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 افغانستان انداز اقتصادیچشم
 

 د افغانستان اقتصادی لید

در هرات فعال  یقرار است فاز اول پروژه تاپ

 شود

 

مقامات کشور ترکمنستان در سفر شان به 

 در یافغانستان اعالم کردند که فاز اول پروژه تاپ

جلب  یتا توجه بانک جهان شود،یهرات آغاز م

 .گردد

گفته است  یادر خبرنامه میمعادن و پترول وزارت

 نیا یکیتخن نیآخند، مع یسیمحمد ع یکه مولو

دولت  ازوف،یقربان ن ریبا عاش داریوزارت در د

 گانندیبزگانوف، نما حونیاف و ج یازبردین

گفتگو  یشروع کار پروژه تاپ رامونیترکمنستان پ

 .کرد

آمده است که  میخبرنامه وزارت معادن و پترول در

د کشور ترکمنستان در مور ندگانینما دار،ید نیدر ا

نموده و گفتند که هر  هیارا یپروژه معلومات کاف

از لوله گاز در خاک افغانستان آغ یچه زودتر کار رو

 یبرا یاقدامات جد دیشود و حکومت افغانستان با

 .ردیدست گ یپروژه رو نیکردن کار ا یعمل

ترکمنستان قبل از  دهینمان ازوف،یقربان ن ریعاش

توافقنامه  کی یپروژه خواهان امضا نیشروع کار ا

افغانستان شد و گفت که ابتدا  ترکمنستان و انیم

تا توجه و  شودیپروژه در هرات فعال م نیفاز اول ا

جلب  ییایو بانک انکشاف آس یبانک جهان یهمکار

 .شوند

ان گردد، افغانست یعمل یاگر پروژه تاپ ،یگفته و به

دالر  اردیلیاز شش م شیدر حدود ب تیاز حق ترانز

 بدست خواهد آورد. دیعوا ییکایامر

 قیرا از طر دیعوا یتمام د،یگوین مطالبا

 کنندیم یآورها جمعبانک

 

ویکمین نشست خود فیصله طالبان در بیست کابینه

ز کرده است که عواید مالیاتی و غیرمالیاتی تنها ا

حق  آوری شود و هیچ ادارهها جمعطریق بانک

 .مصرف عواید خود را ندارد

یازدهم دلو  طالبان روز دوشنبه، این نشست کابینه

الوزرای ریاست عبدالسالم حنفی، معاون رییس به

 .طالبان برگزار شد

وبرگشت در نشست کابینه طالبان، طرح رفت

پشاور و  -آبادهای مسافربری در مسیر جاللبس

أیید شده و ادارات مربوطه کویته نیز ت -قندهار

مانده این طرح را تکمیل موظف شده تا مراحل باقی

 .کنند

ی طالبان همچنین به وزارت شهدا و معلوالن نهکابی

خاطر کمک به وظیفه سپرده است تا طرحی را به

 .نظامیان معلول دولت پیشین تهیه کند

هیأت دولت طالبان، هیأتی را به رهبری وزارت 

وه نیز موظف کرده تا برای زراعت و مالداری این گر
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گذاران خارجی که در بخش زراعت سرمایه

 .کنند، زمین را مشخص کندی میگذارسرمایه

از هزار تُن کمک بشردوستانه به  شیب هیترک

 افغانستان فرستاده است

 

گوید که این کشور جمعیت حالل احمر ترکیه می

بیش از یک هزار تُن کمک بشردوستانه به ارزش 

 .ده میلیون دالر به افغانستان فرستاده است

 کریم کینیک، رئیس جمعیت حالل احمر ترکیه

گفته است که این محموله کمک های بشردوستانه 

نزدیک های ترکیه به ارزش ده میلیون دالر، در روز

به این ” نیکی به افغانستان»توسط ریلی به نام 

 .کشور خواهد رسید

از سوی هم انعام اهلل سمنگانی، معاون سخنگوی 

امارت اسالمی از دیدار کریم کینیک با مولوی 

ون اداری ریاست الوزراء با عبدالسالم حنفی، معا

حضور داشت مولوی مطیع الحق خالص، رئیس 

 .جمعیت حالل احمر افغانستان خبر میدهد

آقای سمنگانی در صفحه تویتر خود به نقل از کریم 

کینیک نوشته است که مؤسسات خیریه ما کمپاین 

کمک رسانی به افغانستان را روی دست دارند و 

تُن کمک های  ۷۵۰قرار است تا چند روز آینده 

بشردوستانه که شامل مواد غذایی، البسه و ادویه 

میباشند، از طریق بندر تورغندی به افغانستان 

باشند، در جریان روزهای آینده به افغانستان می

 .انتقال خواهند یافت

بعد از ”آقای کینیک در ادامه صحبت هایش گفت:

