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 لنډه کتنو، ًضعیت اً نظریات  - د افغانستان اقتصادی پرمختګ

 خالصو

لې  پلٍْ ٌْ لَ کوسّرّ ٍُْاصًّْ لَ ډ اّ بشري التصبصي  لَ افغبًطتبى ص رّضبًْ لَ ٌرغل اّ ّرپطی بٍب ص کْرًېْ جګړّ څشَ ص هشې ُن

 م(۱۰۰۲طبلببًْ ص رژٌن لَ راپرزٌضّ ّرّضتَ ) . صٌرظ کلٌې جګړې بٍب صا ٍُْاص ًْر ُن پطې ٌّجبړ کړ. سْ صشوٍرل کٍضٍ  څشَ 
1

 ، ص

ټْلٌې ص هرضتی اّ ُوکبرۍ تَ پَ پبهلرًی ضرٍ، ص افغبًطتبى پَ التصبصي، ټْلٌٍس، کلتْری ... چبرّ کښې پرهشتګ را هٌځتَ شْ.  ړٌْالً ً

صبٌې پَ هطببك( پَ لرلْ ضرٍ، چې بِرًې کبل ص اد ۱۰۲۰هلٍبرصّ اهرٌکبًٌ ډالرّ ص هلً ًبسبلصَ ػبٌض )ص  ۱۲افغبًطتبى ص سْ بٍب ُن، 

ص صې ٍُْاص التصبصي اّ جګړّ ٍُْاصًّْ څشَ شوٍرل کٍږی. څْ لطٍسّ ششړ ّرّضتَ پبتً  هرضتې ٌی ُن لَ ځبًَ ضرٍ لرّصې، ص ًړۍ لَ

َ کړی صي. ص افغبًطتبى ت ځاّ ضتًْسي راهٌ   بٌطټًَْ اّ ًظبم  پَ پْرٍ تْګَ لَ هٌځَ ّړی چې ص بٍبرغبًّې پَ الرٍ کې ٌې سْرا سٌډًَّ

کْښښ شْې صې، سْ بٍب  ت. ضرٍ لَ صې چې صصې ٍُْاص ص التصبصي پراستٍب اّ اًکشبف لپبرٍ زٌبّکتل شً ًْ تَ ببٌض لَ صّّاړسْ هشتٍب پر

ْ ٍُْاصًّْ ص بِرًٍ ، پِض ي چې ص غغ پرهشتک تر ډٌرٍ دضٍ  صي ٌړ لړ اًضٌښتً پَ صصي پرهشتک صصّام اّ ثببت پَ ُکلَ راهٌخ تَ شْي ُن

ې الضتَ پَ ضلْ کښې التصبص ۷۲کې بَ صصې ٍُْاص  ۱۰۲۲، پَ کبل لَ هشً ضرٍ  شْي صي. ص ًړٌْال ببًک ص ادصبٌې  ت پَ هرضتْ

ضرٍ پَ تړاّ کً ّ ي ص بِرًٍْ ٍُْاصًّْ ص ًظبهً اّ ټْلٌٍس شتْى  راّړًً 
2
 .  

اهرٌکبٌی ډالرّ  ۱۶۱لَ کبل پْرې  ۱۰۲۲کبل ًَ تر  ۱۰۰۲ػبٌض ص  ، صا صې چې ص سلکْ کلٌېّړ صي ص ٌبصًّې ّلً کْم شً چې هثبت اّ  

  . اهرٌکبًٌ ډالرّ تَ اّچت شْې صی. ۲۰۰۰ًَ 
3

 برسْ کې شْې صی. ًاّ لْژضتٍکې ، تراًطپْرتضبستوبًً تر ټْلْ زٌبت پرهشتګ پَ  
4

 .

لرارصاصًّْ چې پَ صې برسَ کې تړل شْي صي،  ٌې ص بِرًٍْ زٌبتَ برسَ چې سْ بٍبُن صغَ پرهشتګ ډٌرې پْښتٌې راهٌځتَ کړي صي، ځکَ

پَ تېرٍ بٍب ص ټْلٌٍسّ  ی ،شْې ص ګٌّّل شً چې پَ ًْرّ التصبصي برسْ کې ُن سْرا ډٌر پرهشتٍصا ُن  هرضتَ توٌْل شْي صي. ببٌض

. څشَ ٌبص کړّ بلٍبتً ضٍطتوًْْ ببًکً اّ هې ، هشببراتص بب پَ افغبًطتبى کښې کْلً شْ ًي ضپَ تْګَ  بٍلګې . ص  آضبًتٍبّّ پَ برابرلْ کې

ًْي ضْصاګرٌس تړًًَّْ اّ ُوضارًګَ ص ګبًّډٌْ ٍُْاصًّْ لکَ پبکطتبى، تبجکطتبى اّ ازبکطتبى ضرٍ ص اړٌکْ بٍبرغبًّې، ص بٌطټ جْړًّې 

 . ياّ تراًطپْرت پَ برسَ کې صصې ٍُْاص ص ضْصاګرې ص پرهشتٍب الهل شْ

 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 Economy Watch: http://www.economywatch.com/economic‐statistics/country/Afghanistan/ 
2 Gregg Carlstrom, June 2011: ‘Economic Depression’ looms in Afghanistan, 
http://english.aljazeera.net/news/asia/2011/06/20116812933228775.html 
3 World Bank: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD AND 
www.ers.usda.gov/data/.../Data/HistoricalRealPerCapitaIncomeValues.xls 
4 Stefanie Nijssen, 2010: Special Report on Economic Development in Afghanistan, The Afghan Economy: A Brief History, Seite 5 
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 ,World Trade Organization)تر څْ ّشً کْالی چې ًړٌْال ضْصاګرٌس ضبزهبىص افغبًطتبى صّلت اّش پَ صې ُڅَ کې صی، 

WTO)  هلً پراستٍبٌې اضتراتٍژۍصتَ الرٍ پٍضا کړي. ص افغبًطتبى صّلت (Afghan National Development Strategy, ANDS)   ص

هالتړ اصارٍ راهٌځتَ  ص افغبًطتبى ص پبًګې اچًْېپَ  هٍالصي کبل ۱۰۰۲الرښًّْې ضرٍ ضن ص  کْرًً ضْصاګرّ هالتړ کْي. لَ ُوضې کبلَ پَ 

تَ ص هشْرې ّرکْلْ پَ سْا کې  ًّْهْړې اصارٍ ًَ ٌْازې چې ص راتلًْکً ضْصاګراًْ اّ پبًګَ اچًّْکْ هالتړ کْي، بلکَ ضْصاګر  شٍْ.

پَ تْګَ  بٍلګً را زٌبص پرهشتګ کړې صې. ص تجبرتً شرکتًْْ ص ثبتْلْ اّ راجطتر کْلْ پَ برسَ کې آضبًتٍبّې برابرّي. هبلٍبتً ضٍطتن سْ

ص ضْصاګرٌسّ شرکتًْْ ثبتْل اّ ُوضارًګَ ص جْازًبهې الضتَ راّړل ص تجبرتً فؼبلٍتًْْ ص پٍل کْلْ پَ هْسَ زٌبتې آضبًتٍبّې راهٌځتَ 

تر ،الهل شْي صصي چې کْم  ، ې هبلٍبتْ کچَ پَ هٌطمَ کً بې ضبري صٍګورکص ُن آضبًَ شْي صي.  شْې صي. ص اهْالْ اّ کبلٍْ صبصرّل 

صّلت لَ  څْ بِرًً تْلٍضي تْکً پَ ډٌرٍ ارزاًَ بٍَ هبرکٍټ تَ راصًٌَ شً اّ افغبًً تْلٍضات پرتَ لَ سرڅالٍّ ص التصبصي ببزارٍ ّّځً. ص

پَ ٌْ دمْلً ًظبم کې   ۰کوسّري اّ سرابَ ارزٌببې کٍږيص تل پَ شبى  بٍب ُن ص افغبًطتبى ص پبًګې اچًْې ًظبمټْلْ صغْ ُڅْ ضرٍ ضرٍ 

ٌْ ضتًْسهي  اّ سًْضي تْة بَدمْلً ضٍطتوًْْ څشَ راهٌځتَ شْې ّي، ص ضْصاګرّ اّ پبًګَ اچًّْکْ ص دمْلْ هالتړ بٍالبٍلْ  چې ص صری

ډٌرّ  ص اهٌٍتً دبالت ٍُْاص لَ بلې سْا ص ۰ي ُن ص بِرًً تجرات ُن لَ ضتًْسّ ضرٍ هشبهز کړيسرابې اّ ًب اهٌَ هْاصالتً الر کبر ّي.

 ْ پبًګَ اچًّْکْ صپبرٍ ًب اهٌَ ګٌل کٍږي بِرًې
5
اهٌٍتً دبالت پَ پراسَ تْګَ بې ثببتَ بْلً. ُوضراًګَ افغبًطتبى لَ ٌْې سْرا  اّ  

کوسّرې اّ لګې کبري لْا څشَ برسوي صی، ځکَ چې صی ٍُْاص تَ ص ښًّْې اّ رّزًې، پَ ځبًګړې تْګَ ص هطلکً زصٍ کړّ پَ برسَ 

 َ پبهلرًَ شْې.کښې ډٌرٍ لګ
6
  

 لَ ُوضې کبلَ، ص ًړٌْال ببًک ص هبلْهبتْ ضرٍ ضن، افغبًطتبى ص پبًګې اچًْې پَ برسَ کښې، ص آضٍب ٌْ لَ ضؼٍفْ اّ کوسّرّ ٍُْاصًّْ څشَ

شوٍرل کٍږي. 
7
 

. ُغَ صّلتی تْلٍضي فببرٌکې چې پَ اٌّبٌوَ لطٍسٍ کې جْړی شْی ّی، اّش ٌب لَ هٌځَ تللً، ٌب کْیپرهشتګ ضؼٍف ډٌر زٌبص   ؼتصٌ

بت کْلی شی  اّ ٌب ُن پَ ډٌرٍ ټٍټَ کچَ ببًضې تْلٍضصی ډٌری زړې  ّّ ډٌر کن بِرًً پبًګَ اچًّْکً پَ افغبًطتبى کښې پبًګَ اچًْې  . اّ رلبّ

 لٌَْ تشَ ډکَ کړي.   ًصٌؼت افغبًطتبى صغَ  ًشً کْالی چې ص ٌؼٌْي ټْلٌٍس سضهبت لکَ تجبرت اّ الضً صٌبٌغ ػتَ زړٍ ښَ کْي. 

پَ ضلْ کې ص کرُڼې  ۲۰صصې ٍُْاص ص التصبص ٌٍْ لٌَْ برسَ برابرّي. تر اّضَ ُن ص هلً ًبسبلص ػبٌض  ېُغَ ضکتْر صی چ کرُڼَ ٌْازی

َ التصبصي څبًګَ ُن ص هْضوً تبُثٍراتْ اّ ُوضارًګَ ص طبٍؼً آفبتْ لکَ زلسلې اّ ضٍالبًْْ څشَ لَ لٍبرې توْلٍږي. ببٌض ٌّّل شً چې صغ

 بی برسې ًَ پبتې کٍږي. 

. ص سرابْ کړي پرهشتګ ًَ صیُغطً افغبًطتبى ص ډٌرّ هؼضًً اّ طبٍؼی هٌببؼْ پَ لرلْ ضرٍ، پَ صې برسَ کې، څرًګَ چې ببٌض شْې ٍّ، 

شتْى اّ ُوضارًګَ بی اهٌٍتً لَ ُغْ ػوضٍ الهلًْْ څشَ صي چی صصې ضکتْر پَ بٍبرغبًّې کې سڼډ َ هٌببؼْ ً هْاصالتً الرّ، ص بٌطټٍسّ

الضتَ راّړي. اّ پَ هٍلًَْ صالر ػبٌض  ۲۴۰هٍالصي کبل کې بَ لَ صې لٍبرې  ۱۰۲۲صې چې پَ  ٍُلَ  ګرځٍضلً صي. ص افغبًطتبى صّلت پَ صې

 هلٍبرصٍ اهرٌکبًٌ ډالرّ تَ ّرضٍږي.  ۲،۵ٌض پٌځلطْ راتلًْکً کلًْْ کښً بَ ٌې ػب

لَ بلې سْا صغَ  اّصي، لکَ اصاري فطبص، رشْت اّ صاضې ًْر تزٌب ٌې   البتَ پَ صې برسَ کې ُن کن پرهشتګ شْې صې چې ػْاهل

ې هتشصصٍي ٌی اًفالضٍْى ٌْ بل لَ ُغْ ضتًْسّ څشَ صی چې پُْبى اّ صصې برسصصي تر څٌګَ پرهشتګ ٌْازې پَ ښبرًّْ کښې شْې . 

 ټٌٍګښت ص بِرًٍْ پٍطْ پَ طرٌؼَ ّالړ صی. ثببت اّ  سْرا اًضٌښوي کړي صي. ځکَ صصې  ٍُْاص ص پٍطْ

څرًګَ هرضتَ کًّْکً ٍُْاصًَّ اّش پَ صې ُڅَ کښې صي، چې سپلَ ضتراتٍژي ص افغبًطتبى ص التصبصي پرهشتٍب لپبرٍ تجضٌض ًظر کړي.  

ښ ّرکْي چې ُغَ پٍطې چې پَ صې هْسَ ببٌض لګْل شْی ّی. زٌبتَ برسَ ٌی ص اصاري فطبص پَ چې ٌْ اهرٌکبٌی څٍړًٍس هرکس صا ګْا

  بِرًیکې کبل  ۱۰۲۲ پَ چې  لَ پَ تېرٍ بٍب ّرّضتَ ًٍْي ٌې کړي صي ،  هز هشتٍب لتصبصي پرٌْ ضبلن اهالتړ کې هصرف شْې اّ ص 

َ صصي ّطي څشَ ّّځً  ځْاکًْ
8

لکَ څٌګَ چې   .تر ضرٍ شْي ص ي ، ډٌرې هرضتېُن صّلت  تَ ًَ  کَ څَ   . سْ بٍب ُن صغَ ٍُْاص،

ضپبرلْ  هطؤلٍت بِرًٍْ لْاّ ص بشپړٍ ّتلْ اّص صکبل پْري ٌؼًٌ  ۱۰۲۳ژهٌَ   هلًٍْْ اهرٌکبٌی ډالرّ ۶۰۰ارّپبًٌ ټْلٌې ُوضا اّش ص 

 .کړې صٍ پْري 
9
  

پَُْ شْې، چې ٌْازې پٍطې ًشً کْالی  صي صرک ّکړي اّ ړٌْالَ ټْلٌَ صً لپبرٍ ، پْرٍ ) بص ( ًَ ص چې   ص ٌٍْ بب ثببتَ التصبص ص لرلْ

بٍب رغّْلالرې  ْ صّرٌښو ) ّش هِبل صا هْضْع تر بذث الًضې صٍ، چې آٌب صًړٌْالَ کچَ ا پَ  پرهشتګ هٌځتَ راّړي.
  10

بَ صغې (  

صاچې ې شٌْْ هرضتْ تَ ببٌض ٌْ ځل بٍب کتٌَ ّشً. سْ آٌب ًړٌْالَ ټْلٌَ اّش پَ صې ضرٍ ٌْ صي، چ ضتًْسې تَ ص پبې ټکې کٍږصي اّ کَ ًَ؟ 

ارّپبٌی اّ آضٍبًٌ کبلٍْ اّ اهْالْ ص لېږص را ٌس هٍضاى ٌب ببزار پَ دٍث ص افغبًطتبى بَ ّشً کْالی ّرّضتَ لَ صې ص ٌٍْ التصبصي اّ ضْصاګر

 لٍږص ډګر ّګرځً، صا ُغَ هْضْع صٍ چې اّش ٌې ّړاًضٌٌَّ ًشً کٍضاې.

