایفذیلرانیزانجامدهد:
�تأمینمالی

�سرمایهگذاری
�تضمین

�قراردادهایدولتی
�تحقیقوتوسعه

�مشاورهوآموزشهایعملی
�اطالعرسانی

�حمایتونمایندگی
�كمكهاییدرزمانبحران

�كمكبهمتقاعدین)بازنشستگان(
�كمكبهصادرات

�كمكبهكارآفرینانمحروم
�كمكبهبومیها

�كمكبهزنانتجارتپیشه
�فعالیتدرمناطقمحروم

برایاج��رایاینوظایفSBAدارایتش��كیالتذیل
میباشد:

�ادارۀحمایتونمایندگی
�ادارۀطرحهایجدید

�ادارۀكمكهایزمانبحران

�ادارۀتوسعهكارآفرینی
�ادارۀحمایتازآزادیاطالعات

�ادارۀروابطعمومی
�ادارۀقراردادهایدولتی
�ادارۀمحاسبهوكنترل
�ادارۀتجارتبینالمللی

�ادارۀسرمایهگذاری
�ادارۀتوسعهكسبوكارهای

اقلیتهایقومی
�ادارۀچاپونشر

ادارۀمراك��ز �
س��عه تو

كسبوكار
ادارۀ �

رهبراناقتصادی
متقاعد

كارآفرین��ان ادارۀ �
محروم

�ادارۀحمایتهایتكنالوژیك
�ادارۀحمایتازمتقاعدان

�ادارۀزنان

1.برنامههایتأمینمالی
برنامهتضمینقرضه:

دراینبرنامه،كس��بوكارهاییكهبااستفادهازمجاری

معمولموفقبهدریافتقرضهوكریدتموردنیازخود
نشدهباشند،موردحمایتSBAقرارمیگیرند.توجهبه
ایننكتهضروریاستكهاصوالSBAًوامویااعتباریدر
اینبرنامهاعطانمیكند،بلكهدرخواستكنندهای
قرضههارادربانكهاومؤسساتمالی

وامدهندهتضمینمیكند.
حداكثردورهبازپرداختن
س��ال 7 قرضهه��ا
اگ��ر میباش��د،
چهدرموارد
استثنایی
1۰ تا

ل سا
ید تمد
ه ش��د
. ن��د ا میتو
تضمینقرضههای
خریدزمینوس��رمایه
گ��ذاریدرماش��ینآالتتا
حداكثر2۵س��المیباش��د.دوره
بازپرداختهموارهازختمساختفابریكه
ومؤسس��هتولیدی،وش��روعبهرهبرداریازآن،آغاز

میشود.
قرضههایكوتاهمدت:

�قرضهه��ایكوتاهم��دتبرایتأمینس��رمایهدورانی

كس��بوكارهایكوچكاجرامیش��ود.حداكثرایننوع
قرضهها7۵۰۰۰۰دالرامریكاییمیباشد.

�برایزنان،س��الخوردگانوروس��تاییهاكهدس��تبه
صادراتبزنن��دتا2۵۰۰۰۰دالرقرضههاییباش��رایط

سهلدادهمیشود.
�برایكس��انیكهقراردادیكوچكوزارتدفاعهستند
ودركارگاهه��ایكوچكمثاًلبرایوزارتدفاعكفشو
لباستهیهمیكنندیادرپاككاریوتنظیفمش��غول
هس��تند،اگربهدوامكارشانضرورتاحساسنشود،به
آنهاجوابدادهمیش��ودول��یدرضمنآنهابرایتغییر
كسبوكارخودوادامهمعیشتوامهایتایكمیلیونو
دوصدوپنجاههزاردالردریافتمیكنندكه۸۰درصداز

بازپرداختآنراادارهSBAضمانتمیكند.
�برایكس��بوكارهایكهباخطرحذفروبروهستندو
یاكس��بوكارهایجدیدیكهبتوانندكارآفرینیكنند،
درمقاب��لحفظجایكارمعروضب��هخطر،ویاایجاد
ج��ایكارجدید،ب��رایهرجایكارمبل��غهفتادهزار
دالرامریكاییقرضهدادهمیش��ود.اینقرضههاازطرف
SBAبامشاركتبانكتوسعۀامریكایشمالیووزارت

زراعتاجرامیشود.
�۹۰SBAدرصدازمبلغ7۵۰۰۰۰دالریراكهبانكها
بهمقصدرشدصادراتبههرمتشبثكوچكمیدهد،

تضمینمینماید.
�بهشركتهاییكهدرتجارتبینالمللیدخیلهستند
ویاقصدورودبهآنرادارندحداكثرتامبلغیكمیلیون
ودوص��دوپنجاههزاردالرباتضمینSBAقرضهداده
میشود.پنجاهدرصداینمبلغبرایتأمینسرمایهثابت

وپنجاهدرصدبرایسرمایهدورانیدادهمیشود.
�SBAقرضههای��یتایكمیلیونوپنجصدهزاردالررا
بهكس��انیكهدرمناطقآسیبدیده،كسبوكاردارندو
تعدادكارمندانش��انبیشاز2۵۰نفرباش��د،باشرایط

سهلوآسانتضمینمیكند.
�ع��الوهبرمواردفوقصدهانوعحمایتمالیكوچكو
متوسطوبزرگتوسطنهادهایدولتیومؤسساتبزرگ
سكتورخصوصیبرایكسبوكارهایكوچكومتوسط

صورتمیگیرد.
�نزدهمؤسس��ه،بان��كونهادمالیدرجهتانكش��اف
صادراتبرایصادركنندگانقرضههایس��هلوآس��ان

تأمینمیكنند.
درپروگرامه��ایحمایویدولتامریكام��واردذیلنیز

وجوددارد:
�حمایتازكارآفرینانباقدرتكماقتصادی

�حمایتاززنانكارآفرین
�حمای��تازكارآفرینان��یك��هدرمناطقكمتوس��عه

كسبوكاردارند
�حمایتازكسانیكهدرخارجازامریكابازاریابیمیكنند

وزمینۀصدورمحصوالتامریكارافراهممیكنند.
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اینحمایتها،مالی،اطالعاتی،آموزش��ی،اداریبودهو
حمایتهایمالیاز4۰تا۹۰درصدكلسرمایۀافرادو

شركتهایكوچكبودهمیتواند.
ایاالتمتح��دهدنیاییازامكاناتبرایكسانیس��تكه،
ن��وآوری،ابت��كار،جرأت،سختكوش��یواندیش��هرابا
ه��ممیآمیزندوآرزوهایبزرگدارن��د.دولتآمریكاو
مؤسس��اتمالیآنكش��ورچنیناش��خاصراحمایت
میكنن��دتابهآرزوهایخودجامۀعملبپوش��انندوبا
ابتكاراتونوآوریهایخ��ودبهرونقاقتصادامریكانیز

بیفزایند.
1.جمهوریفدرالیآلمان:

دول��تفدرالبرایتثبیتعواملرش��دداخلیازطریق
كاهشمالیاتهاواعمالسیاستهایحمایویبرایایجاد
كس��بوكارهایجدیدوحفظوانكشافكسبوكارهای
قدیمی،زمینۀكارآفرینیورشداقتصادیرامهیامیسازد.
• یك��یازعواملكارآفرینی،افزای��شتولیدوصادراتو
تأمینرش��داقتصادیدرآلمان،تأمینمالیبرایایجاد