نوان موسسه خیر دولتی سره میاشت این به ع

های تعلیم، خدمات صحی، کشور ترکیه در بخش

های زمستان کمک های سرپناه و گذراندن سختی

 “دهیم.بشردوستانه خود به افغانستان را ادامه می

افزایش در میزان صادرات و واردات از طریق 

 بندری تجاری حیرتان

 

مود که ریاست صنعت و تجارت والیت بلخ اعالم ن

ی اخیراً، حجم صادرات و واردات از طریق بندر تجار

 .حیرتان افرایش یافته است

زاره، آمر تجارتی این ریاست به شیر احمد سپاهی

رادیو آزادی گفته است که پس از تحوالت سیاسی 

های تجارتی در این والیت به برای مدتی فعالیت

رفت اما از چندی بدینسو میزان کندی پیش می

ات و صادرات از طریق بندر تجارتی حیرتان وارد

 .بیشتر شده است

زاده، قالین، شیرین بویه، به گفته آقای سپاهی

جات خشک از جمله اموال گیاهان طبی و میوه

صادراتی تاجران افغان اند و در مقابل، مواد خوراکی 

چون آرد، برنج، روغن و برخی مواد مورد نیاز دیگر 

 .کنندرا وارد می
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جارتی ریاست صنعت و تجارت بلخ خاطر آمر ت

ها به حالت های بانکنشان ساخت که اگر فعالیت

عادی برگردند، واردات و صادرات تاجران کشور 

 .بیشتر از این افزایش خواهند شد

قلم جنس را با پول  ۱۷توانند تاجران افغان می

 کلدار از پاکستان وارد کنند

 

ه این کشور وزارت تجارت پاکستان اعالم نمود ک

قلم جنس با ارز  ۱۷اجازه داده است تا نزدیک به 

 .ملی این کشور به افغانستان صادر شود

وزارت تجارت و بازرگانی پاکستان گفته است که 

این اقالم صادراتی شامل مرغ و محصوالت آن، 

جات و سبزیجات، نمک، گوشت، سمنت، دوا، میوه

 .باشندبرنج و وسایل جراحی می

دخان، سفیر پاکستان در کابل میگوید منصور احم

که این اقدام به منظور آن روی دست گرفته شده 

است که صادرات افغانستان تحت تاثیر کمبود دالر 

 .قرار نگیرد

 سفیر پاکستان در کابل عالوه نمود که هدف از این

سیاست اقتصادی کشورش، افزایش میزان صادرت 

 .باشدمیان افغانستان و پاکستان می

میلیون دالر در بخش تعلیم  ۱۱حادیه اروپا ات

 کنددر افغانستان کمک می

 

 وزارت امور خارجه امارت اسالمی افغانستان اعالم

گان اتحادیه اروپا تعهد نمودند تا در نمود که نمایند

میلیون دالر کمک  ۱۱بخش تعلیم در افغانستان 

 .کنند

مات گان اتحادیه اروپا و مقااین دیدار میان نمایند

وزارت خارجه حکومت سرپرست به رهبری مولوی 

امیر خان متقی سرپرست این وزارت در دوحه 

 .پایتخت قطر برگزار شد

ای گفت که دو طرف وزارت امور خارجه طی بیانیه

های در این جلسه در موارد وضعیت بشری، کمک

های بشردوستانه، حقوق زنان، تعلیم و ایجاد فرصت

 .کاری بحث صورت گرفت

گیرد که یک هیئت این دیدار در حال صورت می

دیگر حکومت به درخواست بریتانیا به این کشور 

 سفر نموده اند؛ قرار است در روز های نزدیک جلسه

میلیارد دالری برای  ۴.۴آنالینِ درخواست کمک 

 .افغانستان به درخواست بریتانیا برگزار شود
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سیلوی مرکزی کابل فعالیت اش را از 

 سرگرفت

گویند های حکومت سرپرست افغانستان میمقام

سال تاخیر  ۳۰که سیلوی مرکزی کابل پس از 

 گرفت. های خود را از سرفعالیت

گویند که پس از های سیلوی مرکزی کابل میمقام

های کندهار و هرات نیز کابل سیلوها در والیت

 فعالیت شان را آغاز خواهند شد.