ځْاى ًطل  ،  ّشً پْښتٌَ ص ضوْى لپبرٍ  پر هشتګ اّ ضتراتٍژي  ، تر څْ لَ سپلَ افغبًبًْ څشَ ص التصبصيېلَ ښَ بَ صا ّي چلَ ُوضې کب

اّ  ًٍطً تَ ص ښًّْې اّ رّزًې پَ برسَ کښې ډٌرٍ پبهلرًَ ّشً تر څْ ّشً کْالې، پَ راتلًْکً کې ص ٍُْاص اصارٍ سپل پَ ّاک کې ّ

، پَ سپلَ ص هشتلفْ پرّژّ اّ ضبزهبًًْْ هشرتْة  ُغْي  تَ پَ صې برسَ کې اړ ًشً. اّ صاضې ّست راشً، چې ْ ضبزهبًًًْْړٌْاې ص ًْر

 . هضٌرٌت اّ رُبري پَ الش کې ّاسلې
 
5 http://www.tolonews.com/en/afghanistan/3109‐insecurity‐hurdles‐investment‐in‐afghanistan‐eu‐commissioner‐ 
6 Afghan Skills Development Project (ASDP), 2008: Technical Proposal, Vocational Education and Training in Afghanistan: An Overview,Seite1 
7 South Asian Microfinance Network: http://www.samn.eu/index.php?q=economic‐afghanistan 
8 Evaluating US Foreign assistance to Afghanistan, 2011, Seite 8, http://www.gpoaccess.gov/congress/index.html 
9 Outlook Afghanistan, July 18th 2011: EU pledges 600 m $ in id to Afghanistan, Titelseite & Seite 8 
10 “The key to Success in Afghanistan”, S. Frederick Starr, 2010 
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 راتلونکً د افغانستان اقتصادي پرمختګ، لنډه کتنه، وضعٌت او 

 خالصه

تې ٌی په لرلو سره، چې بهرنې مرس ۰کال د احصاٌې په مطابق( ۷۲۰۲ملٌاردو امرٌکاًٌ ډالرو د ملً ناخالصه عاٌد )د  ۷۲افغانستان د 
هم له ځانه سره لرودې، د نړۍ له پاتی شوٌو هېوادونو څخه شمٌرل کٌږی. څو لسٌزو شخړې د دې هېواد اقتصادي بنسټونه او نظام ٌې 

 رامنځته کړی دي. ستونزي او په پوره توګه له منځه وړی چې د بٌارغاونې په الره کې ٌې خورا خنډونه
په سلو  ۰۲دې هېواد د اقتصاد ٌوه لوٌه برخه برابروي. تر اوسه هم د ملً ناخالص عاٌد ٌوازٌنی هغه سکتور دی چی د زراعت ٌا کرهڼه

کې د کرهڼې له لٌارې تمولٌږي. باٌد ووٌل شً چې دغه اقتصادي څانګه هم د موسمً تاُثٌراتو او همدارنګه د طبٌعً آفاتو لکه زلزلې او 
 .شوي زٌانمنه او سٌالبونو څخه بی برخې نه پاتې

 ٌا يړوٌجا حده هډېر ،تر وي شوي يړجو کً لسٌزه اوٌاوومه پهې چ فابرٌکً دولتً کمً يډېر هغه.  کويګ پرمخت ورو ډېر صنعت
 په کً شراٌطو امنه نا دي پهې چ دي حاضر ته دي اچوونکً هګپان بهرنًږ ل. ډېر لري توان سٌالً د نه او تولٌد د نه هم ٌا او خرابً هم

 يړک کهډ تشه لوٌه سکتور صنعتً د افغانستان دې چ لري نه توان ددي صناٌع اوالسً تجرات ودٌز.  ډ يړوک اچونه هګپانې ک افغنستان
 . 

 ,World Trade Organization)اوس په دې هڅه کې دی، تر څو وشً کوالی چې نړٌوال سوداګرٌز سازمان حکومتد افغانستان 
WTO) هم تصامٌم نوي لپاره جلب اوړ مالت د اچوونکو هګپان د دولت  دي پر سربٌره .يړک السهې تې ٌ ٌتوبړغ او ته الره پٌدا کړي 

 .ي د نوٌلً
 او اسانه اوپروسه کارونه راجستر ار ثبت شرکتونود د. ي شو تهځ رامن اسانتٌا حده هډېر ترې ک سٌستم په ورکولو او اخستلو مالً د

 شً هڅ ، دي ٌتډېر ټ ولوټ تر پهکچه منطقً د محصوالت مرکً. ګي شو اسانه هم صادرول  توکو تجارتً ٌا مالونو د.  ي شو  نديګړ
 خهڅ بازار ٌا ټمارکٌ له اموال افغانً ترتٌب ي د په او شً وارد خهڅ بهر له توکً او اموال ارزانه چې ٌدلًځرګ  المل دديې چ

 . ًځوو
په سلو کې زٌاتوالی موندلې  ۷۷کې  ۷۲۲۲په کال هغه څه چی باٌد په مثبته توګه ارزٌابی شً،  دادي چې، د افغانستان سرانه ملً عاٌد  

 تخمٌنی ډول غوره شوی دی. په ارهپل کلونو درراتلونکودی. خو بٌا هم دغه شمٌرنې
 راهٌسې، په فٌصدې باندی ۷۲۲۰لومړې شمٌره ګراف:په سرانه ملً عاٌد کې زٌاتوالی له کال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 :هٌبغ
 Economy Watch: http://www.economywatch.com/economicstatistics/Afghanistan/GDP_Growth_Constant_Prices_National_Currency/ 

مارکٌټ ته د بدلٌدو په الره کې خورا ښه پرمختګ کړی دې.  ًاقتصادي پرمختګ ددې ښودونکې دې، چې افغانستان تجارت نديړک دغه
و دالٌل شتون لري؟ او تر کومې کچې پورې به نوموړی دغه پرمختګ لپاره کوم مؤثق الملونه اداوس دا پوښتنه را منځته کٌږي، چې 

 پرمختګ دوام ولري؟
ګ پرمخت هګنې څک سکتورنو کومو  په خوا ي د په را نه کال  2001  له اقتصاد افغانستان دې چ يړ ک هګاډ په دا باٌد سروي هډلن دغه

 . لري ظرفٌت  ومرهڅ اقتصاد دافغانستان ونکًراتک په او لري امکانات ودي د او يړک وده هډېر نن وګانڅ صنعتً کومً ، يړک

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 1Economy Watch: http://www.economywatch.com/economic-statistics/country/Afghanistan/   
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 ٌوه لڼډه کتنه -هٌسې  کال نه را ۱۰۰۲د افغانستان اقتصادی پرمختګ له 

i.  مجموعی اقتصادی پرمختګ 

 پاتو وروستهٌو له   پلوه بشري له هم او اقتصادي له پلوه له د روسانو له ٌرغل او ورپسی بٌا د کورنېو جګړو څخه د مخې هم انستانافغ
لبانو د رژٌم له راپرزٌدو وروسته کلنې جګړې بٌا دا هېواد نور هم پسې وٌجاړ کړ. خو د طا(  30) هېوادونو له ډلې څخه وه. دٌرش 

، د افغانستان په اقتصادي، ټولنٌز، کلتوری ... چارو کې پرمختګ را ېک نتٌجهټولنې د مرستی او همکارۍ  په  ٌوالًړنم(، د ۷۲۲۰)
په  ۰اله اوسط عمرک ۰۲ داو  ملً ناخالصه عاٌد دالرو امرٌکاي 1000 د  سر په نفر اودفً ۷ېک کال پهافغانستان  هم، اٌب خومنځته شو. 

څخه  لًډ له ۰The least Developed Countriesهېوادونو ٌا ې پات وروسته د کً لست شوي ترتٌب په خواه له متحد ملل دلرلو سره، 

 .شمٌرل کٌږی

 
ه کړي دي. خنډونه رامنځت تد افغانستان اقتصادي پرمختګ د افغانستان دولت او همدارنګه  بهرنٌو مرسته کوونکو هېوادونو خورا زٌا

کال نه را پدٌخوا  ۷۲۲۰اقتصادي، ټولنٌز او همدارنګه سٌاسً بنسټونه باٌد ٌو وار بٌا راژوندي شً او ٌا هم له سره جوړ شً. البته، د 
خورا ډېری پرمختٌاوې په اقتصادی او ټولنٌزو برخو کې تر سره شوي دي. خو د امنٌت نشتون هغه عمده المل دې، چې خورا زٌاتې 

  ۵. ده ٌدلًځکرد مانع  ستره پراختٌا په الره کی اواقتصادي پرمختګ، د کچه په هېواد ولټ ې رامنځته کړي دي او د ستونزې ٌ
 

 څخه ٌو هم د افغانستان جغرافٌاٌی او طبٌعً شراٌط دي. دغه هېواد د ډېرو غرونو  جملً الملونو له فکتورونو او عواملود اقتصادی 
و د لٌږد را لٌږد پروسه  ستونزمنه کړې ده. وچه هوا، چې د زراعتً محصوالتو د کمښت المل ګرځٌدلې ، د تجارتی اموال کبلهله  دلرو

 پاکستان  د دمخه ولوټ تذر ،ګاونډٌو هېوادونو خپلو دپلوه  لهتجارتی   خارجً چې دغه هېواد ٌې د کومته د الرې نشتون،  اوبو ٌاده، بحر 
  ۶د اقتصادي پرمختګ په مقابل کې خنډ ګرځٌدلً دي. ېچ دي الملونو  ٌا اتموضوع هغه دا.  دي لًړت سره تنوښغو او حالت سٌاسً له
 

 دديې ک آسٌا  اوجنوبً نًځمن په هغه مرستندوی واقع شوي دي او موثر خو هغه څه چې د هېواد د انکشاف او پرمختګ په الره کې
  ۲دې. يړک بدل محل ٌوترانزٌتً او تجارتً په ًٌ هېواد اموقعٌت دې، چې د اقتصادي او کلتوري ،هېواد مرکزي 

 
 هخوا کمزورو اقتصادي بنسټونو، او بٌا د روسانو له پخوانٌو تر اوسه هم په او کال نه راپدٌخو، ۷۲۲۰د  ګ پرمخت د افغانستان اقتصادی

 بٌره سر.  ديړوال بنست پر  تښک د کوکنارو ټوپک ساالرې پر بنسټ د او، او همدارنګه د طالبانو د وخت  ولوخراب د اقتصاد دودٌز د
 . ديړ وال مرستو بهرنٌو په حده هډېر تر اقتصاد هېواد ددي  دي پر
 
کال  ۷۲۰۰کال نه تر  ۷۲۲۰مٌالدي کلونو تر منځ، ښه اقتصادي پرمختګ رامنځته شوې دې. د خلکو کلنې عاٌد د  ۷۲۰۰او  ۷۲۲۰د 

 ۸ه اوچت شوې دی.امرٌکاًٌ ډالرو ت ۰۲۲۲امرٌکاٌی ډالرو نه  ۷۶۷ له پورې 

 

، چې  ډېرې پوښتنې رامنځته کړي دي کند ٌا ورو حرکت د دغه ټولو اقداماتو او کړنو برسٌره، بٌا هم د اقتصادی انکشاف او پرمختګ 
نوموړې پرمختګ په ٌوه لوٌه کچه د بهرنٌو هېوادونو په چې  لبته المل به ٌې دا وي ،اٌا دا حرکت به تر کومه حده دوام دار وي .ا 

. د صدق کوي سکتورونو په برخه کښی  ۲ًاو لوژستٌک ترانسپورتً ساختمانً، د دغه موضوع په خاصه توګه کٌږي . مرسته تموٌل 
  ۰۲کې ډېره لوړه ده سلو په  ۰۲ که د پخوا په شان دهم لکچه بٌکارې 

 

شوې نه ده پاملرنه  و ښوونېٌز اړڅ ته چندان تعلٌم ٌاو ا کاري قوا هم په خورا لګه کچه باندې پٌدا کٌږي، ځکه چې او مسلکً  غښتلې
 ۰۰ده.

تابع دې. په خاصه توګه د کرهڼې سکتور او بً ثباتً  نوسکتورنو کې د مختلفو الملوبٌالبٌلو ختٌا په ماقتصادی پرغه ٌره پر دې دسر ب

کال  راهٌسې په دې برخه کې  ۷۲۲۶چې له  پرمختګ  اقتصاديکوم دې. له بهرنٌو عواملو سره تړلً  د هېواد عمده سکتور دې ېچکً 

 شوې دې، دغه موضوع روښانه او برسٌره کوي. 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

2 www.ers.usda.gov/data/.../Data/HistoricalRealPerCapitaIncomeValues.xls  
3 http://www.indexmundi.com/afghanistan/life_expectancy_at_birth.html  
4 Definition: Least developed country (LDC) is the name given to a country which, according to the United Nations, exhibits the lowest indicators of 
socioeconomic development, with the lowest Human Development Index ratings of all countries in the world. 
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Least_developed_country  
5 Bundesministerium fuer wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: 
http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/laender_regionen/asien/afghanistan/index.html  
6 InWent: http://liportal.inwent.org/afghanistan/wirtschaft-entwicklung.html  
7 Andrew C. Kuchins, 2011: A truly regional economic strategy for Afghanistan, Washington Quarterly, Seite 75  
8 World Bank: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD AND 
www.ers.usda.gov/data/.../Data/HistoricalRealPerCapitaIncomeValues.xls  
9 Stefanie Nijssen, 2010: Special Report on Economic Development in Afghanistan, The Afghan Economy: A Brief History, Seite 5  
10 US CIA Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html  
11 Afghan Skills Development Project (ASDP), 2008: Technical Proposal, Vocational Education and Training in Afghanistan: An Overview, Seite 1   
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 و پر بنسټ:دوٌمه شمٌره ګراف: د ناخالص ملً عاٌد وٌش د سکتورون

 

 

 

 

 

 

 

 Rehman Rahmani, Tia Raappana, 2010: Economic trends and prospect in developing South East Asia, Asian Development Outlook منبع:

 لومړې پاڼه2011

په  ۷۵له سکتوره، په سلو کې د صنعت  ۰۵په سلو کې د کرهڼې له سکتوره،  ۶۲کی تقرٌباً  ۷۲۲۰د هېواد ملً ناخالص عاٌد په کال 

مٌالدي کال پورې په نوموړو سکتورنو کې  ۷۲۲۸  تر کٌده. له هغه وخته راهٌسې څخه تر السه  سلو کې د ټولنٌزو خدماتو له سکتوره

اوهمدارنګه د ټولنٌزو  په سلو کې راټٌټه شوه، خود صنعت ۰۰خورا زٌاد بدلونونه رامنځته شوي دي: څرنګه چې د کرهڼې وڼډه 

 . ۰۷راغلً دي  په سلو کې زٌاتوالې ۰۰او  ۷۶د برابرولو په برخه کې، هر ٌو  آسانتٌاوو

ii.  پرمختٌا کېخاصو اقتصادی سکتورونو په 

 / زراعت کرهڼه

ٌو له عمده  آو قاچاق د نشه ٌی توکو کرهڼه ژوند سمبآلو ي. او له همدې پلوه خپل دي  بوخته کرهڼ  هافغانان پ سلنه په شاوخوا کې ۸۵د 

 ،په والٌتونوکې د کوکنارو د کښت کچه تر پخوا زٌاته شوي ده ۰۰ .  سره له دي چې د بلخ او بدخشان ۰۰ څخه شمٌرل کٌږي. وګټ زراعتی

او د بٌدل کښت په وړاندي کولو سره دکرلو  په واسطه او پرګرامونو  کمپاٌنونوګڼو شمٌر  برخو کې د  د هېواد په زٌاتو خوپه ټوله کې

، تازه او ٌا ترکاري  سابه ډوله ورٌژې، ممٌز، اوربشې، غنم، مختلف    .۰۵ده  و ٌا هم په پوره توګه له منځه تللېااندازه را ټٌته شو ي  

وچې مٌوې، د افغانستان د عمده زراعتً تولٌداتو څخه شمٌرل کٌږي. همدارنګه هغه کرهڼٌز تولٌدات چې په صنعت کې تری ګټه اخٌستل 

او لمر ګلې د نباتً غوړٌو د تولٌد په موخه، هم خورا زٌاد کرل کٌږي. د ، لبلبو، لوبٌا نګونه، ګنې کٌږي، لکه مالوچ، تنباکو، نباتی ر

، ځکه چې اکثراً داوبو کولو او ٌا خړوبولو ستونزه ډېره زٌاته ده  عواملو پورې تړلې سکتور دې. د ًکرهڼې سکتور په زٌاده کچه د اقلٌم

مقدار استفاده کٌږي، ځکه چې بزګران ددغه   ډېر کم په  سري څخهاو  وزراعتی ماشٌنونله ډېر ابتداٌی دي.  دغه سٌستمونه خراب ٌا 

نشتون هم ٌو له  امکاناتو ) سرکونو..(  بنسټٌزو  کلٌو او اطرافونو کً د موادو اخٌستل او په دې برخه کې د پانګې اچونی  توان نلري. د