شركتهایجدیدمیباشد.
• آلماندرتزریقسرمایهبهمقصدایجادكسبوكارهای

جدیدبعدازسویدندردنیاجایدومرادارد.
• درآلمانسبسیدیهایدولتیدارایتأثیرعمدهایدر

ارتقا،ایجادورشدشركتهامیباشد.
• درآلم��انكمكهایاولیهدولتIPO)4۹(یكمنبع
مهمسهامبرایشركتهایجدیدوشركتهایدرحال

رشدمحسوبمیشود.
• درآلمانكمكهایگوناگوندولتیبرایش��ركتهای
جدیدوشركتهایدرحالرشدازطریقتماسبایك

نمایندگیحاصلمیشود.
• درآلمانمؤسساتمحلیوشركتهایبزرگحمایت
خودراازكس��بوكارهایجدیدوش��ركتهایدرحال

رشددریغنمیكنند.
• درآلمانهركس��یكهبخواهدكس��بوكارجدیدیرا
راهاندازیكندویاشركتخودراازلحاظسطحاستخدام
گسترشدهد،میتواندازطریقبرنامههایدولتیكمك

بخواهدوآنرابهخوبیبدستآرد.
• بس��یاریازابتكاراتسیاس��یدرآلم��انبهطورقابل
مالحظهایفضارابرایشركتهایجدیدودرحالرشد

بهبودبخشیدهاست.
• درآلم��انسیاس��تهایدول��تبهط��وردائمحامی

شركتهایجدیداست.
• درآلمانحمایتازش��ركتهایجدیدودرحالرشد
یكیازاولویتهایسیاستگذاریدرسطحدولتفدرال

ودولتمحلیمیباشد.
• درآلمانشركتهایجدیدالتأسیسمیتوانندجوازنامه

وسایراسنادرادركمترازیكهفتهبدستآرند.
• درآلم��انمالیاتهابرایش��ركتهایجدیدودرحال

رشدسنگیننمیباشد.

• درآلم��انمالیاتهابرایش��ركتهایجدیدودرحال
رشدبهطورمناسبپیشبینیشدهاست.

• درآلمانپوهنتونها)دانشگاهها(هاومؤسساتآموزشی
برایكارآفرینانطرحواندیشهارایهمیكنند.

• درآلم��انارزشزیادیبرایخودكفایی،اس��تقاللو
ابتكاراتفردیقایلمیشوند.

• درآلمانسیس��تمرف��اهوتأمیناجتماع��یمیتواند
حمایتودلگرمیكاف��یرابرایخالقیتوخودكفایی

افرادایجادكند.
• درآلم��انكارآفرینیموردحمایتمؤسس��اتمالیو

اداراتدولتیقرارمیگیرد.
• درآلمانس��االنهبیشاز2.۶میلیونموردكمكهای
مالیبرایحمایتازكس��بوكارهادرمرحلۀشروعكار

وجوددارد.
• درآلمانتوسعۀاقتصادیبهطورقابلمالحضهایتحت

تأثیرفعالیتهایكارآفرینانهقراردارد.
• درآلمان)برنامهس��رمایهاولیه(وجوددارد.اینبرنامه
توسطبانكتوازنآلمانایجادشدهوهدفازآنكمك
بهپروژههاییمیباشدكهسرمایۀآنهاكمتراز4۵۰۰۰۰
دالرباشد.بهاینپروژههاتاحال12۰میلیوندالریارانه

دادهشدهاست.
• درآلمانهزینههابراینوآوریتوسطتشبثاتتولیدی

كوچكومتوسطبه1۶میلیارددالرمیرسد.
عالوهبرمواردفوقدرآلمانازایجادجایكار،تأس��یس
كسبوكارهایجدیدوتداومكاریشركتهایدرحال

رشدحمایتهمهجانبهصورتمیگیرد.

2.كشوركانادا:
كاناداازجملۀكش��ورهاییبهحس��ابمیآیدكهداری
یكاستراتژیجامعتوسعۀكارآفرینیدرسطوحفدرال؛

منطقهایوایالتیمیباشد.
هدفازایناس��تراتژیسالمس��ازی،افزایشكارآییو
رقابتیتركردناقتصاداینكشور،توسعهفنی�تكنولوژیك
وتجارتیكردندس��تاوردهایعلم��ی– فنیازطریق
ترویجن��وآوریوتوجهویژهبهكس��بوكارهایكوچك
بهعنوانعاملیناصلیوپرتعداددرعرصۀفعالیتهای

اقتصادیمیباشد.
�مؤلفههایاصلیاستراتژیتوسعۀكارآفرینیدركانادا

عبارتاستاز:
انگیزشافرادازطریقرس��انههایهمگانی،سمتدهی
نظامآموزشیدرخدمتكارآفرینیوكسبوكار،اهدای
جوایزبرایكارآفرینانوحمایتهایمالیوتخنیكیاز

آنها.
�اس��تراتژیكلیاینكشوربرایتوسعۀنوآوریوابتكار
درتمامسطوح،اصالحساختاریبازاربرایسالمسازیو
رقابتیكردنآنوحمایتازصنایعكوچكومتوسطبه

دلیلنقشعمدۀآنهادرایجاداشتغالمیباشد.

�كانادادارایبرنامههایدقیقتوسعویبرایكارآفرینیو
ایجادكسبوكارهایجدیدمیباشد.

�كان��ادا،كارآفرینی،تولیدوصادراتراحمایتمیكند.
برایاینمنظور)بانكتوس��عهایكسبوكارهایكانادا(
بوجودآمدهاس��توفعالیتمیكن��د.اینبانكبیشاز
هشتادشعبهدرسراسركاناداداردوبرنامههایمتعددی
راب��رایحمایتمالیازكارآفرینانبامش��اركتس��ایر

سازمانهاونهادهایمسئولاجرامیكند.
�بخشیازوامهایبانكتوس��عۀكسبوكارهایكانادا،
جهتتأمینسرمایۀشركتهایتازهتأسیسوبخشدیگر

برایكسبوكارهایدرحالرشداعطاءمیشود.
�دول��تكانادادسترس��یش��ركتهایكوچ��كرابه
قرارداده��ایدولتیتس��هیلمیكند.س��االنهدرحدود
)7۰۰۰(هفته��زارق��راردادرابهقیم��تمجموعی۸
میلی��ارددالرامریكاییبهغرضحمایتازش��ركتهای

كوچكدراختیارآنهاقرارمیدهد.
�دول��تكانادامش��اغلخان��هگیراكهعبارتاس��ت
ازنگهداریك��ودكان،مراقبتازس��المندانوخدمات

مهندسیومشورتیحمایتمیكند.
اینكاربرایزنانواش��خاصمعیوبوناتوانكهكاردر
بیرونبرایشاندشواراستتداركدیدهشدهاست.برای
شروعاینكارهاتمامهزینههارامؤسساتمالیحمایوی
بهصورتقرضهتهیهمیكنندوبع��دازراهافتادنكاراز
عوایدآنبهاقساططوالنیدوبارهتوسطمتشبثپرداخته

میشود.
�علتاصلیتوس��عۀكارآفرینیدركان��ادالزومافزایش
توانرقابتینظاماقتصادیاینكشوردررقابتهایبازار