سیلوی مرکزی  انجنیر خیال محمد مایار، رییس

گوید که در حال حاضر دو داش تولیدی کابل، می

نان و  ۱۰۰۰نان فعالیت دارند و روزانه در حدود 

 کنند.روت ناشتا تولید می ۲۰۰

سال قبل  ۶۵سیلوی مرکزی کابل "مایار افزود: 

تن  ۲۰۰۰فعالیت اش را آغاز کرد که در آن حدود 

 ۱۳۸ زن ۱۲کرد، اما حاال به شمول در آن کار می

 "تن در آن مصروف کار هستند.

گویند مسووالن ریاست تخنیکی سیلوی کابل می

تواند که با حمایت حکومت این بنیاد می

 هد.دهای خود را گسترش فعالیت

ها قدیمی استند اما گویند گر چه ماشینآنها می

قابل استفاده بوده و با آن کار کرده   هنوز هم

 میتوانند.

 ر تخنیکی سیلوی کابل، در اینذاکر رسولی، انجینی

ما توان کار کردن را داریم، گر چه ” باره گفت:

های ما قدیمی استند، اما ما در آن کار ماشین

ر میکنیم. اگر ما قرارداد را بدست آوریم باز هم د

 ”مارکیت رقابت کرده میتوانیم.

گویند که در بیشتر کارمندان این سیلو می

ند و می توانند کار اردهای این سیلو بلدیت بخش

ی کنند، اما وسایل سیلو باید ترمیم و یا هم نوساز

 شود.

شاولی عمری، کارگر بخش آسیاب سیلو، در این 

سال میشود، من اینجا استم، ما  ۴۰” باره گفت:

از ظرفیت باال داریم، مهم این است که ما کار را آغ

 ”کنیم. ما میتوانیم باور مردم را بدست آوریم.

زی کابل در پخت و پز، ذخیره گندم و سیلوی مرک

گندم فعالیت دارد که به گفته مسوولین   آسیاب

 های این سیلو توسعه خواهد یافت.فعالیت

ماه گذشته دو میلیارد دالر  ۶سازمان ملل در 

 در بخش بشری و بانکی کمک کرده است

 

سازمان ملل متحد اعالم نمود که در شش ماه 

د دالر در بخش بشری گذشته نزدیک به دو میلیار

 .و سیستم بانکی در افغانستان کمک کرده است

ر د افغانستان بانک )بانک مرکزی( روز گذشته با نش

گفت که مقامات این بانک در دیدار با  خبرنامه

ر ددیبورا الینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل 

های بشری در افغانستان در باره گسترش کمک

 .ودندافغانستان گفتگو نم

گان یونما گفته براساس خبرنامه این بانک، نمایند

اند که آماده کمک به مردم افغانستان به ویژه 

 .شندباسیستم نظام بانکی می
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د افغانستان بانک همچنان گفته است که در این 

ود دیدار خانم الینز وعده داده است تا به تعهدات خ

 ها در افغانستان،برای عادی سازی سیستم بانک

 .عمل نماید

ایجاد پالیسی جدید به منظور رشد اقتصاد 

 افغانستان

 