، د هېواد بزګران د کرهڼٌزو موادو  ۰۶ډېرو ستونزو سره مخامخ کٌږي. له لٌږد د کرهڼٌزو تولٌداتوبازارونو ته  غټو ستونزو څخه دې،

 بهرنٌو مرستو ته اړتٌا لري.  ېبرابرولو کنورو موادو دپه او همدارنګه زراعتً تخمونو  سري،

خوا، د مختلفو مرستندوٌو سازمانو په مرسته، په کرهڼٌزو مناطقو کُې واړه او منځنً تشبثات رامنځته  مٌالدي کال نه راپدی ۷۲۲۰د 

په سلو کې د ښځو  ۰۲واړه او منځنً پورونه په دې برخو کې خلکو ته ورکړل شوي دي. چې  ۵۷۲۲۲کال راهٌسې،  ۷۲۲۲د   .۰۲شول

 سکتور د تړلو ښکارندوې دې. دي چې دا هم ، په بهرنٌو مرستو پورې د  ۰۸ته ورکړل شوي دي. او شرکتونو پورې اړ تشبثاتو

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

12 US CIA Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html  
13 David Mansfield, Peter Oldham, Christopher Ward, and William Byrd, 2008: Afghanistan economic incentives and development- Initiatives to 
reduce opium production, Seite 5  
14 Adam Pain, Juli 2011: Opium Poppy Strikes Back: The 2011 Return of Opium in Balkh and Badakhshan Provinces, Afghan Research and 
Evaluation Unit, Seite1f.  
15 Rehman Rahmani, Tia Raappana, 2010: Economic trends and prospect in developing South East Asia, Asian Development Outlook 2011, Seite 1  
16 http://www.technologistsinc.com/news/articles/r-Vol4No3-newPerspectives-art.php   

17 Aga Khan Foundation: http://www.akdn.org/afghanistan_economic_development.asp  
18 US State Department: http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5380.htm  
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 :تجارت او صناٌع

 ۰۲ملٌونو ډالرو ته رسٌده. ۰۵۲ډالر او همدارنګه د وارداتو کچه ٌې  ملٌونو امرٌکاٌی  ۸۲ستان صادرات مٌالدي کال کې د افغان ۰۲۲۶په 

ملٌاردو ډالرو ته  ۷.۰ملٌاردو ډالرو ته او واردات ٌې  ۸.۵کال کې خورا زٌاتوالې موندلې . صادرات ٌې  ۷۲۲۲خو دغه ارقام په 

  ۷۲زٌاتوالې موندلې دې.

م ( وروسته پخوانً تجارتً مناسبات اواړٌکې دوباره تازه او نوي اړٌکې هم ټٌنګً شوي .  2001اپرزٌدو ) د طالبانو د حکومت له ر

 اساسى تجارتً همکاران عبارت دي له  امرٌکا، پاکستان ، اٌران ،ترکمنستان ، اروپاي هېوادونه ،چاپان ، ازبکستان او هند  . 

په  کال راهٌسې لږ څه شاته تګ ۷۲۲۲چې د  که څه هم ت ښه پرمختګ کړې دې،کلونو تر منځ د افغانستان تجار ۷۲۲۲او  ۷۲۲۵د 

 . ستګو کېږي 

 
 کال تر منځ ۱۰۲۰ – ۱۰۰۲درٌمه شمٌره ګراف: د افغانستان تجارتً حجم د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنځمه پاڼهWorld Bank, 2011: Afghanistan Economic Update, Mai 2011منبع:  

د مٌوو  کال په پٌل کً  2011د  چېالسی قالٌنې، جلغوزې، وچې او تازه مٌوې، عمده تجارتی توکی تشکٌلوي، دا په داسې حال کې دې، 

 کې کمښت رامنځته شوې دې.  په صادراتو 

 څلورمه شمٌره ګراف: د افغانستان صادراتً تولٌداتو تقسٌمات

 

 

 

 

 

 

 

 

   شپږمه پاڼه  ,World Bank, 2011: Afghanistan Economic Update, Mai 2011منبع: 

________________________________________________________________________________________________________________________

_19 Pajhwok Afghan News, November 14, 2007: Afghan-US trade up by 34pc in eight month 

http://www.pajhwok.com/viewstory.asp?lng=eng&id=45514  

20 Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Afghanistan 
21 Outlook Afghanistan: http://outlookafghanistan.net/news?post_id=1110   
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ه قاچاقً توکو ډېردغو عمده عاٌداتً منبع وه. د  ٌوه ،توګه لٌږدول هد ٌوې اوږدی مودې لپاره پاکستان ته د صادراتً توکو په ناقانون

 Afghanistanترانزٌتی تجارتً تړون پاکستان او د افغانستان تر مٌنځ ٌو  د مخه ۷۷کاله  . څلوٌښتً تولٌدات وه برخه  پاکستان

Pakistan Trade and Transist Agreement, ATTA) لَ لٍبرې کراچې پبکطتبى ، ص  صُغً لَ هشً  الضلٍک شْ. ُغَ لرارصاص چې

ګورکً  صغْ تْکٍْ بٍب لٍږصّل پبکطتبى تَ  صلٍږص را لٍږص آضبًتٍبّې ٌې برابرّلې. ص بً هذصْلَ ص اتً تْکًٍَْ تر افغبًطتبى پْرې ص صبصر

ٌب  لٍږصّلً صاهْالْ اړّل. ُوضا الهل ٍّ چې پبکطتبى صې لرارصاص تَ اصاهَ ّرًکړٍ. ّر  اّ تبّاىزٌبى  زٌبت پبکطتبى تَ  هذصْالتْ لَ کبلَ

لٍږص را لٍږص تْر ببزار تَ لٍبرٍ هطبػضٍ کړٍ، چې زٌبتَ برسَ ص تْکٍْ صغَ شبى . ر ډېرٍ دضٍ صاٌراى لَ لٍبري لبچبق اّش ُن رّاى ٍّ ، ّلٍت

رُبري کٍضٍ. سْاٍ کٌترّل اٌّې ص هشضرٍ تْکٍْ ص هبفٍب لَ 
۱۲ 

 Afghanistan Pakistan Trade and Transitکبل کې ص افغبًطتبى اّ پبکطتبى تر هٌځ ضْصاګرٌس اّ تراًسٌتی تړّى  ۱۰۲۲پَ 

Agreement (APTTA لٍږص را  تراًسېٍتً  اهرٌکب پَ هالتړ ضرٍ الضلٍک شْ، ببٌض ص ضْصاګرٌسّ تْکٍْ ص الضلٍک شْ. صغَ لرارصاص ص چې

ص اهْالْ اّ اّ ُوضارًګَ ص ًْهْړّ تْکٍْ تراًسٌت ٌُض تَ هطبػض کړي.   ًَ هوکي کړي . بٌبصرّ  لَ پبکطتبى  اّ ص ُغَ لَ لٍږص پبکطتبى تَ اّ

 . کړي کٌترّل  ګورکً هذصْل 

فغبًً تْلٍضات پبکطتبى تَ صبصرٌږي، اّ بٍب اّ اضٍبًتبّ پَ ًتٍجَ کً ٌٍْ ضتًْسٍ ُب راهٌځ تَ شْ ي . ُغَ صاص ٍ چې ا اًکشبفبتْ صصغْ تجبرتً

پَ  صا کبر  چې بلً سْا تَ صبصرٌږي  َ بٍَ ص پبکطتبًً تْلٍضاتْ پَ ًبهَ پَ جګاّتغٍر لَ راّضتْ  ّرّضتَ  بضلْى  ص لګڅشَ لَ ُغَ ُېْاصٍ 

.صېً ّالؼٍت کې ص افغبًطتبى ص ضْصاګرّ لپبرٍ ٌْ لْې زٌبى 
۱۲
  

، هذصْل ًطبتب  ټٍټ صي  کې آضبًتٍبّې راهٌځتَ کړلې.  ګورکبْ پَ ّارصاتْ تْکٍ پَ هْسَ، صپرهشتګ  ص التصبصیدکْهت  ص افغبًطتبى 

ډېرّ ضتًْسّ ضرٍ هشبهز کړي صي. صغَ تْلٍضات لَ صې اهلَ ضتًْسّ ضرٍ هشبهز صي، چې  لَ  ضاتُېْاص کْرًً صٌؼتً تْلٍ ا کبر ص چې ص

 بِرًً تْلٍضات پَ ډېرٍ ټٍټَ بٍَ افغبًطتبى تَ ّارصٌږي، اّ صا الهل ګرځً،چې کْرًً تْلٍضات پرتَ لَ سرڅالٍّ ص ببزارٍ ّ اٌطتل شً
۱۵
   .

اّ  ّکړياّ ضٍبلى تْلٍضاتْ ضرٍ رلببت ًطبتب ارزاًْ شرکت ًّشْ کْالی چې ص اٌراًً ْ ٌص رّهً ببطًجبًْ ص رة کې  ُرات پَ څرًګَ چې 

. ُغَ ضرٍ الضبّ ګٍرّاى صي صی بذراى  ص صغَ فببرٌکَ لَ فؼبلٍتَ پبتې شٍْ. ص طبغ اّ چبپ ضکتْر ُن ٌْ بل هثبل صې، چېٌې ًتٍجَ کې  پَ 

ضبزهبًًْْ لَ سْا ًړٌْالْ  کړي. ځکَ چې پَ صې برسَ کې اکثر لرارصاصًَّ صضکتْر چې پَ څْ تٍرّ کلًْْ کې ًّشْ کْالي ښَ پرهشتګ ّ

ً هذصْل ُن صٌر  ټٍټ ګورکپَ  ّارصاتْ ببًضي بلې سْا  چېرتَ چې  تْلٍض اّ تْلٍضاتً هْاص ارزاًَ ص ي اّ لَ  کٍږي.تَ ّرکْل  ص پبکطتبى

 . ص ي 

کې  ۱۰۰۶پبًګې اچًْې لپبرٍ زړٍ ښَ کْي. څرًګَ چې ص کْکبکْال  شرکت پَ کبل  پَ افغبًطتبى کې  شرکتًَْ بِرًً  ،ضرٍ لَ صي بٍب ُن 

هلًٍْْ ۶۰شرکت ص  Pepsi لَ تْلٍضي څبًګَ پَ افغبًطتبى کې پراًٍطتلَ، ّرپطې بٍب ص پٍپطًپس
۱۶
ډالرّ پَ پبًګې اچًْې ضرٍ پَ فؼبلٍت پٍل  

 کطبًْ تَ بَ کبر پٍضا کړي ۰۰۰هٍالصي کبل کې پَ فؼبلٍت پٍل ّکړي، چې شبّسْا  ۱۰۲۱غَ شرکت صضتګبّې بَ پَ ّکړ. صص

 

 د معادنٌ استخراج

افغبًطتبى ٌْ لَ ُغْ ُېْاصًّْ څشَ صې چې زٌبت کبًًَْ اّ طبٍؼً هٌببغ لکَ تٍل، طغبل، هص، کرّهٍت، ضلفر )ګْګړ(، ضرة، زًک، 

کې  ۲۷۶۲ې طبٍؼی زٌرهی لری. ص هؼتبرّ زٌرهْ لَ ډلې څشَ ٌْ ُن طبٍؼی ګبز صي چې پَ کبل  ږې اّ صاضې ًْرّضپٌَ، ګبڼې اّ لٍوتً تٍ

 کې سپل اّج  کې ٍّ اّ ص  لطٍس َ اتٍبٌو ص تٍري پٍړي پَ  ص طبٍؼی ګبزّ ص اضتشراج   اضتشراج شْ.کشف اّ تر ٌْ دضٍ ص لْهړي ځل لپبرٍ 

ضلٌَ تْلٍضات ٌې ص شْرّي هتذضٍ جوبٍُرّ تَ لٍږصّل کٍضل. ص  ۷۰تمرٌبب     ډالرّ تَ ّرضٍضل. هلًٍْْ ۲۰۰صبصرات ص کلًٌ افغبًطتبى 

اّ ص  تْلٍض پَ صې ُېْاص کې ّصرٌضل. ص هجبُضٌٌْ لَ سْا ص ګبز صضتګبّې ٌّجبړي شْې ّضرٍ ضن ص ګبز (  ۲۷۰۷)  شْرّي ص ّتلْ

 الړّ .  شْرّي پَ ړًګٍضّ ضرٍ صا هبرکٍت بلکْل لَ هٌځَ
۱۲ 

. تراًسٌتً ٌّجبړې ًّشْ کْلً ُطً پرهشتګ ّکړ ي، څٌګَ چې ٌې اًتظبر کٍضٍ  زٌرهْ پَ لرلْ ضرٍ بٍب ُن طبٍؼً فغبًطتبى ص سْرا زٌبتْا

لٍبرې، ص اهٌٍت ًشتْى، ص بٌطټٍسّ هٌببؼْ کوښت لَ ُغْ ػْاهلْ څشَ صي چې ص ًْهْړي ضکتْر ص پراستٍب پَ همببل کې سڼډ ګرځٍضلً صي. 

صېې پبًګَ اچًَْ ٌْازې صصغَ ضکتْر ص سصْصً کْلْ لَ طرٌمَ، هوکي پَ صې څبًګَ ک
۱۰
  . 

اػالًبت اّ سبرتٍبّي سْرا ډېراّ ّضپًٌ صر اضتشراج ص دك اّ اهتٍبز ص الش تَ راّړلْ لپبرٍ ګبز  ص تٍلْ ،  هٍالصي کبل پْرې ۱۰۲۰ تر 

 ٌکْ ص هص صاضتشراج تړّى صيکې پَ صي برسَ کې لَ چېٌبٌبًْ ضرٍ ص ػٍ ۱۰۰۰ّشْي. ښَ هثبل ٌې پِکبل 
۱۷
هلٍبرصّ  ۲.۵ص         .

صٍ ضرٍ صا تر ټْلْ لْړٍ بِرًً پبًګَ آچًَْ  پبًګې اچًْیپَ اهرٌکبٌی ډالرّ 
۲۰  .

چٍي ٌْلَ ُغُْېْاصًّْڅشَ صې چې ص افغبًطتبى التصبصي 

.َ کْ يبرسَ کې هرضتَ ًًظبهً  پَسْ ،پراستٍب اّ پبًګې اچًْې پَ برسَ کې ډېرٍ هرضتَ کړې صٍ
۲۲
 . 

هلًٍَْ اهرٌکبٌی ډالرٍ الضتَ راّړي،  ۲۵۰م کبل کې ص ًْهْړي ضکتْر پَ برسَ کې  ۱۰۲۲پَ صې ٍُلَ صې چې پَ  دکْهت افغبًطتبى  ص

هلٍبرصّ ډالرّ تَ ّرضٍږي ۲.۵کلًْْ کې بَ صا همضار  ۲۵اّ ٍُلَ کٍږي چی پَ راتلًْکْ 
۲۱

اّ بٌطتٍس . سْ پَ صې شرط چی اهٌٍتً ّضؼٍت 

 صغَ پرهشتګ سڼډ ّ ًَ ګرځً. ظ ص شراٌ
22 http://www.mpil.de/shared/data/pdf/afghan_transit_trade_agreement_1965.pdf 
23 Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Afghanistan  
24 http://www.freshplaza.com/news_detail.asp?id=81823  
25 Outlook Afghanistan, June 15th 2011: Foreign imports killing off Afghan industry, Seite 11 & 8 

26 Economy Watch: http://www.economywatch.com/world_economy/afghanistan/  
27 US State Department: http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5380.htm)  
28 Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Afghanistan  
29 Ron Synovitz: New Surveys On Afghan Minerals Raise Hopes In Kabul, http://www.afghan-web.com/economy/mineral_wealth.html  
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 السي صنایع  

جْړ شْي الضً شٍبى، کبپً اّ الضً لبلٌٍې اّ ګلٍوًَْ ص افغبًطتبى ػوضٍ صبصراتً تْکٍْ څشَ شوٍرل کٍږي، صلرګٍْ څشَ اًتٍک 

 . ل کٍږي  سرڅْ کً ښَ  ، ُغَ څَ صي چې بٍي الوللً ببزارچرهً تْلٍضات اّ پْضتًٌٍَْ  ، صډبرېارزښتٌبکې 

شٍبًْ  اّ پَ ُرات کې ص ښٍښې َ هراکسّ  څشَ کْالی شْ پَ اضتبلف کې ص سټْ څشَ ص لْښْ جْړّل فببرٌک لَ  الضً صٌبٌؼْ ص جْړًّېص 

ٌُضي اّ ارزاًَ  دتً هشکً لَ جٌګ څشَ ُن افغبًً الضً  تْلٍضات لَ رلببت ضرٍ هشبهز ٍّ .    څشَ ًْم ّاسلْ. ْجْړّلْ فببرٌکص 

اّ ص ُغْ پَ  کې صي. هشتلف الهلًَْ، لکَ ًب اهًٌ، څْ لطٍسّ کْرًۍ جګړيضٍبلى پَ  افغبًً الضً تْلٍضاتْ ضرٍ چٌٍبٌی صٌؼتً تْلٍضات

 صصٌؼتً تْلٍضاتْ پَ همببل کې سڼډ ګرځٍضلې صی.پٍلَ کې کډّالً 

غړي  ص اتذبصٌیَ اتذبصٌی پَ هرضت. ص ًْهْړي کړيهٌځتَ  هٌضلْ ٌٍْ ًْي کړًالرٍ را ببزار ص تجبرتی صٌبٌؼْ اتذبصی اّصالضی  ص افغبًطتبى

ص هذلً صٌبٌؼْ لپبرٍ  ُن  آى تر صې چې صغَ اتذبصٌَ پَ سپلَ ًْْ کً ګډّى ّکړي اّص ًٌضارتًْصي تَ ُڅْل کٍږي چې پَ تجبرتً 

 جْړّي ًٌضارتًًَْْ 
۲۲  . 