جهانیمیباشد.
�دول��تكاناداب��رایمحصالنیك��هدرزمانتحصیل

میخواهندكارضمنیداشتهباشند،یارانهمیپردازد.
�دركانادابهكس��بوكارهاینوآورودرحالرشدجایزه

میدهند.
�دركانادابرایكارآفرینانپیش��تازمشوقههایمادیو

معنویوجوددارد.
�دركاناداازتحقیقاتوبسطدانشكارآفرینیحمایت

میشود.
�رقابتیترش��دن،هستۀمركزیاستراتژیكلیتوسعۀ

اقتصادیدركانادامیباشد.
�سالمسازی،شفافسازی،رقابتیسازیوافزایشكارآیی

نظاماقتصادیهدفبرنامههایكانادااست.
بهصورتفش��ردهبایدگفتكهكانادامحیطمساعدیرا
برایرشداس��تعدادهاوپیشرفتكسبوكارهایجدید
فراهمنمودهاست.سیاستهایحمایویآندرچوكات
استراتژیكارآفرینی،سببرشدتولیدوصادراترقابتی
وارتقایس��طحعایدس��رانۀملیوقدرتخریدمردم،
درمجم��وعباعثرش��دكلنظاماقتصادیآنكش��ور

گردیدهاست.

6263



په راتلونکو لسو کلونو کې به افغانستان د وسپنې او مسو یو 
لوی صادرونکی هېواد وي

د افغانسللتان د اسللامي جمهوریت جمهور رئیس محمد 
اشرف غني د چین د حکومت له یوه پاوي او د دغه هېواد 

له یو شمېر پانګوالو سره وکتل.
په دغه کتنه کې چې نن ماښللام په ارګ کې ترسللره شوه، 
جمهور رئیس غني د افغانسللتان ښلله جغرافیایي موقعیت 
او بډایو طبیعي سللرچینو ته د اشللارې په ترڅ کې وویل 
چې د افغانسللتان حکومت کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د 
پانګونې مناسب شرایط او فرصتونه برابروي او دغه شرایط 
او فرصتونه به د چین د دولت له پالیسللۍ سره مطابقت او 

ورته والی ولري.
جمهور رئیس غني څرګنده کړه چې افغانستان په داسې یوه 
سیمه کې موقعیت لري چې کوالی شي مرکزي،جنوبي او 
ختیځه آسیا سره وصل کړي خو دغه هدف ته هغه وخت 
رسیدلی شو چې د افغانستان په زیربنایي بنسټونو باندې په 

اساسي ډول کار ترسره شي.
جمهور رئیس محمد اشللرف غنللي وویل چې حکومت د 
وسللپنې د پټلۍ، د ګازو د نل لیکې او د سړکونو جوړونې، 
دکرنې او اوبو لګولو د سیستم عصري کولو او د ځوان نسل 

روزنې ته ډېره توجه لري.
د هېواد جمهور رئیس له چینایي پاوي وغوښتل چې چین 

دې د وسللپنې پټلۍ په جوړولو سره افغانستان د واخان له 
الرې  له هغه هېواد سره ونښلوي.

جمهور رئیس غني همدا راز وویل چې افغانسللتان د اوبو 
پریمانه سللرچینې لري خو د اوبولو لګولو د زاړه سیسللتم 
له امله له دغو اوبو څخه هغسللې چې الزمه ده استفاده نه 
کېږي خللو که چیرې له دغو اوبو څخه په نوې ټکنالوژۍ 
ګټه واخیسللتل شي شپږ ویشللت زره میګا واټه برېښنا به 
تولید کړي چې نه یوازې افغانستان به روښانه کړي، بلکې 
د سیمې هېوادونو، په ځانګړې ډول پاکستان او هندوستان 
ته به هم صادره شي چې دغه دواړه هېوادونه دې ته لېوال 

دي چې په دې برخه کې له افغانستان قراردادونه ولري.
جمهور رئیس محمد اشرف غني په افغانستان کې لمریزې 
او بادي انرژۍ ته د اشارې سره په ترڅ کې وویل، یوه نوې 
ترسللره شوې سروي دا ښللي چې په افغانستان کې داسې 
سیمې شللته چې په کال کې ۲۵۰ ورځې شمال لري چې 

دا پخپله کوالی شي د برېښنا په تولید کې مرسته وکړي.
جمهور رئیس غني افغانستان د لمریز برېښنا د تولید لپاره 
مناسللب هېواد وباله، وې ویل چې د افغانستان په بېابېلو 
سیمو کې د لمریزې برېښنا د تولید امکانات ډېر دي چې په 
ټوله کې افغانستان کوالی شي له ۸۰ زرو میګا واټو څخه تر 

۱۵۰ زرو میګاواټو پورې لمریزه برېښنا تولید کړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غني وویل په داسې حال کې 
چې افغانستان یو کرنیز هېواد دی خو بیا هم تر ډیره حده له 
بهر څخه زراعتي توکي واردوي له همدې امله د افغانستان 
حکومت د زراعتي محصوالتو د وارداتو د کمولو او په دې 
برخلله کې پر خپل ځان د متکللي کېدو لپاره یوه ځانګړې 

طرحه لري ترڅو د کوکنارو بدیل کښت پیدا کړي.
جمهور رئیس غني د سړکونو جوړول د افغانستان د اقتصاد 
لپاره خورا مهم وبلل، وې ویل چې د سړکونو په جوړیدو 
سللره به افغانستان له سللیمې او سیمه به له افغانستان سره 

وصل شي او د افغانستان د حکومت ډیر تمرکز پر ترانزیت 
دی ترڅو وکوالی شللي د افغانسللتان شللمالي او لویدیځ 

والیتونه په ترانزیتي مرکزونو بدل کړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غني وویل چې د افغانستان تر 
ځمکې الندې سرچینې په سلو کې ۳۳ فیصده کشف شوي 
چې ارزښت یې له یو تریلیون ډالرو څخه زیات اټکل شوی 
دی او په راتلونکو لسو کلونو کې به افغانستان د وسپنې او 

مسو یو لوی صادرونکی هېواد وي.
جمهور رئیللس غني زیاتلله کړه چې پلله تاریخي لحاظ 
افغانستان تل سللوداګرۍ ته اهمیت ورکړی دی له همدې 
امله موږ خپل ښللاري مرکزونه پراخوو، د کور جوړولو او 

بیخ بنسټیز سیستمونه مو نوي کوو.
جمهور رئیس غني ځوانان د افغانستان تر ټولو مهمه انساني 
سرمایه وبلله، وې ویل چې د ځوانانو د مسلکي روزنې په 
برخه کې د نویو اړتیاوو له مخې په تعلیمي نصاب کې بدلون 
راولو او د کارونو د موثریت په موخه د حکومتي بنسټونو 
په دندو بیا کتنه کېږي چې دا  بیا کتنه به له وزارتونو څخه 

نیولې آن کلیو او بانډو ته و رسیږي.
جمهللور رئیللس د چین للله پاوي څخه وغوښللتل چې 
افغانسللتان عاقه مند دی په ساختماني چارو کې د چین 
له موډل څخه تقلید وکړي او د دغه کار لپاره به یو افغاني 
پاوي چین ته واستول شي تر څو په هغو ساحو کې چې 
چین په افغانستان کې د پانګونې لپاره لېوالتیا لري مشخصې 

او دواړه لوري قراردادونه السلیک کړي.
چینایي پاوي د افغانسللتان او سیمې د اقتصادي ودې په 
اړه د جمهللور رئیس غني لید لوری وسللتایه او وې ویل 
چې دوی چین ته د افغان پاوي ورتګ ته سترګې په الره 
دي او د چین دولت به د افغانستان لخوا شوي وړاندیزونه 
وڅيړي او په کومو برخو کې چې په افغانستان کې د چین 
لخللوا د پانګونې امکانات موجللود وي په هغو به پانګونه 

وکړي.