د وزارت اقتصاد امارت اسالمی افغانستان اعالم نمو

که پالیسی و طرح جدید را به منظور رشد اقتصاد 

 .افغانستان ایجاد کرده است

عبداللطیف نظری، معین مسلکی این وزارت، در 

قتصاد جلسه مطبوعاتی در کابل گفت که وزارت ا

 را« نظام اقتصادی بازار با رویکرد اجتماعی»طرح 

امارت »آماده کرده است که به کمیته اقتصادی 

 .فرستاده شده است« اسالمی

آقای نظری عالوه نمود که این طرح الگو یا نظام 

اقتصادی سوم است که در اکثر کشورهای انکشاف 

ی نیافته و یا هم در حال انکشاف به عنوان یک الگو

 .ق تجربه شده استموف

به گفته معین مسلکی وزارت اقتصاد، حدود هشتاد 

درصد اقتصاد ملی کشور به زراعت بستگی دارد که 

زراعت کشور باید از حالت سنتی به عصری مبدل 

 .شود

عبداللطیف نظری همچنان بیان نمود که در این 

عت، پالیسی، موضوعات عصری ساختن زرا

ا فساد، اصالح غیرسیاسی شدن تجارت، مبازره ب

قوانین دست و پا گیر، حمایت از زنان تجارت پیشه، 

حمایت از صادرات، نظارت بر کیفیت اموال وارداتی، 

های بزرگ چون تاپی، ایجاد شغل از طریق پروژه

های دیگر در نظر کاسا یک هزار و برخی پروژه

 .گرفته شده است

گویند که مسئوالن در وزارت اقتصاد کشور می

موسسه داخلی تازه راجستر شده و در  ۱۳۴اخیراً 

سازمان  ۲۶۲نهاد داخلی و  ۱۹۵۰حال حاضر 

های مختلف در افغانستان خارجی در سکتور

 .مصروف کار اند

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی این وزارت در رابطه 

های وزارت اقتصاد گفت که در پنج به دست آورد

موسسات  ۱۳۴ماه گذشته این وزارت اسناد 

تی داخلی را ارزیابی کرد و جواز فعالیت غیردول

برای شان اهدا شد که از این طریق بیش از یک 

 هزار افغانی به خزانه دولت انتقال ۳۴۰میلیون و 

 یافته است.
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اسالمي امارت: د ټاپي پروژې کار به په 

 پسرلي کې پیل ش ي

 

 اسالمي امارت وايي چې د ټاپي پروژې عملي کار به ډېر ژر 

پیل ش ي او د هغه د عملي کېدو لپاره ټولې زمینې برابرې 

 .شوې دي

د اسالمي امارت مسوولین وايي، د ټاپي پروژې پر امنیتي 

او مالي برخو کارونه تر یوې اندازې مخته تللي او په وینا 

یې د هوا له ګرمېدو سره به د دغې پروژې عملي کارونه 

 .پیل ش ي

د » بالل کریمي وايي: د اسالمي امارت د ویاند مرستیال

ټاپي پروژه دې په ښه توګه تطبیق ش ي او اسالمي امارت 

همدارنګه د مالي برخو لپاره هم ښه چمتووالی لري، نو 

زموږ د ناحیې تخنیکي او لوجستکي ستونزې حل شوې 

 «.دي

د اقتصادي چارو ځینې شنونکي وايي، اسالمي امارت 

و سره کولی ش ي دغه ډول لویو پروژو ته د زمینې په برابرول

 .په هېواد کې د بې وزلۍ او بېکارۍ کچه راکمه کړي 

د اقتصادي چارو شنوونکی منصور هدایت 

د ټاپي پروژه په ټول کې په ټوله سیمه کې یوه »څرګندوي:

له سترو پروژو ده. موږ متاسفه یوو چې په څو وروستیو 

کلونو کې د دغې پروژې پر پیل بریالي شوي نه یوو، ټول 

 «.چې د افغانستان خلکو ته سترې ګټې لري پوهېږو 

 د اقتصادي چارو شنوونکی شاکر یعقوبي هم وايي:

اسالمي امارت د افغانستان پر وضعیت حاکم دی، »

خنډونه یې له مخې لرې کړل شوي دي او تمه کېږي په 

دغې پروژه کې له ټولو ظرفیتونو څخه په کار اخیستنې 

 «.سره مهم رول ولوبوي 

ته د ترکمنستان د ګازو د لېږد په پروژه  پاکستان او هند

کې افغانستان ترانزیتي نقش لري. ټاکل شوې افغانستان 

 ۴۰۰د دغې ترانزیتي چارې له الرې په کال کې شاوخوا 

 ۱۲مېلیونه ډالره ترالسه کړي او ورسره به په هېواد کې 

 .زره کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره ش ي

رواکو هم نږدې درې اوونۍ د ترکمنستان یو شمېر چا

مخکې د اسالمي امارت له چارواکو سره په کتنو کې هیله 

مني ښودلې وه چې، د ټاپي پروژې چارې به د راتلونکي کال 

 .په پسري کې پیل ش ي

ټولګټو وزارت د رېل پټلۍ په هکله له 

 اوکرایني شرکتونو سره خبرې وکړې 

 

تان د د ټولګټو وزارت وایي چې دغه وزارت د افغانس

اوسپنې پټلۍ د جوړېدو په تړاو له اوکرایني شرکتونو سره 

 .خبرې کړې دي

د دغه وزارت ویاند زیاتوي چې د دغو شرکتونو یوه 

تخنیکي ډله افغانستان ته راغلې ده څو د افغانستان د 

 .ۍ په پراختیا کې ونډه واخليسوداګر 
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اوکرایني »د ټولګټو وزارت ویاند حمیدهللا مصباح وايي:

وي د دغه وزارت له مشرتابه سره غونډه لرله. دواړو پال 

لوریو د سوداګریزو توکو د لېږد، د رېل پټلۍ د انجینرانو 

امنیت او د رېل پټلۍ  حیرتان الرې  -د وړتیا لوړولو، د مزار 

  «.په هکله یې سره خبرې اترې وکړې 

بل خوا ځينې کارپوهان وایي چې د ریل پټلۍ له الرې له 

سره د افغانستان وصلېدل د راکړې  نورو هېوادونو

ورکړې د زیاتوالي الر هواروي او د توکو د لېږد لګښت 

 .کموي 

د سوداګرۍ او پانګونې خونې سوداګریز مرستیال 

موږ باید په ډېریو والیتونو »خیرالدین مایل څرګندوي:

کې د رېل پټلۍ ولرو او موږ ډېری سرحدونه د اورګاډي 

وادونو او د هغوی له الرې له پټلۍ له الرې له ګاونډیو هې

 «.نړۍ سره ونښلول ش ي

بل خوا د سوداګرۍ اوپانګونې خونه وایي چې افغانستان 

کې د اوسپنې پټلۍ له پراختیا سره به د هېواد صادرات 

زیات ش ي او د هېواد صادراتي توکي به نورو هېوادونو ته 

 .په کمه موده کې ولېږدول ش ي

رست محمد یونس د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپ

د اورګاډي پټلۍ غځول د افغانستان د »مومند وايي:

خلکو د اقتصاد په ګټه دي. غواړو چې د اوسپنې دغه 

پټلۍ وغځول ش ي. له بېړۍ وروسته تر ټولو ارزانه او لنډه 

الر چې سوداګریز توکي مقصد ته رسوي د اوسپنې پټلۍ 

 «.ده

رات ه -افغانستان اوس مهال د حیرتان، آقینې او خواف

د اوسپنې د پټلیو له الرې له ازبیکستان، ترکمنستان او 

ایران سره وصل دی او د ریل پټلۍ له الرې له سوېلي آسیا 

 .سره د افغانستان د نښلول کېدو هڅې هم روانې دي

پاکستان په اقتصادي دهلیز کې د -د چین

 افغانستان د یوځای کېدو احتمال

 

نستان په س ي پېک چین او پاکستان پالن لري چې افغا

 .کې شامل کړي « اکستان اقتصادي دهلیزپ –چین »

پاکستاني رسنیو ویلي، د پاکستان لومړي وزیر عمران 

خان بېجېنګ ته د خپل درې ورځني سفر پر مهال له 

 .چینايي چارواکو سره پر دې موضوع خبرې کړې دي

په همدې حال کې یو شمېر سوداګر وايي، په دې پروژه 

ان شاملېدل به د هېواد د اقتصاد او کې د افغانست

 .سوداګرۍ پر وده مثبته اغېزه وکړي 

د سوداګرۍ او پانګونې خونه وايي، که افغانستان په 

 .س ي پېک دهلېز کې شامل ش ي، اقتصاد به یې ښه ش ي

د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس مومند 

زه فکر کوم چې افغانستان کوالی ش ي د خپلو »وویل: 

صادي ګټو په ساتلو سره په هره پروژه کې چې د اقت

افغانستان او سیمې په ګټه وي، برخه واخلي، دا د 

 «.افغانستان په ګټه ده

ورته مهال د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د چین له 

ولسمشر ش ي جېن پېنګ سره له لېدنې وروسته په ګډه 

د اعالمیه کې ویلي، د دواړو هېوادونو چارواکو د سیمې 

نښلو لو لپاره د س ي پېک د مرکزي ستنې په توګه د ګوادر 

 .ت ټینګار کړی دیبندر پر اهمی
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په همدې اړه د اقتصادي چارو کارپوه عبدالنصیر 

د دې پروژې له ګټو څخه »رښتیا، طلوع نیوز ته وویل: 

ونې راجلبولو لور ته یوه دا ده چې افغانستان د پانګه

کې د افغانستان باور  بیايي. د دې تر څنګ به په سیمه

اجلبېدو شاهدان ر   ونو دکچه لوړه ش ي او د ال ډېرو پانګه

 «.به واوسو

یو شمېر اقتصادي کارپوهان وايي چې د ګوادر بندر په 

کارولو سره به له چین سره د دې هېواد سوداګرۍ ډېره 

 .ش ي

د پاکستان او »سوداګر زملي عظیمي په دې اړه وویل: 