 

 مخابرات

ّرّضتَ بٍب رّشي پَ  پَ کبر پٍل ّکړ.بًطتبى پَ افغ کبل کې ٌې ۱۰۰۰ٍّ چې پَ لْهړًی شرکت  ځٌضٍ ټٍلٍفْىص گر AWCCافغبى بٍطٍن  

کبل چې پَ اّش ّست کې تر ټْلْ لْی هشببراتً شرکت صي افتتبح شْ ۱۰۰۲
 ۲۵   .

 ًبٍب اتصبالت، ص هتذضٍ ػربکې  ۱۰۰۵پَ  ّرپطې

پَ افغبًطتبى کې فؼبلٍت  ، چې پَ اّل کې ٌې ًْم ارٌبب ٍّ MTNاهبراتْ هشببراتً شرکت سپلَ څبًګَ پَ افغبًطتبى کې پراًٍطتلَ. ّرّضتَ  

 پٍل کړ. 

 کبلَ ّرّضتَ کببْ ۲پَ صاضې دبل کې چې  ګرځٌضٍ ټٍلٍفًًَْْ اضتفبصٍ کٍضل. ۲۰۰۰۰۰صي کبل پَ افغبًطتبى کً کې ٌْازې هٍال ۱۰۰۲پَ 

پَ ضلْ کې زٌبتْالې ښًٍ. ۵۰هلًٍَْ پٍرٌضًّکً پَ هشتلفْ هشببراتً شرکتًْْ کې ثبت اّ راجطتر شْي ّّ. چې تمرٌبب  ۲۱۰۴
۲۶
  

پَ ضلْ کې اّچت شً، صا پَ صاضې دبل کې صې، چې افغبًطتبى ص  ۷۰کبل کې  ۱۰۲۲صغَ همضار پَ  هشببراتً شرکتًَْ پَ صې ٍُلَ صي، چې

ټْلْ هذرّهْ ُېْاصًّْ لَ ډلې شوٍرل کٍږي. ًړي تر ص   لَ پلٍْ تَ الضرضً  اًرژيص  برق
۲۲
  

 

 ترانسپٌرت اً لٌژستیک

ګَ پَ شوبل کې هسارشرٌف اّ کٌضز ضرٍ ّصلْي، ص ُېْاص ص جْړّل چې کببل، کٌضُبر، ُرات اّ ُوضارً شبُراّ ) ضرکًْْ ( ص ػوْهً  

ص تْکٍْ ص  التصبصي پرهشتګ پَ برسَ کې ٌې سْرا زٌبتَ هرضتَ کړې صٍ. ص کببل، کٌضُبر اّ ُرات تر هٌځ جْړٍ شْې پشَ الرٍ،

 اسٍطتل کٍږي.     َګټتراًطپْرت لپبرٍ ترٌٌَ ښَ 

لَ ډلې څشَ صې، چې ص رٌل پټلې ًلري. پَ اّش ّست کې ص هسار شرٌف اّ دٍرتبى  ًُّْغْ ُېْاص ص ٌْ غرًً ُېْاص پَ تْګَ ص افغبًطتبى

لګښت  تراًطپْرت  آضبًَ  اّ لَ بلې سْا بَ ص تجرات  ازبکطتبى ضرٍ پَ ص ي ّضٍلَ بَ لَ  رٌل پټلې ص جْړّلْ پَ دبل کې صٍ. چې صتر هٌځ 

 کن ّ ارزاًَ کړي. 

پَ سبصَ تْګَ ص .لرياهکبىّاضطَپَپلًْْشْیجْړصضرپَآهْضٌٍضصځېًْ ص تګ الرٍ ٌْاګبًّډٌْ ُېْاصّص افغبًطتبى پَ شوبل کې 

ص دلْلْ پَ هْسَ،  ّتبجکطتبى ضرٍ ضْصاګري لَ ُوضې لٍبري کٍږي. ص پبکطتبى ضْصاګرٌسې اړٌکې لږ ځَ ضتًْسهٌې صي. سْ صصغې ضتًْس

افغبًطتبى تر هٌځ الضلٍک شْ. صا ُغَ تراًطپْرتې لرارصاص صې چې پبکطتبى تَ اّ لږ ځَ ص هشَ ٌْ تجبرتً اّ تراًسٌتً تړّى ص پبکطتبى اّ 

لَ پبکطتبًَ ص ضْصاګرٌسّ تْکٍْ لٍږص را لٍږص آضبًْي.
۲۰ 

ًٌْړٌْال  اًکشبفً هرضتْ پَ ّاضطَ ص ص ص آلوبى، چې  افغبًطتبى ٌْازي ٌْ ُْاٌی ډګر لري. سْ پَ اّش ّست کې ص هسارشرٌف ُْاٌی ډګر

ل جْړٌږيډګرپَ شک
۲۷
ُْاي ترافٍک ُن پَ ًړٌْالَ کچَ رّزل کٍږي  کبل راٍُطی پَ ۱۰۰۷وضارًګَ ص ُ .

۲۰
ٌْازٌٌی هلً افغبى  رٌبًب. آ 

ضکتْر پَ ّرضٍتْ  ، چې فراًکفْرت تَ هطتمٍوې الْتٌې لري. ص ُْاٌی تراًطپْرتٌْازًٌٌ شرکت صي  ُْاٌی شرکتصا  ُْاٌی شرکت صې.

 کبل کې جْړ شْل  ۱۰۰۵ شرکتاّ صبفی   ۱۰۰۲پَ  وضارًګَ سصْصً ُْاٌی شرکتًَْ لکَ کبم اٌر. ُکلًْْ کې ډېر پرهشتګ کړي 

 صغَ شرکتًَْ کْرًً اّ بِرًً پرّازًَّ لري.چې 

ډېر کن   Air Indiaاّ   Fly Dubaiُوضارًګَ بِرًً بٍي الوللی ُْاٌی شرکتًَْ پَ صې ُېْاص کې ډېر کوې الْتٌې کْي. لکَ څرًګَ چې  

بَ سپلې الْتٌې  Turkish Airlines اّ   Gulf Air  کبل ًَ ّرّضتَ بَ  ۱۰۲۲صّبې اّ ٌُض تَ الْتٌې تر ضرٍ کْي. ص ظوَ تْګَ هٌ سْ پَ

 پٍل کړي. لْرص بذرٌي اّ اضتبًبْل پَ 

ٌؼَ کٍږي. لَ ُوضې طٍبراتْ پَ طر اّ هلکً  ًظبهیبِرًٍْ ، ص تجبرتً تْکٍْ اّ اهْالْ لٍږص را لٍږص صچې  پَ سالصَ ډّل ببٌض ٌّّل شً

ي پرهشتګ پَ ثببت التصبصصغَ ّرّضتَ  لَ ّتلْ  ص بِرًٍْ لْاّ اّ ًړٌْالْ ضبزهبًْ کبل  ۱۰۲۲پَ  چې کٍږي ،هٌځ تَ  را کبلَ صا پْښتٌَ

پبتً شْ ي اّ کَ څٌګَ 
۲۲  . 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

30 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article3941656.ece  
31 Tiffany P. Ng, September 2010: China’s role in shaping the future of Afghanistan, Carnegie Endowment for International Peace, Policy Outlook, 
Seite 1  
32 Outlook Afghanistan, July 18th 2011: $150 revenue expected from Mines:Shahrani, Titelseite  
33 InWent: http://liportal.inwent.org/afghanistan/wirtschaft-entwicklung.html  
34 http://cipe.org.af/en/business_associations.htm  
35 Aga Khan Foundation: http://www.akdn.org/afghanistan_economic_development.asp   
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 بریښنا

لَ  آضْصٍ ژًّض اّ ثببتکً ضتر رّل لْبْي.  ، التصبصی پرهشتګپَ ٌْ لَ ُغْ فکتْرًّْ څشَ صې، چې  صرلْصل ص ډاډٍ اّ ارزاًې برښٌب 

هرضتَ کًّْکً ُېْاصًَّ ّرتَ پبم  ېاّلٌْتًْْ لَ ډلې څشَ صی چ ْښٌب ص صضتګبّّ اّ بٌضًّْ بٍبرغبًَّ اّ جْړّل لَ ُغٌُوضی کبلَ ص بر

 . ډېر ګراى شْي ص ي لَ کبلَ  صرٌْ لطٍسّ جګړّ تَ الش رضً ص ص ي لري.  برق

هٍګبّاټْ برښٌب ص تْلٍض تْاًبٌی  ۲۲۰کې ٌْازې ص  ۱۰۰۲ٌٍْ لٌَْ برسَ پَ برښٌب پْرې تړلً بٌطټًَْ سراة شْي ّّ. افغبًطتبى پَ کبل 

صرلْصلَ.
۲۱ 

ښٌب ص ًؼوت څشَ هذرّم پبتې شْي ّّ. سْ پَ ٌضلٌَ سلک ص بر ۷۰لې. تمرٌبب  ډېرّ لګْ سلکْ لپبرٍ آضبًتٍبّې برابرّ  ښٌب ص ٌصغَ همضار بر

 هٍګبّاټْ تَ ّرضٍضٍ.  ۲۵۲ښٌب ص تْلٍض همضار ٌکبل کې ص بر ۱۰۲۰

ښٌب څشَ ګټَ اسلً. پَ صې اړٍ ُغَ تړّى چې ص ٌکببل، هسارشرٌف اّ ُرات کې سلک پَ پْرٍ تْګَ ص برلکَ  اّش هِبل پَ لٌْْ ښبرًّْ کې

بى ضرٍ الضلٍک شْې صې، صغَ آضبًتٍبّې برابری کړي صي. سْ بٍب ُن ببٌض لَ ٍُرٍ ّ ًَ ببضْ چې صغَ ضکتْر ُن ص بِرًٍْ هرضتْ ازبکطت

ٌضٌّْ بِرًې هرضت لکَ ضْالر ص پرهشتګ اّ ضوْى چبر ي صاًرژې  صبضٌل ٌب التراًتٍف  پَ ّاضطَ بٍبرغْل شْی صې. ُوضارًګَ ُغَ

.رٍ کٍږي ضبزهبًْ لشْا اّ هرضتَ تر ض
۲۲
  

 

III .تعيذاتحکٌمت  اًسنې پرمختګ اً د 

i. تعيذاتحکٌمت دافغانستان د 

 ستراتیژي مختیاد افغانستان د ملي پر

اّ  ْ لبچبقًشَ ٌی تْکٍ ُْکړٍ ّي چې ،صصې افغبًبى پَ ټْل پَ ُغَ کې ببزار چې .صصاضً زهْږ هْسَ ص ٌٍْ آزاص ببزار پراًٍطتل صي

کړي، اّ ټْل پَ ګډٍ ضرٍ پَ صې ببزار کې ّڼډٍ ّاسلً. صصغْ هطؤّلٍتًْْ پَ غبړٍ َ ْ تَ الش اّږص ًُوضارًګَ ًْر صاضې جرهً افؼبل

 تر الضَ کړ ي ، ُڅَ بَ ّکړّ، تر څْ سصْصً ضکتْر تَ الرٍ پراًٍسّ. تر څْ سلک لَ صی الرې ّشً کْالی لبًًًْ ګټېضرٍ اسٍطتلْ 

کې ًږ ص ضْلې اّ آزاصې پَ لْر ص درکت غْښتًْکً ٌْ، سْ ص سبرجً هرضتْ پَ پبم . هّْرکړي اّ پَ همببل کې ّشْ کْالي هٌبضبَ هبلٍَ 

ًٍْلْ ضرٍ. تر څْ لَ صې لٍبرې ّشْ کْالې چی ٌْ لبًًًْ اّ پرهشتللې سصْصً ضکتْر ص ػوْهً التصبص ص الرښْص پَ دٍث هٌځتَ 

 ،چې  ببػستَ ژًّض ّر پَ برسَ کړي. ص ٌٍْ پرهشتللً التصبص راّړّ. ُغَ التصبص، چې صا تْاى ّلري، تر څْ فمر کن کړي اّ افغبًبًْ تَ ٌْ

ص  ، هشضرٍ تْکْ پْرې تړلې التصبص ص لَ هٌځَ ّړلْ پَ هْسَ، ُڅَ هْ ّکړٍ، تر څْ هشتلفې اضتراتٍژی ګبًې صاّ ّي  ص فمٍرّ سلکْ پَ ګټَ

ٍرٍ پر صې چې صغَ ټْل الضاهبت، هًْږ ص افغبًطتبى ص اهٌٍت، صّلت صارې اّ ُوضارًګَ ص التصبصي ضکتْر پَ برسَ کې پَ الرٍ  ّاچّْ. برض

سْ پَ سبصَ تْګَ ُن صغْ برسْ تَ، ص ًي اّ ضبب ص تْلٍضاتْ ص زٌبتْلْ پَ هْسَ، ، ضتراتٍژي پَ چْکبټ کې پَ پبم کې ًٍْلً صي ًهلً اًکشبف

ص سصْصً ضکتْر ص پرهشتګ لپبرٍ ص آضبًتٍبّّ  جْړًَّ، ًْْظرفٍت ً ص برښٌب ص تْلٍض، ص ضړکًْْ ص جْړّل، ص اّبْ لګْلْ ضٍطتن، ص بٌطټ

برابرّل اّ ص غرٌببًْ ص دمْلْ ص ضبتٌې پَ هْسَ هْ زٌبتَ پبهلرًَ کړې صٍ. پَ ّرتَ ّست کې چې هًْږ سپلې هْسې پَ صغْ برسْ کې 

 ْرّ تَ هْ ُن  پبم صې.اّ صاضې ًتراًسٌت الضتَ راّړّ، ًْرّ ّرتَ ضکتْرًّْ تَ لکَ ص زٌرهْ اضتشراج، ص کلٍْ اّ ببڼډّ پرهشتګ 

، ٍُلَ هْ صا صٍ چې سصْصً ضکتْر جضي اّ چبپٍرٌبل ص بربرّلْ پَ هْسَ  هذٍظ   هطوئيپرهشتګ لپبرٍ ص ٌْ  ضٍبضً اّ التصبصی ص

 سلکْ لپبرٍ ص کبر زهٌٍَ هطبػضٍ کړي اّ لَ بلې سْا هلً ػبٌض زٌبت شً. تر څْ صّلت ّکْالی شً چې ص پرهشتګ ّکړي. چې لَ ٌٍْ پلٍْ

ص اصاري اّ رُبري ّاګً سپلَ پَ الش کې ّاسلً. هًْږ صصې غْښتًْکً ٌْ ترڅْ صا ُېْاص  پَ ټْلْ چبرّ کې  لَ صې لٍبرې ص سپل ُېْاص

 ُېْاصًّْ تر هٌځ پَ سپلْ پښْ ّصرٌږي.  ص ص ًْرّ ُېْاصًّْ پَ کتبر کې پَ تٍرٍ بٍب ص هٌطمې

اّ ، بلکَ برضٍرٍ پر صې  ص ٌْ پراسَ پرّګرام ًَ اّ ضٍبضې ثببت ص راّضتلْ پَ هْسَ ضتراتٍژي ٌْازی ص اهٌٍت هشتٍب هلً پرص  ص افغبًطتبى

ص افغبًطتبى اّ ص هرضتَ کًّْکْ ُېْاصًّْ پَ ګډٍ هرضتَ ببًضې ص افغبًطتبى ص التصبصي پرهشتګ پَ هْسَ  طرح چْکبت جْړّل ص ي چې 

شَ شوٍرل کٍږي. ص هبلٍبتً ًظبم آضبًتٍبّې، پَ ّارصاتً اهْالْ ببًضې شْې صٍ. ص هلً التصبص څشَ هالتړ صصې ضتراتٍژې ص لْهړٌتْبًْْ څ

صا لګَ هبلٍَ ّضغ کْل، اّ پَ آضبًَ تْګَ ص تجبرتً شرکتًْْ پراًٍطتل، اّ ُوضارًګَ ص بِرًٍْ پبًګَ اچًّْکْ لپبرٍ ص آضبًتٍبّّ برابرّل، 

 ُغَ ټْل کْښښًَْ صي چې ص افغبًطتبى صّلت پرې الضام کړې صی. 