جمهور رئیس غني:
راتلونکللو  پلله 
لسللو کلونوکللې 
د  افغانسللتان  به 
وسپنې او مسو یو 
لوی صادرونکی 

هېواد وي
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د "ننګرهللار لپللاره د ګاب" پروژې 
د خصوصي کولو هوکللړه لیک نن د 
کلیو د بیارغونللې او پراختیا وزارت 
د کنفرانسللونو په تللاالر کې د کلیو د 
بیارغونللې او پراختیا وزیللر، د جی. 
 Welthungerhilfe او آی. زید 
موسسو د استازیو او د افغان روسس 
 )Afghan Roses Ltd( لمتللد 
خصوصي شللرکت ترمنځ السلللیک 

شوه.
پلله تېرو څو کلونو کې، د افغانسللتان 
سللره د جرمنللي د پرمختیايي پروژو 
د همکاریو او مرسللتو په برخه کې د 
ننګرهللار لپاره د ګاب پروژه له ډېرو 
بریالیو او مخکښللو پللروژو څخه ده، 
چې په حقیقت کللې د ګاب د ګل د 
عطرو په برخه کې د صادراتو د ودې 

المل شوې ده.
د آلمان سفارت د پرمختیايي همکاریو 
د برخې مسووله، نیکوله هوفمن چې د 
هوکړه لیک د السلیک په غونډه کې یې 
ګډون درلود وویل: "د ګاب د ګل عطر 
له خورا زیات ارزښللت څخه برخمن 
دی چې یو لیتر یې په څه د پاسه پنځه 
زره امریکايي ډالللره پلورل کېږي. په 
داسې حال کې چې تقاضا زیاته ده، د 

د افغانستان د منرالونو او پترولیم سرچینو 
د مدیریت مشورتي شورا لومړنۍ ناسته 
د افغانستان اسامي جمهوریت د کانونو 
او پترولیم وزیر جالتمآب ډاکټر داوود 
شاه صبا، د اسامۍ حرکت ګوند مشر 
ښللاغلی سللید محمد علی جاوید، د 
وزارت د پالیسیو او پروګرامونو مرستیال 
وزیر ښاغلی میر احمد جاوید سادات، 
مالي او اداري مرسللتیال وزیر ښاغلی 
انجنیر محمد ابراهیم ازهر، د وزارت لوی 
ساکار ښاغلی ډیپلوم انجنیر محمد اکرم 
غیاثي، د مالیې، سوداګرۍ او صنایعو، 
عدلیې وزارتونو، پارلمان، نړیوال بانک، 
مدني ټولنې، کورنیو او بهرنیو پانګوالو، د 
کابل او پولیتخنیک پوهنتونونو استادانو، 
او ددغه وزارت یو شللمیر رېیسانو او 
کارکوونکو په ګډون د کانواو پترولیمو 

وزارت په تاالر کې جوړه شوه.
دا ناسته د قرآن کریم د څو آیتونو په 
تاوت او ملي سرود پیل او ورپسې 
جالتمآب ډاکټر داوود شللاه صبا له 
ګډونوالو څخه د مننللې په ترڅ کې 
وویل چې د افغانسللتان د منرالي او 
پترولیمي سللرچینو د چارو د پرمخ 
بیولو او ښلله مدیریت له پاره الزمه 
ده څو یو عالي او غوره لورلید ورته 
رامنځته کللړو، د منرالونو او پترولیم 
سرچینو د مدیریت ددغې مشورتي 
شورا شللتون او رامنځته کول ددغه 
وزارت له مهمو پروګرامونو او کاري 
لومړیتوبونو څخه ده، څو دا وزارت 
وکړای شي په دغې شورا کې د راټولو 
شویو لورلیدونو او نظریاتو څخه په 
استفادې سره یوې بشپړې اجماع ته 
الر ومومللي او د هغې له الرې خپل 

پروګرامونه او پالیسۍ جوړې کړي. 
ښاغلي صبا ددغې شورا موخه چې 
په هرو دریو  میاشللتو کې به یو ځل 
د کانو او پترولیمو وزارت د پالیسۍ 

د "ننللګرهار لپاره د ګاب 
پلللروژې"د خصوصي کولو د هوکړه 

لیک السلیکول

د منرالونو او پترولیم سرچینو 
د  مدیلریت مشورتي شورا 

لومړنۍ ناسته جوړه شوه

ګاب ګل عطللر د صادراتو د کچې په 
لوړوالي کې مناسب تولید ګڼل کېږي."

د کلیو د بیارغونللې او پراختیا وزیر، 
له افغانستان سره د جرمني له مرستو 
څخه د مننې په څرګندولو سره وویل: 
"د ننګرهللار لپللاره د ګاب پللروژه، 
د پرمختیايللي پللروژو للله ډلې څخه 
یوه ده چللې، د کلیللو د بیارغونې او 
پراختیللا وزارت لرلید ځواکمنوي، له 
کرهڼیللزو تولیداتو څخه ننګه کوي او 
د خصوصي تشللبثاتو په رشد سره د 
محلللي او نړیوالللو مارکیټونو ترمنځ 
سللوداګریزې اړیکې ټینګللوي او له 
ټولو مهمه دا چې د بزګرانو د درآمد د 

زیاتوالي المل کېږي."
د ننگرهار لپاره د ګاب پروژه د کلیو 
د بیارغونې او پراختیا وزارت سللره د 
اروپايللي اتحادیې د همکاریو د یوې 
برخللې په توګه په ۲۰۰۴ زېږدیز کال 
کې په فعالیت پيل کړ. د ۲۰۰۹ څخه 
تللر ۲۰۱۳ کال پورې نوموړې پروژه 
په مسللتقیمه توګه د جی. آی. زید او 
Welthungerhilfe  موسسو تر 
مشرۍ الندې د جرمني هېواد د مالي 
او تخنیکي مرسللتو تللر ماتړ الندې 

راغله.

ددې پللروژې د پر الرې اچولو موخه، 
بزګرانو ته د مناسبو زمینو او د کوکنارو 
د نامشروع کښت لپاره د بدیل د موندلو 
برابرول دي. د ګاب ګل د تصفیه کولو 
وروسته بزګران کولی شي خپل تولیدات 

په نړیوالو مارکېټونو کې وپلوري.
پلله اوس وخت کللې ۷۱۴ بزګران په 
ننګرهار والیت کللې په ۱۰۱ هکتاره 
کرنیزه ځمکه کې د ګاب ګان کري، 
ترڅو له هغو د ګاب عطر استحصال 
او د مناسب درآمد خاوندان شي. اوس 
دغلله پروژه هغه پړاو ته رسللېدلې ده 
چې کوالی شي یو خصوصي شرکت 
ته ولېږدول شي. د ننګرهار والیت په 
مرکز جال آباد کې د افغان روسللس 
لمتد خصوصي شرکت د شفافو پړاوونو 
له تېرولو وروسته، ددې پروژې د مخ 
ته وړلو لپاره ومنل شللو. دغه شرکت 
کولی شللي د ګاب ګل پلله مداومې 
تصفیې او د خپلو تولیداتو لپاره د بازار 
موندې له الرو په راتلونکي کې ښللې 

السته راوړنې ولري.
د یادولللو وړ ده چې د جی. آی. زید 
او Welthungerhilfe موسسللو 
اسللتازیو هللم ددې هوکللړه لیللک د 

السلیک کولو پر مهال حضور درلود.