ص ػٌْاى تر الًضې ص تجبرتً شرکتًْْ ص پراًطتًْکْ  One Stop Shopکبل کې ص  ۱۰۰۲ًګَ ص ضْصاګرې اّ صٌبٌؼْ ّزارت پَ ُوضار

 ًْهٍږي ، ٌْصارٍ  ٌؼٌی آٌطب " ص افغبى پبًګَ اچًْکْ ص هالتړ ا "صغَ اصارٍ چې  .بّ ٌٍْ اصارٍ ٌې جْړٍ کړٍلپبرٍ ٌٍْ پرّضَ پَ پبم کې ًٍّْلِ

ص لْهړي ځل لپبرٍ ص ص ًْهْړي ّزارت لَ سْا ص راتلًْکْ پبًګَ اچًّْکْ ص هالتړ پَ هْسَ جْړ شْې صې. صغَ  فرػً ًِبص صې چې

 ضبزهبى ص شرکتًْْ ص  ثبت اّ راجطتر کْلْ برضٍرٍ، پبًګَ اچًّْکْ تَ ص ضال هشْرې هطئْلٍت ُن پَ غبړٍ لري. 

ُن ص ضْصاګرې پَ  Afghan Chamber of Commerce and Industry, ACCIُوضا ډّل ص افغبًطتبى ص ضْصاګری اّ صٌبٌؼْ سًْْ 

اّش  اّش ص  اّي اّتبثٍر ّرځ پَ پَ زٌبتٍضّ صي اغېس ضٍبضً غَ  ًِبص صبرسَ کې ص ضالهشْرې اّ زصٍ کړې کْرضًَْ پراًٍطتً صي. ص

.صلبًْى ګساري ٌب همٌٌَ لْي  پَ برسَ کې  فؼبلَ ًّډٍ تر ضرٍ کْي
۲۲
  

 
  36 Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mobile_network_operators_of_the_Asia_Pacific_region  

37 BBC: 10 Interesting Facts you might not know about Afghanistan, http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-13931608  

38 World Bank, 2010: Afghanistan Economic Update, Oktober 2010, Seite 6  
39 http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/355324/publicationFile/4487/factsheet_kfw-flughafen.pdf  
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 د دغو ډېرو هڅو په پام نٌولو سره بٌا هم د افغانستان د پانګې اچونې نظام د تل په شان تر نٌوکو الندې دی. په ٌو حقوقً نظام کې چې د

د ضٍطتن (  افغبًطتبى رضوی دمْلیاّص ػرفی ضٍطتن ػٌؼٌْي ٌب )اضالهی،فمَ /  درٌوو مختلفو حقوقً سٌستمونو څخه رامنځته شوې وي

نګه اچوونکو د حقوقو مالتړ به ٌو ستونزمن کار وي. همدغه المل دې چې بهرنً سوداګران په دې هېواد کې پانګې اچونی سوداګرو او پا

همدارنګه نور داسې الملونه لکه د بهرنې سوداګرې په برخه کې لګې آسانتٌاوې او د تجارتً شرکتونو د پرانستلو  ۰۵ته زړه نه ښه کوي.

لري. برسٌره پر دې د کاپې راٌت او خنډ  ، دا هغه عوامل دي چې د تجارت سکتور په مخ کې دپه برخه کې خورا ډېرې ستونزې

 ۰۶پورې اړو مسائلو کې، کره حقوقً قواعد شتون نلري.  خوندٌتوب  همدارنګه د اختراعاتو او اکتشافاتو

 

 پنځم شمٌره ګراف: په مقاٌسوي توګه د پانګې اچونې وضعٌت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاڼه World Bank: Afghanistan Economic Update, Mai 2011, ۲۲منبع: 

IV .په افغانستان کې د مختلفو سکتورونو پرمختګ 

i.  افغانستان د پانګې اچٌنې سکتٌرص 

لږ څَ پرهشتګ شْې کې لري، سْ بٍب ُن پَ ًْهْړې څبًګَ َ تْاى ً ْتَ راّړل الش ص ص افغبًطتبى صّلت، صصّلتً ػبٌضاتْ ضرٍ لَ صٌچې 

 تمرٌبب   کلًْْ پَ پرتلَ 9/2008 ًَ تر  7/2006 ص ) 15% تر هٌځ تمرٌبب    2011ّ  2010ص  ػبٌض ضراًَ هلًافغٌطتبى ص ، صې. پَ صې ډّل

صې کې ٍُڅ شک ًشتَ، چې افغبًطتبى ص ٌْې اّږصې هْصې لپبرٍ سبرجً هرضتْ تَ اړتٍب لري. پَ سْ بٍبُن  .زٌبتْالې هًْضلې صې( %7.1
۲۲ 

 

________________________________________________________________________________ 
40 Bundesministerium fuer wirtschafliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Newsletter 12/09, Seite 4 

http://www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/laender/BMZ_Newsletter-12_09_draft8.pdf  

41 Outlook Afghanistan, 23. Juni 2011: Concerns about Sustainability of Development in Afghanistan,  

http://outlookafghanistan.net/topics.php?post_id=997  

42 US State Department: http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5380.htm  
43 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH: http://www.gtz.de/de/weltweit/europa-kaukasus-

zentralasien/3580.htm   

44 US State Department: http://www.state.gov/e/eeb/rls/othr/ics/2011/157228.htm  
45 http://www.tolonews.com/en/afghanistan/3109-insecurity-hurdles-investment-in-afghanistan-eu-commissioner-  
46 South Asian Microfinance Network: http://www.samn.eu/index.php?q=economic-afghanistan  
47 Manfred Tilz, 2011: Afghanische Wirtschaft wächst zweistellig- Gute Ernte und wachsender Dienstleistungssektor / Riesige Rohstoffvorkommen 
warten auf Exploration  
http://www.gtai.de/DE/Content/SharedDocs/Links-Einzeldokumente-Datenbanken/fachdokument.html?fIdent=MKT201102048006)   
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 شپږمه شمٌره ګراف: د افغانستان کورنً عاٌدات د ملً سرانه عاٌد پر بنسټ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.imf.orgy Report No. 08/72, International Monetary Fund, 2008: Countr: منبعن

 

 چې  د افغانستان د دولت د کوښښونو په واسطه ، په تٌرو درٌو کلونو کې، د عامه آسانٌتاوو د برابرولو سکتور زٌاد پرمختګ کړې دي

سکتور ډېر په آرامه توګه انکشاف  ًپرمختګ کړې دې. خو صنعتت مالٌاتً او بانکداري سٌستم خورا زٌا،  مخابراتو دپه خاصه توګه 

کال راهٌسې په مختلفو  ۷۲۲۵زٌار اٌستلې دې. د مثال په توګه دغه نهاد د  تډېر زٌا AISAسکتور د مالتړ په موخه  ً. د صنعتموي

فعالٌت کوي د خورا زٌاتو آسانتٌاوو لکه کې والٌتونو کې صنعتً پارکونه جوړ کړي دي. هغه شرکتونه چې د دغه پروګرام په چوکاټ 

او داسې نورو څخه برخمن دي. هغه لومړنې طرحې ،  برابرول ، برق اوبه  ، امنٌتاسانتٌاوي  په ارزانه بٌه د ځمکې رانٌول، د مالٌاتً

ٌداتو لکه اٌرانً شوي دي، ګمرکً سٌستم ٌی د ستونزو سره مخامخ کړی دي. په بهرنی تولجوړي چې  د اقتصادي پرمختګ په موخه 

 تولٌداتو تاجران د څپلو  افغانی ېپه سلو کې(، دا په داسې حال کې دي چ ۵نه تر  ۰تولٌداتو باندې ډېره لګ محصول وضع کٌږي )د 

  ۰۸.الٌه ورکويپه سلو کې م ۰۲ څخه 

شروع شوې ده. دغه پروژه به  کال راهٌسې  ۷۲۲۲ٌوه تر ټولو لوٌه پروژه ده. چې د  پروژه  اوس مهال د کابل د نوي ښار جوړول

له احتاج څخه تر ٌو افغانستان نورو بهرنٌو مرستو  په. او په دې ډول ۰۲کً دي ته وهڅوي چې سرماٌګزاري وکړي نورو پانګه اچوون

  ۵۲ملٌاردو ډالرو ته رسٌږي. ۰۰پانګه  ددي پروژي اوسنً  .حده خالص شً 
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48 Outlook Afghanistan: http://outlookafghanistan.net/topics.php?post_id=956  
49 http://www.dcda.gov.af/?page=Investments  
50 http://www.tolonews.com/en/component/content/article/2295-new-kabul-city-charted-in-north-of-kabul- 
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 بنسټاوومه شمٌره ګراف: د مارکٌت وٌش د سکتورونو پر 

 

 
 ټٌلیزه فیصذي د پانګٌ شمیر سکتٌر

 

 

 42.67% 2505 بٍبرغبًَّ

 

 

 8.55%  502 پْضتً آضبًتٍبّېتراًطپْرت، لْژضتٍک، 

 

 

 5.5%  323 سْراک اّ څښبک

 

 

 5.42%  318 اّ اړ ّضبٌلّ فرًٍچراهْبل 

 

 

 4.80%  282 ټکٌبلْژٌکً آضبًتٍبّې اّ هربْطَ برابرتٍبّې

 

 

 4.04%  237 ټرهْ

 

 

 4.00%  235 ډبرّ ضکبرٍ اّ طبٍؼً ګبز   رّغٌٍبت، تٍل، ص 

 

 

 3.46%  203 ص ضال هشْرې آضبًتٍبّېّ ا ضْصاګري

 

 

 3.00%  176 ص کْر ضرّرٌبت

 

 

 2.62%  154 تْلٍضي ضکتْر

 

 

 1.96%  115 هشتلفې صًضې الضً صٌبٌغ اّ

 

 

 1.91%  112 (ص کرُڼې اّ هبٍُګٍرې پَ شوْل) لْهړًۍ صٌبٌغ

 

 

 1.62%  95 ّ ًطل گٍریا صارّ، ػبهَ رّغتٍب

 

 

 1.40%  82 اّ هربْطَ آضبًتٍبّې اهٌٍتً سضهبت

 

 

 1.31%  77 اړٌکېّ اهطبْػبت 

 

 

 1.26%  74 اّ هربْطَ آضبًتٍبّې چبپ ّ فْتْ کبپی

 

 

 0.85%  50 هربْطَ آضبًتٍبّېّ ا ػبتً سضهبتاطال

 

 

 1.26%  74 صّبً ٌب کبلً هٌٍڅٌَ

 

 

 0.43%  25 ّ اجبرٍا، البهت ص ضفر ضکتْر

 

 

 0.37%  22 صٌؼتً سضهبتّ کْرًً اهْر ا

 

 

 0.34%  20 هبلً اّ دمْلً سضهبت

 

 

 0.27%  16 ص هؼبهالتْ الرښًَّْ اّ بٍوَ

 

 

 0.14%  8 بّېاّ سْراکً آضبًتٍرضتْراًت 

 

 

 0.10%  6 اّ صاضې ًْر

 پبتې ضکتْرًَ ٌې پَ الًضې ډّل صي** 

اّ هربْطَ  ص الهبْ ٌُّې دْض ػوضٍ سرڅالّ

غٍر صّلتً ضبزهبًًَْ، اّ ،  ې، اتذبصًٌَْبًجوٌآضبًتٍبّې

 تؼبًًّ شرکتًَْ

 

 

 

 ۱۰۲۲:ًٍټَ
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 اتمه شمٌره ګراف: د مارکٌت وٌش، ٌوه کتنه

 

 

 

 

 

 http://afghanistan.buildingmarkets.org/sector_graph منبع:

 ، لکه دپخوا په شان ، د تولنٌزو آسانتٌاوو سکتور ښه پرمختګ کړې دې، خو بٌا هم د ملً سرانه عاٌد ٌوه لوٌه برخهسربٌره پر د ي چې 

ې وه، چې د کلنې عاٌد او زراعتً کلونو تر منځ لوٌه وچکالً رامنځته شو ۷۲۲۸/۲. برسٌره پر دې چې د تموٌلٌږي د کرهڼې له الرې 

  ۵۰.باعث شووکمښت  دمحصوالتو په مقدار کې 

 

 نهمه شمٌره ګراف: د کرهڼې تأثٌرات د ملً سرانه عاٌد په زٌاتوالً کې

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنځمه پاڼه World Bank: Afghanistan Economic Update, Mai 2011 :منبع:

iii.  مالې سکتورپولً ٌا 

کال راهٌسې شپاړلس بانکونه جوړ شوي دي. له دې ډلې څخه  ۷۲۲۰پرمختګ په لور روان دې. د د مالً خدماتو سکتور د ډېر چټک 

سره ملګرتٌا و  (Kommerz Bank) چې په دې نږدٌوو کې د آلمان کمرز بانکدي  AIBغښتلً بانکونه د افغانستان بٌن المللً بانک ٌا 

ص کْچٌٍْ پْرًّْ لْهړًې ببًک اّ  Standard Charter Bankبانک همدارنګه عزٌزي بانک، ستندرد چارتر .او همکاري پٌل کړې ده،

څبًګً   ببًکً. صببًکً سضهبتْ ص اجرا پِوْسَ ًْي   لَ سْا هالتړ کٍږي KfWصغَ ببًک ص  صي. The first micro Finance Bankٌب 

لَ سْا اجرا کٍږي .ببًکً اصارتْ  ُوضي ص پٍطْ دْالَ، ص ُېْاص صًٌَ اّ بِر ص اّ شبکً پراًٍطتل  کٍږي اّ 
۵۱ 

 ۱۰۲۰. سْ پَ ص افؼبًطتبى پَ ببزار کً تر ډېرٍ ّستَ  هشکښ اّ لْي ببًک ګڼل کٍضٍ. ٌْ بل ببًک صې، چې  Kabul Bankکببل ببًک 

هلًٍَْ  ۷۰۰استالش لَ کبلَ ص ببًک تمرٌبب   ص هٍالصي کبل کې ص بؼضْ ضتًْسّ لَ اهلَ، لکَ سلکْ تَ ص ًبلبًًَْ پْرًّْ ّرکْل اّ ُوضارًګَ

لپبرٍ  رت اسطتلّْ اّ الضتَ راّړلْ ډالرٍ ضرهبٌَ لَ هٌځَ ّالړٍ. صصغْ پْرًّْ ػوضٍ برسَ ص ببًک شرٌکبًْ تَ ّرکړل شْې ٍّ، چې ص بٍ

صغْ ضتًْسّ پَ ښکبرٍ کٍضّ ضرٍ ضن،  ص. لٌې ٍُڅ ضوبًت ًَ ٍّ. لَ ُوضې کبلَ ٍّ، چې تمرٌبب  ٌْ هلٍبرص اهرٌکبٌی ډالر دٍف اّ هٍل شْ

ډېرّ سلکْ سپلې پٍطې لَ ببًکَ ّاٌطتلې اّ صا کبر ًْر ُن ص ببًک ص کوسّرتٍب اّ ضؼف الهل شْ.
۵۲ 

لَ لٍبرې بٍب پَ ْلْ صصې ضتًْسې ص دلْلْ پَ هْسَ، ص افغبًطتبى ببًک )ص افغبًطتبى هرکسي ببًک( ُڅَ ّکړٍ تر څْ صغَ ببًک ص پْر ص ّرک

 International Monitoring Foundationتلف تړًًَّْ ص بٍي الوللً ّجًِ صٌضّق پښْ ّصرّي. پَ صې همصض ص افغبًطتبى صّلت هش

اّ بذراى ًَ صې چې څرًګَ ًْهْړې ببًک ص ّرشکطتګې ٌْازي صا ضرٍ اهضب، کړل. ُغَ هْضْػبت چې پَ صې اړٍ پرې بذث کٍږي، 

. هْجْصي ّي البتَ پَ صې اړٍ تل ضتًْسّ ضرٍ هشبهز شْ، بلکَ صاچې، څٌګَ کْالې شْ ًْر ببًکًَْ لَ صغَ سطر څشَ ّژغْرّ. 
54 
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51 Manfred Tilz, 2009: Afghanische Landwirtschaft sucht den Anschluss, http://www.gtai.de/fdb-SE,MKT200906178004,Google.html  
52 Economy Watch: http://www.economywatch.com/world_economy/afghanistan/  
53 http://news.orf.at/stories/2065819/  
54 http://www.welt.de/politik/ausland/article13458465/Zentralbankchef-fluechtet-aus-dem-afghanischen-Sumpf.html  
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هلًٍْْ ډالرّ پَ همضار ص پْر ّرکْلْ څشَ  ۲۰ْ اّ هشبجراتْ ّرّضتَ، بٍي الوللً ّجًِ صٌضّق ص لَ ډېرّ بذثًْص افغبًطتبى ص صّلت ضرٍ 

کٍږي. لَ ُوضې کبلَ پَ بٍي الوللً کچَ صا تصوٍن ًٍّْل شْ، ّ شکًَْ  صې ، پَ صې اړٍ پَ ػسٌسي ببًک ُن ًٍْکې ضربٍرٍ پرډډٍ ّکړٍ. 