او پروګرام معینیت په مشرۍ جوړیږي، د منرالي او پترولیم سرچینو د اغیزمن مدیریت په 
خاطر مشوره ورکول وګڼل څو ددغې شورا سکرتریت د هیوادوالو وړاندیزونه او نظریات 
په رضاکارانه توګه راټول کړي څو د هیواد د اقتصادي ودې او پراختیا په خاطر د ملي 
شتمنۍ په مدیریت او دکانواو پترولیمو سکتور په حقوقي رژیم کې ورڅخه ګټه واخیستل 

شي.
ورپسې د اسامي حرکت ګوند مشر او د پان پخواني وزیر ښاغلي سید محمد علی جاوید 
خبرې وکړې او د روڼوالي او د معدنکارۍ له تړونونو څخه د څار، د نورو کانونو د پیژندنې 
له پاره هڅې، له ناقانونه استخراج څخه مخنیوی، او د امنیتي ځواکونو په مرسته د کانونو د 

کنترول په اړه یې خپل وړاندیزونه وړاندې کړل.
د ناستې په دوام کې د ګډونوالو له خوا یو لړ وړاندیزونه او مشورې ترسره شوې چې د 

کانو او پترولیمو وزیر له خوا توحید او الزم معلومات وړاندې شول. 
د پروګرام په پای کې د کانونو او پترولیم وزارت د کنفرانسونو تاالر د جالتمآب ډاکټر 

صبا له خوا د کانونو او پترولیمو پخواني وزیر شهید ډیپلوم انجنیر جمعه محمد محمدی په 
نوم چې د یوې رسمي دندې د اجرا پر وخت په شهادت ورسید، ونومول شو او د لوحې 

څخه یې پرده لیرې کړای شوه. 
د افغانستان د منرالونو او پترولیم سرچینو  مشورتي شورا

دا شورا په هیواد کې د منرالونو او پترولیم سرچینو د اغیزمن مدیریت په خاطر د مشورې 
ورکولو په منظور جوړه شوې ده، څو د هیوادوالو نظریات او وړاندیزونه راټول او له هغو 
څخه د هیواد د اقتصادي پراختیا او ودې په خاطر ددغې شتمنۍ په اغیزمن مدیریت کې 

ګټه واخیستل شي.
ددغې شورا غړې په داوطلبانه توګه د افغانستان اوسیدونکي تشکیلوي چې د دولتي ادارو 
نمایندګان، اقتصاد پوهان، د منرالونو او نفت او ګازو کارپوهان، حقوق پوهان، مدني ټولنه، 
رسنۍ، د منرالونو او هایدروکاربنونو انجنیران، د منرالي سرچینو شنونکي، د پوهنتونونو 

استادان او د پارلمان د طبیعي زیرمو کمیسیونونه پکې شامل دي. 
ددغې شورا سکرتریت د کانونو او پترولیم وزارت د پالیسۍ او پروګرام معینیت پرغاړه دی. دغه 
شورا د اسام مبین دین د الرښوونو په رڼا  )وشاور هم فی االمر( کې د هیواد د خلکو د سوکالۍ 
په خاطر رامنځته شوې ده، څو د کانونو په اړه روڼوالي او حساب ورکونه کې چې د افغانستان د 

خلکو ملي پانګه ده، مرسته وکړي.
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په افغانستان کې د ټکنالوجۍ لومړني نندارتون د روان ۱۳۹۴ 
کال د جوزا میاشللتې په ۲۳ مه نیټه د مخابراتو او معلوماتي 
ټکنالوجۍ وزارت سرپرست او معلوماتي ټکنالوجۍ مرستیال 
وزیر ښللاغلي ایمل مرجان او رهبري هیئللت، د مخابراتو 
وزارت پخوانی وزیر ښللاغلي امیرزي سللنګین، د پارلمان 
استازو ، دولتي او مخابراتي خصوصي کمپنیو د چارواکو په 

ګډون د افغانستان نندارتون مرکز په مرسته پرانيستل شو.
په دې نندارتون کې ۱۲۰ کورني  او بهرني مخابراتي کمپنيو 
خپلې السته راوړنې  وسايل او تجهيزات نندارې ته وړاندې 

کړل.
دا نندارتون دافغانسللتان نندارتون مرکز"  د نوي ښار د طره 
بازخان څلور الرې د   "کابل مال" په تجارتي مارکېټ کې د 

څلورو ورځو لپاره په الر اچول شوى دى.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ سرپرست وزير او مرستيال 
ښللاغلي ايمل مرجان، د دې نندارتون د پرانيستې په غونډه 
کې وويل، چې افغانستان په تېرو ١٣ کلونو کې د معلوماتي 
ټکنالوجۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړى او ان د سيمې 

له ځينو هېوادونو سره اوږه په اوږه پر مخ روان دى.
هغه زياته کړه، تر اوسلله پلله دې برخه کې ٢،٣ ميليارډ ډالر 
پانګه اچونه شللوې ده او د ١٨٠زرو څخه زیات افغانانو ته 

کاري فرصتونه برابرې شوې دي.
ښللاغلي مرجان  د نندارتونونو جوړول، د اقتصادي، ټولنیز 

مختګ او د پانګو راجلبولو لپاره ګټور وبلل.
نوموړي زياته کړه: "په دې شرايطو کې چې ال هم نا امني دوام 

د افغللان ګاز تصدۍ په اداره کللې د اصاحاتو په اړه د 
یونللوکال کمپنۍ د وړاندیزونو د ارزونې په خاطر ادارې 
غونللډه د کانونو او پترولیمو وزیر جالتمآب ډاکټر داود 
شاه صبا په مشرۍ د مرستیال وزیرانو او اړوندو رئیسانو 

په ګډون د وزارت په مقام کې جوړه شوه.
په غونډه کې د پالیسللیو او پروګرامونو مرسللتیال وزیر 
ښللاغلي میللر احمللد جاوید سللادات ددغللې کمپنۍ د 
وړاندیزونو پلله اړه معلومات وړاندې کړل او د کمپنۍ د 

طرحو لنډیز یې غونډې ته وړاندې کړ.
نومللوړې کمپنۍ پلله خپله لومړۍ طرحه کې د بشللري 
مدیریت د ظرفیتونو په ځایولو سللره په اوسني حالت د 
افغان تصدۍ  پاتللې کیدل ، په دوهمه طرحه کې ددغې 
تصدۍ د تجارتي کول، په دریمه طرحه کې پر دولتي او 
خصوصی سهامي شرکت اړول او په وروستۍ طرحه کې 

ددغې تصدۍ د خصوصي کولو وړاندیزونه شوي دي.
پلله غونډده کللې د وړاندیزنو تللر اوریدو وروسللته پر 
بیابیلو موضوعاتو لکه د تصدۍ د بڼې د بدلولو حقوقي 
چوکاټونللو او تر څنللګ یې د هرې طرحې ښلله او بد  

اړخونو خبرې اترې وشوې.
جالتمللآب ډاکټر صبا پلله دغه تصدۍ کللې د اغیزمنو 
اصاحاتو د پلې کولو د عاجلې اړتیا ترڅنګ مرسللتیال 
وزیرانو او حاضرینو ته الرښوونه وکړه چې د افغان ګاز 
تصللدۍ ترڅنګ د افغان نل لیکې نوي تشللکیلیدونکی 
ادارې چې د افغانسللتان د نللل لیکو او د ګاز د انتقال او 
برابرولو مسللؤولیت پر غاړه لللري، پر حقوقي او قانوني 

چوکاټونو هم تمرکز وکړي.

په افلغانستان کې 
د ټکنالوجۍ لومړنی 
نندارتون پرانیستل شو

په کابل کې د افغان ګاز 
تصدۍ د اصللاحاتو 
طرحه وړانللدې شوه لري، خو د ټکنالوجۍ برخې کمپنۍ د پرمختګ او پراختیا په 

حال کې دي او دا ښيي چې موږ افغانان په هر ډول شرايطو 
کې چمتو يو چې د خپل هېواد لپاره کار وکړو او پدې ډول 

کوالی شو چې دولت ته ډیر عواید تر السه کړو.
د مخابراتو وزارت مرستیال ښاغلي ایمل مرجان د افغانستان 

نندارتون مرکز او مخابراتی کمپنیو د مرستو څخه مننه وکړه.
پلله دې نندارتون کې ټول ویناوال د نندارتونونو د جړولو پر 
اهمیت خبرې وکړې او د مخابراتو وزارت د السته راوړنو او 

نوښتونو څخه يې قدرداني وکړه.
د مالیې وزارت مالي مرستیال ښاغلي مصطفی مستور د هیواد 
په پرمختګ کې د مخابراتي سکتور اغیزه یې ارزښتناکه وبلله 
او د مخابراتو وزارت له هڅو څخه یې خپله خوښي څرګنده 

کړه.
همدا راز د سللوداګی او صنایعو وزارت تجارتي مرسللتیال 
ښللاغلي مزمل شللینواري په ټولو برخو کې د نندارتونونو 
د جوړولللو پر اهمیت خبرې وکللړې. هغه د خپل خبرو په 
تللرڅ کې وویل:  چې د دې نندارتون په الر اچول د نوې او 

معلوماتي ټکنالوجۍ په برخه کې د پرمختګ  ښودل دي.
په دغه نندارتون کې  د اجرایه ریاسللت اقتصادي سللاکار 
ښللاغلي قربان حقجو هم د دې نندارتون له جوړيدو څخه 
خوښللې وښللوده او د اهمیت په اړه يې خبرې وکړې او د 
مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجللۍ  په برخه کې د بهرني او 
داخلللي پانګو په راجلبولو کې د مخابراتو وزارت هڅې یې 

وستایلې.
همدا راز د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصاتو کمیسیون 
منشي ښاغلي موسی خان نصرت پر پرمختیایي برخو کې 
د مخابراتو او ټکنالوجۍ پر ارزښت وینا وکړه او د مخابراتو 

وزارت هڅې یې وستایلې.
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ئی����ک ا موز

ماشی��ن روغن 

فلزكاری یع  صنا
معرفیشرکتاهی معرفیشرکتاهیتولید

معرفیشرکتاهیتولید

رئیس تلفـن آدرس شــرکت

 حاجی
عبدالشکور

778822467

0700277072  کابل، داخـل افـســوتر، حصه 1،
خـیرخانه، ناحیه 11 پــــیـــوند

شاه ولی
79137608  کابل، سرک گوالیی دواخانه، سرک پل

سوخته کـــجـــابــــی

غالم مصطفی

700218729

799314163 کابل، شاه شهـید، ناحیه 8 سخی زاده

علــی محمــد 070-230125  کابل، کـلـولــه پـشـتـه، عـقـب کـلـنـیک
صـحـت مـــوفــــق

مـــیرزا محمد

799329929

700280567   کابل، خانه  22، بالک های تهیه مسکن،
کلوله پشته، ناحیه 4

 شــمــــشـــاد
فـــــلـــز

نقیب اهلل 070-609605  ننگرهار، قریه چکنوری، امین زاده
مارکیت عــتــیـق عبید

آغا شیرین

799312463

700287389 هرات، ناحیه 6 حصارک نور

 نصیـر احمـد
شـاه

700017962

799328321  کابل، مقــابل رادیـو کلــید، کلوله
پشته، ناحیه 4 ســــادات فـلــــز

رئیس تلفـن آدرس شــرکت
 سید

عبدالعزیز 077593087 

 0700416956
هرات، بکــــر آبــاد، ناحیه 4  مــرمــر نشــان

هـــرات

نظام الدین
799169317  بلخ، سرک مدرسه اسـدیه، گــذز

خـواجه آبـجـوش افغان نوین

فــضل احمد 0799183859 

0776613481
 هرات، سرک 3، فــاز 2، پـارکهـای

صنعتی روضــه بــاغــی

محمــد ظـاهــر
799025136  بلخ، کارخانه کشمش پاکی آریا، ناحیه6،

مزار شریف طـلــوع بــلــخ

 حاجی امــان
اهلل 70287830  کابل، مکروریان3، پالک108،

آپارتمان34 برادران خوشبخت

عبدالمومن 799434650  بلخ، اطاق 504-505، منزل 5، کفـایت
مارکیت، مزارشریف دولــــت

 محمد غــالم
رضا 70502006  بلخ، زراعت، کـارته اتفـا، کـوچـه نمبر 7،

ناحیه4 جــالل محـمـدی

رئیس تلفـن آدرس شــرکت

محمـد نبـی
799214844

0799447737
 بلخ، اطـاق 2، منزل 2، جــوزجـان

مارکیت، ناحیه 1 بـهـراز شـیـمـی

محمد عارف 0799331212 
0799373232

 هرات، اطاق 31، برادران شمس
 مارکیت، شهرنـو ـ فـاز 2، پارکهای

 صنعتی، گــذره
مـــومــن

احمـد راشـد
0799541610

0799541617
 بلخ، اطاق 16، منزل 2، جوزجان

مارکیت، ناحیه 1، شهر مزار شریف کـوثـر
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كسی���ژن ا

ب����رق نرژی  ا

معرفیشرکتاهیتولید

معرفیشرکتاهیتولید

رئیس تلفـن آدرس شــرکت

غالم حیدر 079306292 کابل، پــارکــهــای صنعتی، ناحیه9 خــــــذر

عبدالوسیط

0799606682

0700300639
 کندهار، سرک کندهار-بـولـدک،

 پارکهای صنعتی، شوراندام، ناحیه 10،
شهر کندهار

واحـــد

عبـــدالـظـاهــر
0797923478

0707597075
 هرات، جــاده بانک خـون، پـشتون پل،

گــذره هرات باستان

 حاجی لـعل
جان

0797598151

0700302364  کندهار، پارک های صنعتی، سرک
کندهار بولـدک، ناحیه 10 اســحـق سنــگین

عبـدالظاهـر
040200229930

0707047146
 هرات، فــاز اول، پارکهــای صنعتی،

گــذره انصاریـان

 حکمت اهلل
خـان

0700298600

0202300649
 کابل، سرک راست حـوزه نو پولیس،
پـارکهای صنعتی، پـل چـرخی، ناحیه 9 میهن دوست