چې افغبًً ببًکًَْ ببٌض کٌترّل شً.
55
ّرشکطت ضرٍ  بَ ُن لَ بًکصا ب رّ کبرپُْبى پَ صې ببًضې ضرٍ هْافمت لري، چېص ببًکً چب 

ًشهشبهز 
56

 ص ښّْالً پَ هشکً ې ضٍطتن لهب افغٌطتبى ص ، چې صػْاهلْ څشَ صي  ُغْ  لَ جګ ًرر ُن ٌْ لْړّالً ٌب  . ص اًفالضٍْى

 کړې صې. ي راهٌځتَ ضتًْس
 سکتٌرًنٌ کې لسمو شمیره ګراف: د انفالسیٌن نرخ پو مختلفٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتمه پاڼه World Bank, Afghanistan Economic Update, Mai 2011منبع: 

ي ببٌض ص افغبًطتبى هرکسي ببًک الش پَ کبر شً اّ صافغبًطتبى هلً التصبص  سبطرپَ  اّ هشٌٍْ هٌځَ ّړلْ صص اًفالضٍْى ص هٌفً اغېسّ 

  رّل اّ تٌظٍن کړي . تببزار تر کٌ

پَ ضلْ  ۲۷ پَ اّږصّ کً  هٍبشتْ ۲۱تٍرّ  هلٍبرصّ اهرٌکبًٌ ډالرّ تَ رضٍږي. صغَ همضار ص ۵ًْ ًبسبلصې هرضتې  ص هرضتٌضٌّْ ُېْاصّ 

البتَ صا ُن صصې ښْصًّکې صې چې  پٍطْ جرٌبى رّښبًَ کْي . ص بِرًٍْ ُېْاصًّْ لَ سْا ّرکړل شْېلْړّالً ښً څَ شً چې کې 

ّالړ ُېْاص صې. صغَ همضار پٍطې اّش هِبل ص ُېْاص ص پْلً ّادض اّ التصبص ص ثببت لپبرٍ  افغبًطتبى تر اّضَ ُن پَ سبرجً هرضتْ ببًضې

ٌٍْ هِوَ هرضتَ صٍ. 
57 

 یًٌلسمو شمیره ګراف: د بيرنیٌ ىېٌادًنٌ ناخالصو مرستې

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 اوومه پاڼه ,World Bank: Afghanistan Economic Update, Mai 2011منبع: 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

55 http://www.nytimes.com/2011/06/18/world/asia/18kabulbank.html?_r=1  
56 http://www.washingtonpost.com/world/asia-pacific/lawmakers-allege-afghan-bank-made-questionable-loans-azizi-bank-insists-its-on-solid-
footing/2011/07/11/gIQAntWB9H_story.html  
57 Rehman Rahmani, Tia Raappana, 2010: Economic trends and prospect in developing South East Asia, Asian Development Outlook 2011,   
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ې دې. خو هغه څه چې په کابل بانک کې پٌښ کلونو تر منځ ښه پرمختګ کړ ۷۲۰۲/۰۰برسٌره پر دې  چې مالً او بانکداري سٌستم د 

شول، ددې ښودونکې دې چې اداري فساد ته څومره الره مساعده ده. همدارنکه د بانکونو اوسنې وضعٌت، په والٌاتو کې د اقتصادي 

حسابونو پرانستلو ته  فعالٌتونو لپاره هٌڅ اهمٌت نلري. ځکه چې په والٌاتو کً )البته هغه خلک چې په ښارونو کې نه اوسٌږي( د بانکً

سٌستم، چې تر دودٌز    ۵۸و سوداګران، بانکً حسابونه لري. د حوالېسوداګرٌز شرکتونه اپه سلو کې  ۰۰هٌڅ السرسې نلري. ٌوازي 

 ۵۲کې ترې کار اخٌستل کٌږي. او ښارونو تواټولو پخوانې د پٌسو لٌږدولو سٌستم دې، د هېواد په ډېرو والٌ

 

iv. ىنبانکونو ژم پرمختاٌې  د 

 World Bankنړٌوال بانک 

و په ملٌونو امرٌکاًٌ ډالر ۰۵۶کال راهٌسې د  ۷۲۲۷. نوموړي بانک د بانک ديتر ټولو فعاله انکشافً په افغانستان کې  نړٌوال بانک

 وزٌاتله  بانکد مختلفو پروژو د دوام لپاره مرسته کړې ده. د نړٌوال ٌې ملٌونه امرٌکاًٌ ډالر ۰۰۶د پور په شکل او همدارنګه اندازه 

  ۶۲، ترانسپورت او عامه ادارې په برخو کې ګټه اخٌستل کٌږي.ېد جوړولو، کرهڼ ٌا زٌربناو د بنسټونو و څخهمرست

. دغه پروژه د کوي مرسته  ضرٍ   Afghan reconstruction trust fundصندوق   شرکتساختمانً همدارنګه دغه بانک د افغان 

ملٌونو امرٌکاٌی ډالرو  ۰۲۲د ٌا صندوق چې پروژه   کوي. دغهٌې  او دوٌش تنظٌم د څرنګوالً کتنهد وٌش او امکاناتو وساٌلو ًمال

په لرو سره چې د بٌالبٌلو مرستندوٌو هېوادونو له خوا تموٌل کٌږي ، په لومړي قدم کً د زٌربناو د جوړٌدو او له بهر څخه د  پانګې

د  ٌوازي  ملٌونه امرٌکاًٌ ډالره ۷۷کال کې به نړٌوال بانک  ۷۲۰۰په  و ي. مسلکً افغانانو د راتللو له پروګرام سره مرسته ک

     ۶۰خصوصً سکتور د انکشاف په موخه مرسته وکړي.

 

 ADBد آسٌا انکشافً بانک 

وموړي ژمن دې. ن ته لمنځه وړلو دد آسٌا انکشافً بانک هم ٌو له هغو نړٌوالو بانکونو څخه شمٌرل کٌږي، چې په منځنې آسٌا کې د فقر

ملٌارد ډالرو په مقدار افغانستان ته د پور په حٌث، تخنٌکً خدماتو، بانکً ضمانتونو او د خصوصً سکتور د مالتړ په  ۷.۰بانک د 

نوموړې بانک په  ۶۷هېوادونو په کتار کې اتلسم هېواد دې.ونکو موخه مرسته کړې ده. افغانستان د آسٌاًٌ انکشافً بانک نه د پور اخٌست

ښنا، ترانسپورت، مالً او بانکً سٌستم او د عامه سکتور په برخو کې ٌکې په مختلفو سکتورونو کې لکه طبٌعً زٌرمې، بر افغانستان

 پروژې تر الس الندې لري. د آسٌاًٌ انکشافً بانک ٌوه عمده پروژه په افغانستان کې د بٌن المللً سوداګرې د آسانتٌاوو د برابرولو

Promoting International Trade and Cross-Border Trade Facilitation  پروژه ده. نوموړې پروژه به د افغانستان د بهرنې

  ۶۰آسانتٌاوې برابرې کړي. تجارت ته 

 

 Deutsche Entwicklungsbank د آلمان انکشافً بانک

ښنا او اقتصادي پرمختګ کې ٌنه، برکال راهٌسې په مختلفو سکتورونو لکه اوبه لګونه، د بنسټونو جوړو ۷۲۲۷د آلمان انکشافً بانک د 

په مرسته، په موسسً واړه او متوسط پورونه خلکو ته ورکوي. په همدې موخه نومړي بانک د لومړي ځل لپاره د آغا خان خٌرٌه 

لٌونو . په دغه بانک کې د لسو م پرانٌسته The First Microfinance Bank لومړنې بانکدر ورکولو افغانستان کې د کوچنٌو پورونو 

   ۶۰ٌورو په اندازه پانګه اچونه شوې ده. دغه بانک افغانً سوداګرو ته کوچنً پورونه ورکوي.

 

ivاغېزه  و. د افغانستان په اقتصاد باندې د نړٌوالو مرست 

په خزانه ٌا ولت نړٌوال مرسته کوونکً هېوادونه د افغانستان په اقتصادي پرمختٌا باندې ډېره اغېزه لري. د بهرنً هېوادونو له خوا د د

ملٌونو امرٌکاًٌ ډالرو په مقدار ٌوازې د بشري  ۵۲۷کال کې د  ۷۲۲۲. څرنګه چې په په مصرف رسٌدلً  پٌسېه کې ډېري دار

 . ۶۵.يملٌارده امرٌکاًٌ ډالره مرسته شوې د ۶.۷توګه په دې برخه کې  عمومً . په يخدمتونو په موخه مرسته شوې د
 

 اردو ملً د ٌې ېک سلو په ۵۲ باً ٌتقر ېچ ، ېشو مرسته الرهډ ًٌکاٌامر ملٌارده ۶۷ پوره ېپور کال ۷۲۲۲ تر نه کال الديٌم ۷۲۲۰ د

 .  دي شوي مصرف  ېک  برخه په سوٌپول  ملً او

 ۶۲. رسً ته الروډ ًٌکاٌامر ملٌونو ۵۰۲ اندازه مرستو  شوو وعده د لپاره کال ۷۲۰۰ د
58 Definition: Hawala ist ein informelles Werttransfersystem basierend auf Vertrauen und einem weitreichendem Netzwerk von Geldverleiher, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hawala  
59 http://www.samn.eu/index.php?q=economic-afghanistan  
60 http://trade.gov/afghanistan/doc_afghanistan_marketops.asp  
61 Afghan Ministry of Finance: http://mof.gov.af/en/news/2048  
62 http://www.adb.org/Afghanistan/main.asp  
63 http://trade.gov/afghanistan/doc_afghanistan_marketops.asp  
64 http://www.kfw-entwicklungsbank.de/DE_Home/Laender_Programme_und_Projekte/Asien/Afghanistan/Leuchtturmprojekt_1.jsp  
65 http://www.globalhumanitarianassistance.org/countryprofile/afghanistan   
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 ه شوې پٌسې او د ناخالصه ملً عاٌد زٌاتوالېدولسمه شمٌره ګراف: د بهرنٌو هېوادونو مرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Council on Foreign Relations: blog.cfr.org/geographicsمنبع: 

د بهرنٌو مرستو په واسطه  په برخو کې  ثبات، د بٌارغاونې ، لوژستٌک او ترانسپورتد مختلفې پروژې، په خاصه توګه د مالً سٌستم 

 والړ  دې.   پوري تړلً او  د افغانستان اقتصاد په بهرنٌو مرستو ده چې کارندويتموٌلٌږي. دغه موضوع ددې ښ

 

 دٌارلسمه شمٌره ګراف: د بهرنٌو هېوادونو مرسته شوې پٌسې او د دولت مصارف

 

 

 

 

 

 

 

 لسمه پاڼه World Bank: Afghanistan Economic Update, Mai 2011منبع: 

د نړٌوال بانک احصائٌو ته په کتنې سره  کٌږي . سره تر ٌوالې ټولنې په مرستواوس مهال د  افغانستان د دولت مصارف او لګښتونه د نړ

په سلو کې د افغانستان د دولت لګښت د بهرنٌو هېوادونو نظامً او بشري شتون په مرسته  ۲۲کې به کابو  ۷۲۰۰وٌل کٌږي، چې په کال 

ستراتٌژي د افغانستان د اقتصادي پرمختٌا لپاره تجدٌد نظر مرسته کوونکً هېوادونه اوس په دې هڅه کې دي، چې خپله .   68تموٌلٌږي

هغه  ،دا ګواښ ورکوي د امرٌکا حکومت  ته چې ٌو امرٌکاٌی څٌړنٌز مرکزڅرنګه . او د افغانستان په شراٌطو ٌې برابر کړي  کړي

 مختګاقتصادي پرا ٌوسالم  او دً دي او ناامنً وسٌله ګرځٌدل زٌاته برخه ٌی د اداري فساد ،پٌسې چې په دې موخه باٌد لګول شوی وی

 کٌږي، د اقتصادي بحران ) دٌپرٌشن ( سبب شً چې د بهرنٌو ځواکونو وتل شروع کله کال څخه وروسته  ۷۲۰۰مخه نٌسً. په تېره بٌا د 

69 . 

کال کً د پوره امنٌت تر   2014په اروپاًٌ ټولنې همدااوس  لکه څنګه چې پٌسً روانً د ي ،  ډېرې ته  هم دغه هېواد د يسره له خو 

 .70دهوعده کړې ورکولو ملٌونو امرٌکاٌی ډالرو د ۶۲۲د  سپارلو ، 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

66 Relief Web: Afghanistan: Donor Financial Review Report, http://reliefweb.int/node/349355  
67 Financial Tracking Services, Juni 2011: List of all humanitarian pledges, commitments & contributions in 2011, http://www.reliefweb.int/fts  
68 Gregg Carlstrom, Juni 2011: ‘Economic Depression’ looms in Afghanistan, 
http://english.aljazeera.net/news/asia/2011/06/20116812933228775.html  
69 Evaluating US Foreign assistance to Afghanistan, 2011, Seite 8, http://www.gpoaccess.gov/congress/index.html  

70 Outlook Afghanistan, July 18th 2011: EU pledges 600 m $ in id to Afghanistan, Titelseite & Seite 8  
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 اقتصادي کتنه

 ۲۰ملٌونو ډالرو ته رسٌږي ۵۲۷بهرنٌو مرستو  مقدار  د ښه پرمختګ کړي . هغه هم په د ي خاطر چې افغانستان په تٌرو لسو کلونو کې 

بهرنٌو قواوو له کٌدي شً ددي هېواد پر اقتصادي پرمختٌا ،بلخصوص ورسته د  ا،تکٌه کول  افغانستان باندي د بهرنٌو مرستو په دي ..