رئیس تلفـن آدرس شــرکت

 انجینر
عبدالشکور

0799376521

0799568676
 کابل، سرک نو بگرام، پارک های

صنعتی، پلچرخی، ناحیه 9
 ورکــشاپ بـرق

آبـی

 ایکـوف
 بـلـشکـو
اوسـوف

0799403456

0799333086
 کابل، هـوتل گـلـدن ستار، جهاراهی
حاجی یـعـقـوب، شهرنـو، ناحیه 10

J.S.C مپیچو 
انسـیـت

مــیرویــس
0700623295

0700606072
 ننگرهار، اطاق 1، منزل 1، هـده

خـوگیانی، ناحیه 1 قــایــم شیــرشــاه
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Weaving Opportunities:

GoodWeave and Ariana 
Rugs to Train Women 
Weavers in Kabul

GoodWeave was recently 
awarded a one-year grant 
from the U.S. Department 
of State through the U.S. 
Embassy in Kabul for a 

program called, “Weaving Opportunities 
for Women in Afghanistan.” GoodWeave 
will be working in partnership with li-
censee Ariana Rugs on the creation of 
a woman-run, centralized training and 
production center designed to expand 
the market for carpets traditionally hand-
woven by Afghan women, while fulfill-
ing workforce demand for skilled weav-
ers. Participating women will have access 
to childcare and myriad other health and 
social benefits. One hundred percent of 
the rugs produced out of this new center, 
called Tapish (meaning rhythm in Dari), 
will be certified by GoodWeave and 
are expected to hit the market in winter 
2013–2014.

A History of Carpet Weaving
Carpet production has been an integral 
part of traditional Afghan life dating back 
to the pre-Islamic era, when Nomads 
would shear their flocks to produce wool 
that was then woven into patterns with 
shamanistic origins. Different tribes de-
veloped their own designs, which came 
to represent their ethnic identities. Not 
only were carpets a utilitarian item, used 
as floor, bed and doorway coverings—
they also demonstrated a person’s wealth 
and were part of a bride’s dowry, visible 
evidence of her skills.

As towns and trading centers developed, 
carpets were traded on caravans along 
the Silk Road. At this point the rugs were 
still woven by nomadic tribes, or semi-
nomads who lived near trading centers. 
However, towards the second half of the 
20th century, demand for these types of 
carpet increased to the point that factories 
were established where weavers worked 
on permanent looms. As millions of Af-
ghans were displaced to refugee camps 
after the Soviet invasion and throughout 
the Taliban era, they continued their craft, 
weaving images of their new reality such 
as Kalishnikovs, tanks and even the fall-
ing World Trade Center towers into car-
pets known as “war rugs.”
During the past 30 years of disruption to 
Afghanistan’s economy, whole companies 
have relocated to Pakistan, weavers have 
dispersed and the infrastructure required 
to finish and export carpets has disinte-
grated. Global market share has dropped 
accordingly. The Afghanistan Chamber 
of Commerce and Industries reports that 
carpet exports fell from $262 million in 
2007 to $149 million in 2008, maintaining 
a steady decline in subsequent years. Do-
mestic markets have also shrunk as locals 
now prefer cheaper, machine-made rugs 
to handmade ones. Afghan carpet mak-
ing once employed directly or indirectly 
six million people, or a fifth of the coun-
try's population, according to the Export 
Promotion Agency of Afghanistan; that 
figure also has declined sharply with some 
estimates now at two million directly em-

ployed and another two million indirectly 
dependent on the sector.
Still, carpets remain Afghanistan’s top 
legitimate export sector. Production vol-
umes are difficult to estimate because 80 
to 90 percent of rugs are shipped to Paki-
stan for finishing and washing, and then 
exported from that country and labeled as 
“Made in Pakistan.”

Perils for Women and Children
The shift of carpet making to a predomi-
nantly cottage-based industry is another 
notable consequence of upended busi-
nesses and a Taliban-era ban on women 
in the work place. The vast majority of 
looms are now home-based, which means 
the work is done out of sight by women 
and often by children whose parents see 
more benefit from the small amounts of 
income they can earn rather than from 
their attending school. Women working 
in isolation can more easily be exploited, 
and many are beholden to traders who 
often deny them fair compensation. The 
“state of the workforce” in the carpet sec-
tor, therefore, is comprised of underpaid 
women and child labor, both of whom are 
consistently being denied education.
Child labor not only tarnishes the car-
pet industry, but also deteriorates the art 
form—the finished product made by a 
child’s hands can never compare to the 
craftsmanship of skilled adults. In addi-
tion to children working alongside their 
parents on home looms, trafficking is on 
the rise. The U.S. Department of State’s 
2012 Trafficking in Persons report noted 
that: “The majority of [Afghan traffick-
ing] victims are children, and during 
the year, International Organization for 
Migration reported that younger boys 
and girls were increasingly subjected to 
forced labor in carpet-making factories… 
” All of these factors have led to the com-
moditization of carpets, the degradation 
of a traditional skill, the disappearance of 

good quality jobs for adults, exploitation 
of children, and perpetual cycles of pov-
erty and illiteracy.

A Source of Pride and a Positive Step Forward
The Weaving Opportunities project will 
pilot a production model that has the 
potential not only to combat these prob-
lems but also to reshape and modernize 
Afghanistan’s rug industry. It will restore 
the centralized production that was essen-
tial to Afghanistan’s pre-conflict success, 
provide ethical jobs for women who re-
ceive training in production, design and 
management, provide monitoring with 
GoodWeave’s oversight to ensure a clean 
supply chain and offer services such as 
daycare for the children of women who 
work at the production center.
For the people of Afghanistan, the rich 
heritage of beautiful, hand-woven rugs is 
a source of pride and a meaningful link to 
centuries of cultural achievement as well 
as an investment in the country’s future. 
For GoodWeave in Afghanistan, progress 
is slow but steady. Every child rescued 
and educated, every loom inspected, ev-
ery facility developed to create greater 
efficiencies in carpet production while 
maintaining the high levels of craftsman-
ship of old, contribute to a safer future. 
Although Afghanistan carpet exports 
dropped dramatically in recent years, 
producers, exporters and importers alike 
hope to see stability and growth in the 
years ahead. For those who love beautiful 
carpets and rugs, this is good news. For 
those who care deeply about educating 
children, empowering women and ensur-
ing that challenges in Afghanistan move 
toward ethical solutions, GoodWeave’s 
presence in Afghanistan is a positive step 
in a region where conflict has been the 
norm for far too long.
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Transit barriers:
Afghan-India 
trade ties 
remain at 
lowest level

AT-Indian industrialists and 
exporters are deeply in-
terested to have trade ties 
with Afghanistan but they 
said the trade ties between 