سم، د ٌوه اقتصادي فشار ګواښ  . څرنګه چې اقتصادي شنونکً، د امرٌکاًٌ قوا او ناتو د وتلو سرهبده اغپزه والري  وتلو څخه 

 ۲۷ورکوي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Quelle:http://www.globalhumanitarianassistance.org/countryprofile/Afghanistanمنبع: 

 

i.  د افغانستان په اقتصاد باندې د نړٌوالو مالً مرستو اغېزه 

تصاد، د بهرنٌو هېوادونو د نظامً حضور او بشري په سلو کې د افغانستان اق ۲۲، اوس مهال کابو له مخً  د نړٌوال بانک د احصائٌې

دغه مرستې په اوږد مهاله پروژو  کې نه مصرفٌږي، بلکه په  ۲۰مرستو په واسطه په پښو والړ دې. د امرٌکا د سنا د مطالعاتو په مطابق،

افغانستان  په توګه د بٌلګً د  ږي .تمامٌچې د هېواد د پرمختګ لپاره چندان اغېزمنې نه او له همدي کبله هغو لڼډ مهاله پروژو کې، 

و سره کوښښ کوي هغوي وساتً ؤ ځکه چې  ګڼ شمٌې افغانان چې په ورکول په  معاشد اضافً مامورٌنو ته،ځنً څپلوو  ولت د

. (  برابره دولتً ماورٌنو او ٌا دپوهنتون د پروفٌسرانو   په کچه معاش تر السه کوي 10سازمانونو کً کار کوي ،لس )  خارجً 

او په وخت و ازمانسره دهغو د مصرفول ، اداري فساد او رشوت ته زمٌنه برابره و ي. ددغً  دغو مرستو . همدارنګه د برسٌره پر دې

 ۲۰مبارزه وشً. کلکه ، باٌد ه هم حکم کوي ټولن ه ستراتٌژۍ او نړٌوال مختٌا ملً پر د ې د افغانستاني په وړاندي ، څنګه چستونز

 اغېزمن کړې دې. د شفافٌت نړٌوالسخت ډېره زٌاده اندازه د افغانستان اقتصاد  اداري فساد په منفً اغٌزه او  تر ٌو حده د مرستو

، افغانستان د اداري فساد له لحاظه په نړې له مخً  .Transparency International Korruptions- Index۲۵ ي اندٌکس احصائٌو

 اول او دوٌمه درجه کې دي. ٌوچې سومالٌا او ماٌانمار هرکې درٌم هېواد دې. دا په داسې حال کې دې، 

وغواړي چې بٌړه لري ا د هر کار کولو امکان نشته. د مثال په توګه که څوک) رشوت(  سره  ورکولوپه په افغانستان کې د لګو پٌسو 

. دا کار وکړي ه کومې ستونزی او ځڼډه کوالي شً چی د شلو ډالرو په ورکولو سره، پرته ل هواي ډګر ته بً له  کنترول نه  داخل شً ،

ډالره مربوطه نهاد ته  ۰۸۲باٌد کړي ،السته  تر همدارنګه که څوک وغواړي چې پرته له آزموٌنې، د موټر چلونې الٌسنس ٌا جواز

ګه امرٌکاًٌ ډالره پان ۶۲۲۲۲رشوت ورکړي. او که څوک وغواړي چې خپل ٌو نژدې دوست له زندان نه راخالص کړي، نو باٌد 

د فً نفر  ، (UNODC)له مخً  نٌولو سره ، د ملګرو ملتونو دسازمان د احصائیکې  مثالونو په پام او داسً نورو  اچونه وکړي. د پورته

په  په کال کً  امرٌکاٌې ډالرو ه بلٌون ۷.۵په دې مانا چې کابو  ،فساد کې ورکٌږي په تقرٌباً ٌو په څلورمه برخه  په سر د ملً عاٌد 

 . ۲۶او رشوت کً ورکول کٌږي   ساداداري ف

 ته ارنواالنوڅ او قضات هګهمدارن او سٌولپ. کوي وضع قواعد او نٌقوان ېچ دي، هغه نهادونه فاسده ولوټ تر ،ټبنس پر مطالعاتو ددغو

رئٌس هم په دې باور دې چې اداري فساد له هغو الملونو څخه دې  UNODCد  په افغانستان کې  همدارنګه .يٌږک ورکول رشوت  زٌات

 د دولت رهبري او ادارې په مقابل کې ٌو لوې خڼډ ګرځٌدلې دې.  ،ښه والً  د افغانستان د امنٌتپه چې 
 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

71 Stand 2009: http://www.globalhumanitarianassistance.org/countryprofile/afghanistan  
72 “Economic depression looms in Afghanistan”, 2011: english.aljazeera.net/news/asia/2011/06/20116812933228775.htm  
73 “Evaluating US Foreign Assistance to Afghanistan”, 2011: http://foreign.senate.gov/download/?id=E8637185-8E67-4F87-81D1-119AE49A7D1C  
74 “Fighting Corruption in Afghanistan – a Roadmap for Strategy and Action”, 2007: http://www.unodc.org/pdf/afg/anti_corruption_roadmap.pdf  
75 Stand 2010: http://www.globalhumanitarianassistance.org/countryprofile/afghanistan  
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څخه مالتړ کوي. نه ٌوازې  ۲۲او داسې نورو او ترحګري  لکه د مخدره موادو قاچاق ونور عمده جراٌمله ، اداري فساد دي  ربرسٌره پ

افغانان هم په دې باور دي چې اداري فساد د افغانستان لوٌه ستونزه ده. چې په خوا کې ٌې  ۵۲کً ملګري ملتونه بلکه همدارنګه په سلو 

 ۲۸هم له لوٌو ستونزو څخه شمٌرل کٌږي.  % ( 52)  کارياو بٌ % ( 54)  نا امنً

او له   مرستً د نړٌوالې په  نژدي راتلونکً کً به دامنٌت چاري افغان حکومت ته وسپارل شً ،  دې موضوع ته په پاملرنې سره چې 

افغانستان ته د مرستو په اندازه به ،  سره له دي چې ددي وروسته کړي. ه واغېز ي پرمختګ سخته اقتصاد پر اداري فساد  د افغانستان

  پاتً شً .  په دې هېواد کې سازمانونه  نړٌوال ولً بٌا هم تر ډېره وخته به  ً،شٌکې کمښت را

ته ورکړي. همدارنګه ۲۲دولت   افغانستان  په سلو کې مرستې او وساٌل د ۵۲اوس مهال نړٌواله ټولنه په دې هڅه کې ده، تر څو خپل 

[ تر عنوان الندې پلً کړي. Aid to Trade - ٌم لري چې خپله نوې ستراتٌژی د ]سوداګري د مرستې په بدل کېنوموړې ټولنه تصم

کال پوري  په  2013حکومت غواړي تر  ، د آلمان ددي لپاره چې د بهرنٌو قواو د وتلو وروسته هم  افغانستانته د مرستو لړي روانه وي 

 .  ۸۲ پوري زٌاتً کړي  ملٌونو ٌورو ۷۲۲د  مرستً تر  پلً اجتماعً برخه کً د بٌا روعونً  لپاره خ

 

ii. د مرستې څخه سوداګرې ته بدلون 

 پرمختګ په لور زاٌی مرستو نه د سوداګرېٌد پرمخت

ه ډېر بالرې بٌارغاونه دتاکٌد کوي، چې د ورٌښمو باور دي او په دې  او د نظر خاوندان  اقتصاد پوهان ت شمٌراوس مهال زٌا

په دي ټٌنګار کوي چې د زٌربناو جوړول د سرکونو بٌارغول  او نوي جوړول له همدې کبله دغه متخصصٌن  .  ۸۰.اغېزمن کار وي

 .  ۸۷تاکٌد کوي. و هم صادرول د ګازو او برٌښنا په څخه  تاجکستاند پټلً جوړول ضروري کاردي .له 

ٌنګار کٌږي چې ، د افغانستان د اقتصاد په جوړلو کً ددي ترڅنګه د افغانستان حکومت په ځٌنواسنادو او مدارکو کً هم په دي ټ

 باٌد خصوص سکتور ته پوره ونډه ورکړل شً . 

د ٌو     82داټول ښً اوسمً مفکوري او نظرونه دي . له افغانستان نه ٌوه ترانزٌتً الره اوٌا په اسٌا کً مرکزي  نقطه جوړول 

کاله ) آزادي (  اوس هم د ٌو ناروغ په  10ده چې د ا هېواد وروسته له  راتلونکً خٌال په توګه کتل کٌږي . دا په داسً حال کې

ډول  نړٌوالو مرستو سرٌم ته اړتٌا لر ي.  دغه ټول اقدامات دٌو عمل کرد حٌثت لري چې څنګه وکولً شً ٌو وٌجاړ دولت ، لکه 

 افغانستان بٌا په خپلو پښو ودروي . 

دا پوښتنه ده، چې څرنګه کوالې شو دغو موخو ته  ً نه تر سترګو ګٌږي ، هغه ککړنالرواو بررسٌو  هغه څه چې په دغو ټولو

وکړو؟ په ٌوه هېواد کې چې ٌوه او مدٌرٌت  ورسٌږو. د مثال په توګه دا سوال منځته راځً چې څرنګه کوالې شو د فعالٌتونو اداره

کٌږي، څنګه کوالې شو چې د دولت د ادارې او رهبرې  پلوه ادره او قبٌلوي مشرانو له لوٌه برخه د طالبانو او نورو مخالفو ډلو 

او ٌو پانکه اچونکً ته دا ډاد . څوک کوالې شً دا تحلٌل  په غاړه واخلً، او دبحران په وخت ٌې مدٌرٌت وکړوڅخه وغږٌږو

کلونوکً  5تلونکً او ٌا داچې ددي دعده وکړي چې کوم ٌالر ٌبه په را ؟الري مطمٌنه او له حملو خخه ډاډه دي  مېوک ورکړي چې 

جوړه شوه. برسٌره پر دې ، ډېر زٌات  بٌا  په ټول هېواد کې سړکونه جوړٌږي او د افغانستان لوٌه شاهراه د استفادي وړ و ي. 

. سبب ګرځً وساٌطو له منځه وړلو   وړل شول. خو بٌا هم ٌو ډېر زٌات شمٌر ماٌنونه د عامه خلکو او دنظامیي ماٌنونه له منځه و

په راتلونکً کً و کولً تر څو  په افغنستان کً لکه د نورو برخوپه شان ،  په دي برخه کً هم مسلکً کسان نه لري ، ه همدارنګ

  شً ، په نړٌواله مرسته  جوړشوي منجمنت / مدٌرٌت  تازه او رهبري کړي. 

مختلفو چې له  څخه دې و، افغانستان ٌوه له هغو هېوادونشو ٌوه بله لوٌه ستونزه د لوژستٌک  برخه کې ده. څرنګه چې مخکې  ووٌل

ا په وړو چې بٌا په خپل مٌنځ کً په سٌالو ډلو او د جنګ ساالرانو له خو دېشوي او نژادونو څخه جوړ ، مذهبونو، ژبوومونو ق

اوتاجرانو ت ٌوازې په پالزمٌنې پورې محدود دې. له همدې کبله د خلکو حکوم  د افغانستان ګروپونو وٌشل شوي او رهبري کٌږي .

، بٌدون له ٌو ډېر ستونزمن کار وي او د سرکونوترانسپورتً محصول،چې د اقتصادپه وده کً ستر رول لوبوي، مالٌه اخٌستلڅخه 

عمده لوژستٌکً  ه. بلورشً جبونو ته شخصً  او طالبانو ، جنګ ساالرانو قاچاقبرانو مخدره توکو دد نوموړې پٌسې د ي چې 

ٌالنو او اوښانو په فستونزه، له دغه هېواد څخه د اموالو او کالٌو ستونزمن انتقالول دي. د لوی سکندر او چنګٌز خان په وخت کې د 

رنګه په راتلونکً کې د الرې ګانو په واسطه به حمل او نقل کٌږي. له همدې کبله واسطه لٌږد را لٌږد کٌده. خو اوس مهال او همدا

څخه  ًپروس لهنقل حمل او ساعته د  ۷۰ته اړتٌا  ده، بلکه هغه تخنٌک ته چې  کسانو با تجربه  مسلکً او  ٌوازې نه اوس مهال 

په دي برخه کً د افغان پولٌسو د  ٌسً.ن ت وختډېر زٌا داسً مسلکً کسانو روزل هم اړتٌا شته. داو کنترول وکړي ،  کتنه

 روزنً پروګرام ،چې خوراډېر وخت
 
77 „Corruption in Afghanistan“ UNODC 2010: http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2010/January/corruption-widespread-in-afghanistan-
unodc-survey-says.html  
78 19. Januar 2010: “UN Report Claims Bribes Equal to Quarter of GDP” von Matthias Gebauer und Carsten Volkery  
79 Communiqué, Kabul International Conference on Afghanistan, 2010 
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/Kabul%20Conference%20Communique.pdf  
80 Stand 2011, (2009: 220 Mio, 2013: 430 Mio): http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01- 
Nodes/Afghanistan_node.html  
81 z.B. “The key to Success in Afghanistan”, S. Frederick Starr, 2010 und “A Truly Regional Economic Strategy for Afghanistan”, Andrew C. Kuchins, 
2011  
82 Seite 7: “The key to Success in Afghanistan”, S. Frederick Starr, 2010   
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د پولٌسو دسالمً  چېتٌښته ٌوه بله ستونزه ده،  د پولٌسوله دندي څخه په سلو کې   67ا تقرٌب ٌې دربر ونٌوه ،ٌوه ښه بٌلګه ده. که څه هم 

 .  ۸۰په جوړولو کً ستر خنډ  ګرځٌدلً او کاري اداري 

ښاغلې فرٌدرٌک  ۸۰د بٌارغاونې په مقابل کې خڼډ ګرځٌدلې دې. ري ال ودلوٌو ستونزو څخه دې چې، د ورٌښم له ً وضعٌت ٌوامنٌت

روان وي ړک په سکوالې شو ثبات هم منځته راوړو. ] کله چې ٌو کم شمٌر موټران  د ترانسپورت په واسطه ستار په دې باور دې، چې 

وي او چور ٌې کړي. خو که چېري د موټرانو شمٌر په  سل هاو وي ، نو د الرو غله  نه شً کول  ه په اسانه کولً شً هغه  ودرغل،

کار هم د افغانستان  اقتصادي  هغه ټول چور او مال ٌې غال کړي. ، کڼ شمٌر موټران  خپل منزل ته رسٌدلً شً او په دي ترتٌب دا 

دي ته چمتو شً چې د سرکونواو الرو په خوندي ساتلو کً  مه خلک عاهم ه سوداګران او ارنګه ب.  همدکې مرسته کوي پرمختګ 

 . ۸۵مرسته وکړي  

کار نړٌوالې ټولنې په تٌرو لسو کلونو کې  وښوده چې دوې  . مقصد ته د رسٌدلو لپاره زٌات وخت پکار دې خوشبٌنانه  ولً شونً  دغه

ته ثابته کړو، چې په  ) مالٌه ورکونکو(   خلکو ولوالي شو خپلو  ونتاٌجو غوښتونکً ٌو، تر څ او شفافو  ي. موږ د چټکوتواناي نه لر

په آلمان او ٌا هم په امرٌکا  کې مالٌه ورکونکو خلکو ددي قناعت ورکول ، چې مونږ  دې هېواد کې پانګه اچونه ٌو ډېر مهم کار دې. 

په ٌو جوړ او کاري  ي پاٌلً څرګندي ، افغانستان تر څو د خپلو مٌلٌاري  مرستواو سرماٌګزار،( کلونو ته اړٌتا لرو 10نورو لس ) 

 دولت بدل ، د اورٌښمو الره جوړه او افغانستان دمنطقً په ٌو تجارتً مرکز تبدٌل شً، ٌو ستونزمن کار وي  . 

  

 

iii. پرمختٌا په موخه نړٌوالې ستراتٌژۍ ي د افغانستان د اقتصاد 

  تصمامٌم ) کاري لست (   شوي د امرٌکا له خوا نٌول

تشکٌل شوې ده. د کاري څخه افغانستان اقتصادي پرمختګ د ټٌنګښت په موخه، د امرٌکا متحده اٌاالتو ستراتٌژي له څلورو برخو د 

قوا استخدامول، د ټولنٌزو آسانتٌاوو بنسټٌزه جوړونه، د بنسټونو بٌارغاونه او د مالً او بانکدارې سٌستم ثبات او مالتړ. له همدې 

. اوس دا پوښتنه مطرح کٌږي  لوٌږي، چې د چارو اداره به د افغانستان دولت او خصوصً سکتور ته ورککبله، اوس مهال وٌل ک

ددي چې د هغً رهبري د  ، په عوض  په الس کې واخلًمندلو ابتکار او مسولٌت د کارنه باٌد د افغانستان دولت اٌا  کٌږي، چې

ا د ٌوې مسئلې لپاره ٌوه ستراتٌژی مطرح کړې او بٌا ٌې د ً نړي غرب . تل داسې واقع شوي دي، چېامرٌکا څخه ترالسه کړ ي 

چې افغانان د بهرنً مالتړ په لرلو سره، خپله الس په کار شً،   دا وي به  ښه  پلی کٌدو لپاره د افغانستان دولت ته ورسپارلې ده. 