Kabul and New Delhi have been slow 
due to some restriction imposed by Paki-
stan. They say that Afghan traders have 
the transit right to export their products 
through Pakistan to India easily—based 
on the transit trade agreement signed be-
tween Afghanistan and Pakistan (APT-
TA)—but Pakistan does not allow Indian 
traders to export their goods through Pak-
istan to Afghanistan.
A number of Indian industrialists and 
traders in an interview with Afghanistan 
Times said that Afghanistan is a good 
market to explore and sell their products 
as well as for exporting products to Cen-
tral Asia via Afghan routes, but Pakistan 
was not allowing them to be part of the 
transit trade.
Regarding reason behind the restrictions 
imposed by Pakistani authorities which 
has restricted growth of Afghan-India 
commercial ties, they said that Afghani-
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stan has signed the APTTA with Pakistan 
which allows Afghanistan to use Paki-
stan’s soil for export of goods to India but 
according to the same agreement, Paki-
stan does not permit Indian products to 
be exported to Afghanistan. The second 
reason they counted was Afghanistan’s 
absence from the membership list of the 
World Tread Organization.
Hemant Kumar, an Indian industrial-
ist, said the transit-related restrictions 
imposed by Pakistan had affected trade 
ties between New Delhi and Kabul. He 
said the Afghan government should re-
view the APTTA and remove the transit 
bans so Indian businessmen could export 
products to Afghanistan.
“On the other hand Pakistan is trying to 
flood Afghanistan with its own made 
products. Islamabad is not allowing Indi-
ans to compete with them,” he said.
He went on saying that so far more than 
50 percent of Pakistani products are ex-
ported to Afghanistan without maintain-
ing the international standards and crite-
ria. Kumar added that if Indian products 
find way to Afghanistan through Paki-

stani transit routes then it would hurt 
Pakistan’s export and pave way for com-
petition.
“Therefore, Indian businessmen opted 
for another option to expand trade ties 
with Afghanistan being sick of Pakistan 
imposed bans. We are going use Iranian 
ports and roads to introduce our products 
in the Afghan markets, but it will take 
some time and will be a bit expensive,” 
he underlined.
Sanjay Yerunar, General Manager of the 
International Division of Aristo Pharma-
ceutical Pvt .Ltd, said that whoever ex-
ports products to Afghanistan via Iran, it 
would take two months, but the Indian 
government is tired of Pakistan’s behav-
ior and wants to invest over $86 million 
in Iran’s Chabahar Port to improve the 
bilateral trade ties between Afghanistan 
and India.
He said that commercial activities 
through Chabahar Port would strengthen 
the Afghan-India bilateral trade ties.
Regarding the transit challenges in Paki-
stan, the Indian deputy minister of Com-
merce and Industries, Mutasil Kumaki, 

said that Islamabad not only restricts 
export of Indian goods but also created 
challenges for Afghan businessmen de-
spite APTTA.
He said that Pakistan created transit-re-
lated problems especially when Afghan 
businessmen want to export fresh fruits 
and other agricultural products to Paki-
stan or India. “The Indian and Afghan 
governments are pondering over solu-
tions to remove the ban or to search al-
ternatives.”
He said the Afghan government is pay-
ing attention to Chabahar Port to improve 
trade with India as New Delhi decided to 
invest around $100 million in the port.
He said the Afghan traders would accel-
erate exportations and importations of 
goods to and from India trade activities 
through Chabahar Port.
According to reports, annually Afghani-
stan export worth $102 million products 
to India and import $136 worth goods. 
The trade volume could jump if Pakistan 
allowed Indian businessmen to export 
and import products to and from Afghan-
istan.
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Badghis Pistachio 
Forests Face 
Destruction

Pistachio nuts: People in Badghis 
province in Afghanistan have 
been chopping down trees for 
firewood even though the nut 
crop is valuable.

Mullah Samandar finds it hard to control 
his emotions as he swings his axe at the 
trunk of the pistachio tree.
“When I cut down pistachio trees, I cry 
and my tears don’t stop,” the 55-year-old 
said, explaining that he has no other way 
to provide his family with fuel. “Times 
are hard and I do not have a job, a salary 
or any opportunity to find a job. We are 
even forced to eat plants we gather on the 
mountains.”
Afghanistan once had more than 450,000 
hectares of pistachio trees, of which 40 per 
cent have been destroyed, according to 
the ministry of agriculture. Officials there 
attribute this destruction to the effects of 
the last 30 years of fighting - when the ju-
risdiction of the central government in the 
provinces was weak or non-existent - and 
have now submitted a bill to parliament 

to protect the pistachio forests, spread 
throughout the country.
The problem is particularly acute in the 
north-west province of Badghis, which 
has Afghanistan’s highest concentration 
of pistachio forests. Residents say that 
poverty and the lack of any other source 
of fuel is forcing them to cut down the 
trees for firewood.
Former director of agriculture in Badghis 
Gol Ahmad Arefi says that 50 per cent 
of the province’s 95,000 hectares of pis-
tachio forests - whose crop, he says, was 
once worth over 100 million US dollars 
annually - have already been destroyed. 
Each year, he went on, another 200 hect-
ares of pistachio forest is lost.
“The process will continue as long as the 
government does not provide the people 
living near the forests with fuel,” he said, 
adding that his department had hired 180 
guards to protect the forests but that “this 
number is not enough”.
Government officials acknowledge the 
fuel shortage problem and say they are in-

vestigating solutions.
Abdolghani Saberi, deputy governor of 
Badghis, said that the governor and elders 
of the province had been to Kabul to dis-
cuss the crisis with President Hamed Kar-
zai.
“The president promised to solve the 
problem of a lack of fuel either through the 
coal mine in the Sabzak area of Badghis 
or through some other measures,” he said.
Saberi added that there had also been 
talks with Turkmenistan, which borders 
the province, about providing electricity 
to Badghis and that the United States had 
funded a four million dollar survey into 
this option.
But officials say that local people must 
also take responsibility for protecting the 
pistachio forests, the majority of which 
are naturally-occurring.
Officials want to see an awareness pro-
gramme to educate people about the im-
portance of main-
taining forests and 
the potential bene-
fits of the pistachio 
harvest.
Gholam Haidar 
Haidari, the direc-
tor of environment 
and management 
of natural resourc-
es in the province, 
said his office is 
set to launch a new 
strategy giving lo-
cal people respon-
sibility for protecting the forests as well as 
the right to harvest their produce.
“The strategy orders that natural forests be 
given to the people to use their products, 
and take an active part in their revitalisa-
tion and rehabilitation,” he said.
Arefi agreed with this approach. “When 
the elders and residents of the area are 
held responsible, they won’t cut down the 
forests,” he said. “The government should 
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also tell them to plant new saplings annu-
ally and provide them with assistance.”
But Abdolmajid Shekib, a member of the 
Badghis provincial council, said that local 
people were not the only culprits.
“The main problem is insecurity. The 
government cannot control these areas 
properly or impose the rule of law on 
powerful people. After the collapse of the 
Taleban, senior government officials have 
been involved in cutting down forests,” he 
claimed
Abdorrazaq Atef, 70, a farmers’ repre-
sentative in the province, said the guards 
hired to protect the forests were in fact 
part of the problem.
“The guards are sellers rather than pro-
tectors of the forests. They take money 
from the people and let them cut down 
the trees,” he said. “All government em-
ployees complain about their low salaries, 
but these guards have never complained 

about their pay, which means they have a 
good income by selling the trees.”
A forest guard, who declined to give his 
name, told IWPR that guards were not 
paid enough to protect such large areas of 
forest, and that they could not stand in the 
way of armed individuals or tribes. “The 
process will continue. Everything will be 
gone by the time the government wakes 
up,” he said.

Poverty and a lack 
of fuel leading 
people to chop 
down valuable nut 
trees.