 ٌو ستراتٌژٌو په تمه کٌنً.  او خپله ستراتٌژې او سٌستمونه مطرح کړي او پلً ٌې کړي، پرته له دې چې، د بهرن

 د آلمان  نٌول شوي تصمٌمونه

شمٌرل کٌږي. د آلمان د  په لومړي مقام کً  ستراتٌژې د لومړٌتوبونو څخهاوسنً د امنٌت د مسئولٌت پوره انتقال، د آلمان هېواد د

په  ې باور دي چې بٌن المللً پانګېاو په د ۸۶زٌرمو ته زٌات ارزښت ورکوي. طبٌعًبهرنٌو چارو وزارت په دې اړه د افغانستان 

 ددې توان لري، چې په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ او ثبات تضمٌن کړي.  اوږد مهال کې 

. په دې اړه د آلمان هېواد په دې هڅه کې او غرٌبً له منځه وٌسً  فقر ، او له دې لٌارې وشً کوالې چې خلکو ته کار پٌدا کړي 

او جوړولو په تدوٌن  او مقرراتو د حقوقً قواعد د لپارهس ته راوړلو او الد شته و زٌرمو د استخراج چې د افغانانو سره د  دې

پوري آړونده نهادونه  په د ي کوښښ کوي چې د ٌو آزاد او دوامداره اقتصاد د . همدارنګه د آلمان هېواد برخه کً مرسته وکړ ي

دي الره کې د آلمان  دولت زٌات هغه  . په88پرمختګ په موخه ،  الزمً کاري  کړن الري ، مقررات  او چاپلاير برابر کړ ي 

په برٌالً توګه مخ په وراند ي ځً، که څه  پروژي اصل ته ډېره پاملرنه  کوي ، کومً چې اوس مهال د افغانً همکارانو له خوا

 که چېري دي مسلً ته ډېر ځٌر شو نو داسً برٌښً چې.دپٌسو له درٌدوسره هغه په ټپه درٌږي چېهم ځڼً دا سً پروژي شته 

ً متخصصٌن له د ي څه ٌو ډول ډه ډه کوي چې کومه پراخه ملً ستراتٌژي جوړه کړي . هغوي هڅه کو ي تر څو په همدي آلمان

استخراج پر د کانونو د افغانانو د مسوولٌت منلو په روحٌه ، چې تر اوسه چندان قوي نه ښکاري، اواو پروژي اصل اکتفا وکړ ي

 باندي بسنه

 .  وکړ ي

 
 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

83 “Verschenkte Jahre bei der Polizeiausbildung“, Zeit online: http://www.zeit.de/politik/ausland/2010-01/polizeiausbildung-afghanistan-3  
84 Frederick Starr, author of “The key to Success in Afghanistan”  
85 Seite 79: “The key to Success in Afghanistan”, S. Frederick Starr, 2010  
86 Website der Bundesregierung: http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Afghanistan/afghanistan.html   
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  :پرمختٌا د خصوصً سکتور

په دې برخه کې د  ې منتقدٌنو ټولن ېنړٌوال دوروالً په مقابل کې د غبرګون په حٌث  ځنډ او اقتصادي پرمختګ دتٌرو کلونو د

سکتور د مالتړ په اړه همنظره دي.  ًپرمختګ غوښتونکً دي. بې طرفه اقتصادي شنونکً د امرٌکا  ستراتٌژې سره د خصوص

ې، چې دغه سکتور باٌد په لوٌه کچه د کورنٌو سوداګرو او پانګو په واسطه رهبري شً. تر کومه خو ددوې زٌات تاکٌد په دی د

د په راتلونکً کې د خصوصً سکتور نه مالتړ خوځاٌه چې د امنٌت او اقتصادي پرمختګ تر منځ رابطه ډېره زٌاته پٌچلې ده، 

کې د تشبثاتو پرانٌستل او ي ڼه، کانً زٌرمې، ټولنٌزې آسانتٌاواغېزمن وي. په مختلفو سکتورونو لکه کره ډېر اقتصادي ثبات لپاره

. او له همدې ه وکړ ياغېز زٌاته  پرمختګ په له هغې لٌارې په همدغو تشبثاتو باندې مالٌه وضع کول، کوالی شً چې د اقتصاد

ه ټولن ، بلخوص په داسً اقع شًاغېزمن وپه مندلو او هوداراز د فقر په لمنځه وړلو کې  به وي چې خصوصً سکتور د کار الري 

  ً هم  رامنځ ته کړي . امنٌتڅومره چې بً ، لکه کړي منځ ته  را چې په هغې کې بٌکاري په همغه کچه  ستونزې کې 

د دغه مودل په ذرٌعه، خصوصً تشبثات باٌد له ٌوې خوا د مختلفو سکتورونو لکه کرهڼه، صنعت او ټولنٌزو خدماتو د پرمختګ د 

 ت ځانته غوره کړي او له بلې خوا به زٌات خلک له دې لٌاري ثبات او امنٌت ته لٌوال شً.موتور حٌثٌ

په افغانستان کې د خصوصً تشبثاتو او سکتور د استحکام او ثبات په موخه، بعضې شنونکً په دې باور دي، چې باٌد اساسً 

ته د پاملرنې څخه پرته، چې په ابتدا، کې به لګ څه ستونزمن  دې موضوع ، البته  بدلونونه منځ ته راشً: د کاپٌتالٌزم د سٌستم مننه

 . البته نه ٌوازي ثبات ، بلکه  د متحرکو  ښکاره شً، د اقتصادي فعالٌتونو مالتړ، پرته د دولت او نړٌوالې ټولنې د نظارت څخه

نکو  په اقتصادي تصامٌمو کً او پانګه اچو متشبثٌن ترتٌب باٌد خصوصً  په دې جوړښتونو شتون هم اړٌن د ي .  اقتصادي

د ثبات او بٌا رغاونً په ستراٌژي کې باٌد  اقتصادي پرمختګ ته د ٌو مرکز ي اصل او هدف په توګه وکتل شً  کړل شً. شرٌک 

دولتً اقتصادي تصامٌم او ٌوازې مرکزي اقتصادي فعالٌتونه، په اونه دٌو دوٌم هدف په شان ،څنګه ]ې تر اوسه شوي ده . مرکزي  

ه منفً اغېزې ولري. پرمختٌا بده او په اقتصاد  ، نسبت پرمختللو هېواد ته ، کول ٌشً وه هېواد کې چې د هرې نګاه نه کمزورې ٌ

نه شوکول له هغه څخه د پوښه   حکومت دومره کمزروي د ي افغانستان څرنګه چې لٌدل کٌږي او په تٌرو کً هم  تجربه شو ي، د 

   88مثال په توګه ٌادکړو .

 Center for International Privateد بٌن المللً خصوصً تشبثاتو مرکز ٌا  لکه  مطالعاتنور  ورتنً او همدارنګه پ

Enterprise (CIPE)90   ًخصوصً  دي نتٌجً ته رسً  چې په افغانستان کې ددي لپاره  ٌولوي ظرفٌت شته چې وکولً ش

 . اقتصاد رامٌنځ ته کړي 

موانع لکه  پرمختګ  اقتصادي د ټولو  د مخه تر خه د ګټې اخٌستنې په موخه، باٌد د افغانستان دولتڅ ٌا ظرفٌت  ددغه پوتانسٌل

 پانګو ته  الس رسً ممکن کړي، مقررات  کړنالره او  قوانٌن ترتٌب کړي .  ،او نور له منځه  وٌسً  امنی، بً  اداري فساد

تراتٌژۍ په مختلفو ددي  ترڅنګ څپله سمرسته وکړي او په دي الره کً ره دولت س له  د افغانستان باٌد  همدارنګه  نړٌواله ټولنه 

 کړي.تجدٌد نظرپه منتقدانه ډول  برخو کې

 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

87 Website des Auswärtigen Amtes: http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Meldungen/2011/110620-
RohstofflandAfghanistan.html  
88 GIZ NAWI factsheet: http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/344508/publicationFile/48826/FactSheetKMU.pdf  
89 „Bactrian Gold: Challenges and Hope for Private-Sector Development in Afghanistan“, by Jake Cusack and Erik Malmstrom (Ewing 
Marion Kauffman Foundation)  
90 „Afghan Business Attitudes on the Economy, Government, and Business Organizations“, Afghan Business Survey 2009 – 

2010, by CIPE & Charney Research   
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iv. د خلکو نظرٌات دننه  د هېواد ن د اقتصادي پرمختګ په اړهد افغانستا 

او  وهېواد دننه ، مختلفو وړد   مطلب لٌکونکً(دي )د په د ي موخه چې  وضٌعت  مو له ٌو بل لٌد لوري  نه ارزولً و ي، مونږه )

کړي دي، او په لړ کې مو دغه  اومرکً سره خبرې  له ٌو شمٌر استازو همدارنګه د سوداګرو د اتحادی او متوسطو متشبثٌنو سره

 کړي.او بحث ته وړاندي  پوښتنې مطرح

د افغانستان د راتلونکً  و ستراتٌژو په وړاندي د افغانانو ځواب دي ؟ اونړٌوال طرحه ، د ملً انکشافً ستراتٌژي د آٌا د افغانستان

 ؟  د افغانانو لٌدلوري او مفکوري څه دي  په اړهاقتصادي پرمختګ 

خو بٌا هم،په ٌوه  شً کولً،  نه استازٌتوب  افغانانو د نظرٌاتوټولو د ډول السته راغلً، په هٌڅ څه بحث  دي چې د پاٌلې ومً ک

 . څګندوي د خلکو د نظرٌاتو ٌووالې پهد ٌآړه نسبً توګه 

سکتور او تجارت  ستراتېژي په هٌڅ وجه  د خصوصً مختٌاي د لومړۍ پوښتنې په اړه خلکو دا ووٌل چې د افغانستان د ا ملً پر

 ، او هٌڅکله دغه ستراتٌژي د افغانانو ځواب نه دې. شً کٌد ي نهمنه په برخه کې اغېز

خلک په دې  ، بدبٌنه  ًدوه رنګه نظرٌات شتون لري. ځٌن ٌا سوداګرو تر مٌنځ  اوس مهال د پانګه اچوونکو او خصوصً متشبثٌنو

ښه ګټه واخٌستل شً. تر څو وشً کوالي زٌاتې پٌسې السته راوړي او په باٌد  څخهکال پورې پاتې وخت  ۷۲۰۰باور دي، چې تر 

 له هېواده ووځً. که الزم وي ،دوي هم  ٌوه مناسب وخت کې

په د ي ورستٌو  له افغانستان څخه نه ووځً. دومره زر  په دې عقٌده دي، چې بهرنً ځواکونه ،خوشبٌنه کسان ،  نورٌو شمٌر  خو

و ته دوام کاله پورې به دافغانستان سره نظامً مرست ۷۲۷۰چې دغه ځواکونه لږ تر لږه تر  ر کو يکً  ځٌنً مطبوعات هم داخب

. لومړې خو دا چې د افغانستان ملً پولٌس او ملً اردو د تربٌه کولو لپاره بهرنً ځواکونو ته اړتٌا شته. ښاغلې رنګٌن ورکو ي 

  91ً، چې د امرٌکا سره په دې اړه تړونونه السلٌک شوي دي.دادفر سپنتا، د کرزي اعلً امنٌتً مشاور په دې اړه واٌ

د اقتصادي پرمختګ په موخه د ٌوې اوږد مهالې ستراتٌژې د جوړولو په موخه د خلکو څخه پوښتنې شوي دي. چې ډېرو خلکو په 

منٌتً وضٌعت څومره کلونوکً ا 2خلک پهد ٌانتظار د ٌچې پهراتلونکً  ورکولو څخه ډډه کړي ده. له نظر ٌو غوڅ  دې اړه د

اوس مهال خلک ٌواځې دا هٌله لري چې په هېواد کې لګ څه امنٌت راشً، ځکه ٌوازې له دې لٌاري کوالې شو  بدلون مومً . 

 اقتصادي پرمختګ ته ورسٌږو. 

هګې پٌدا شوې ده ستراتٌژٌو په اړه دا پوښتنه پٌدا کٌږي، چې آٌا لومړي ټولو طرحه شوو انکشافً د دغو  ددي هېواد دلپاره د اوس

دپاره ځواب نه دې ورکړې.د افغانستان  هعالم ٌو قناعت بخشتحلٌګر ٌا پوښتنه ده، چې تر اوسه هٌڅ ٌو  بً ځوابه  که چرګه؟ دا هغه

نو . او همدارنګه د ٌو بنسټوپه افغانستان کې پانګه اچونه ٌو ستونزمن کار دې دا خبره ډېره مهمه ده چې : له امنٌت او ثبات نه پرته 

پانګه  زٌاته  پانګې اچونې څخه  ناممکنه کار دې. او بٌا هم پرته له امنٌتهو  غٌر له خصوصً  خلکو ته د کار پٌدا کول جوړول  او 

 وضعٌت کې قرار لري. اوبحرانً  اچونه ٌو ستونزمن کار دې. په دې مانا، چی افغانستان اوس په ٌوه ستونزمن 

ددي الري السه ته راغلً ګټً دي په دي وطن  په دې نه دي توانٌدلً، چې مرسته شوي پٌسً او  پانګه اچوونکً نړٌوال  تر اوسه

چې په لٌږدول شوي دي.  د بٌالبٌلو قرادادونو په واسط  مرسته کوونکو هېوادونو تههمغو  بٌرته  ډېري دغه پٌسً . ګً خوندي شً 

 . ې ګټه پورته کړياو ٌا ٌ د دغو مرستو څخه برخمن شويافغانان ډېر لګ  دي ترتٌب 

دغه  په په کې بدلون رامنځته شً، ٌو لست جوړ کړ. البتهزر تر زره د هغو څٌزونو چې باٌد  نږ په پای کې مو او بحثونو د خبرو

کً ٌاد شوو مساٌلو ته د ترتٌب اولٌکنً له مخً هٌخ ٌو ته هم اولوٌت نه دي ورکول شو ي ، چون دا ټول کارونه باٌد په عٌن لست 

اداري فساد باٌد ختم شً، د افغانستان دولت باٌد د مرستو په اړه مسئولٌت په غاړه واخلً، خصوصً سکتور ر سره شً : وخت ت

 تر څو په راتلونکً کً .زمٌنه مساعده شً او له دي الري دولت  مالٌاتً  عاٌدات زٌات شً  د کارسره باٌد مرسته وسً ،تر څو 

 ونلري.  دا هېواد نور بهرنٌو مرستو ته اړتٌا

 وړلو په او واخلً  هړغا په مسوولٌت خپله په دٌبا افغانان ېد له وروسته ېچ دي موافق سره ېد په افغانان ولټ ېد پر رهٌبرس

 کرا ثٌح په پرسونل کاري د ٌوازي هغوي د ېچ استٌس ېاوسن افغانانو د. يړک غوره ېاځ انتهځ ېک مقاماتو و او موقفونوکً

 له  به سره کموالً په مرستو د او وتو په قواو وٌبهرن د چې دي ژيٌسترات مهاله ډنل وهٌ  شً، هټٌټرا کچه ېکارٌب  د او شً واخستل

  شً مخامخ سره ناورٌن ستر

 هېواد د خپله او. واخلً ېک الس په خپله رهبري هېواد د وڅ تر دي، چمتو ته ېد اوس افغانان ،ۍچ شو ېالٌو ولډ خالصه په

 مفکوي او ۍستراتٌژ ېنو  هړا پهدي وڅ تر ،ېد کار په وخت ډېر خهڅ کلونو راتلونکو دوو  له هم اٌب خو. ودروي وښپ په اقتصاد

 د ېک موده په کلونو لسو روٌت د ېچ نسل هغه و،ٌ الره په ګېستر ته نسل نوي ږمون هړا ېد په ، ېد پر رهٌبرس.  يږٌړوغو را

  .دي شوي برخمن خهڅ نعمت له ېپوهن

 ېدمباحث کوونکً ونګډ وٌ د وي، هګرنڅ وروسته نه کال ۷۲۰۰ د به تٌوضع اقتصادي افغانستان د ېچ ته ېنتښپو ۍآخرن ږزمون

  ىراتلونک اقتصادي د افغانستان د ، يٌښږپ ېپور کاله ۷۲۰۰ تر ېچ هڅ هغه:  ) واي چې اخلو را شکل په وابځ  د خراد

 . (  سره شتونه ن  اوٌا شتون په اومرستو قواو  وٌبهرن د  ٌا نويتعٌ  ګپرمخت
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