پروژه ډېره مهمه ده. که چین تر منځ د س ي پېک 

افغانستان په رښتیا هم په دې پروژه کې برخه واخلي، د 

 «افغانستان لپاره به ډېر ګټوره وي 

په « پاکستان د اقتصادي دهلیز –چین »چین د س ي پېک 

ونه کړې او مېلیارډ ډالرو ډېره پانګه ۴۰پروژه کې تر 

غواړي د سیمې له هېوادونو سره خپله سوداګرۍ کچه 

 .کړي  لوړه

د سوداګریزو اسانتیاوو د برابرولو په 

 موخه یو پالوی الهور ته تللی

 

ونې خونه وايي، د د افغانستان د سوداګرۍ او پانګه

اسالمي امارت یو پالوی د افغانستان او پاکستان تر منځ 

د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا په موخه له کابل 

والن زیاتوي، ټاکل شوې د اسالمي د دې خونې مسو 

امارت دا پالوی د دواړو هېوادونو تر منځ د سوداګریزې 

راکړې ورکړې په برخه کې د اسانتیا برابرولو په موخه یو 

 .لیک هم السلیک کړي هوکړه

ونې خونې سرپرست محمد یونس د سوداګرۍ او پانګه

لیک له د کابل او الهور تر منځ هوکړه»مومند وايي: 

کې چمتو شوی و او د اسالمي امارت پالوی په دې اړه مخ

لیک خبرې کوي چې د سوداګرو په همکارۍ دا هوکړه

 «.لیک کړي الس

بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې 

مسووالن وايي، دا پالوی به په دې سفر کې د الهور له 

 .صنعتي پارکونو هم لېدنه وکړي 

راتګ او -پوهان د پاکستان له تګورته مهال یو شمېر کار 

ال له رالېږد پر مه-ټرانیزټي الرو د سوداګریزو توکو د لېږد

 .شته ستونزو سر ټکوي 

د صنعت او سوداګرۍ وزارت پخوانی مرستیال مزمل 

هره الرۍ او کانټینر چې د تورخم له الرې »شینواری وايي: 

اتګ کوي د پاکستان بېالبېلو ادارو له لورې کتل ر -تګ

ي چې دا چاره وخت نیس ي او له اقتصادي پلوه کېږ 

 «.سوداګرو ته ګران تمامېږي 

پلو د رییس الوزرا لومړی مرستیال مال عبدالغني برادر بل

تورخم ته تللی و چې د دې سفر پر مهال یې د تورخم 

ګمرک له مسووالنو، مسافرو او نورو اړوندو څانګو له 

 .چارواکو سره له نږدې لېدلي دي

سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان یو مهم  پاکستان د

شریک ګڼل کېږي او د هېواد ډېری سوداګریز توکي یا 

پاکستان او یا هم د پاکستان له الرې نورو هېوادونو ته 

 .لېږدول کېږي 
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اسالمي امارت په هېواد کې له چینايي 

 پانګونې هرکلی کوي 

 

د اسالمي امارت د ویاند مرستیال ويلي، په اقتصادي 

خه کې د چین رول مهم دی او افغانان په افغانستان بر 

 .کې د چینايانو له پانګونې هرکلی کوي 

پاکستان د اقتصادي دهلېز په پروژه کې د  –د چین 

افغانستان د احتمالي ونډې او په افغانستان کې د 

پانګونې لپاره د چین د لیوالتیا په اړه له بحثونو وروسته 

نستان د امنیت له اړخه اسالمي امارت وايي، چې افغا

پانګونې ته چمتو دی او اسالمي امارت په افغانستان کې 

 .د چین له پانګونې هرکلی کوي 

د اسالمي امارت د ویاند مرستیال بالل کریمي وایي: چین 

د نړۍ د یو مهم او ځواکمن هېواد په توګه په افغانستان 

 کې مهم رول لري. اسالمي امارت له اقتصادي پلوه د ټولو

 .هېوادونو په ځانګړې توګه د چین پانګونې ته اړتیا لري 

سیاس ي شنونکي پدې باور دي، چې اسالمي امارت باید له 

چین سره په اقتصادي تعامل کې له احتیاط څخه کار 

 .واخلي او داس ې څه ونکړي، چې افغانانو ته لږ ګټه ولري 

د افغانستان د ملي پیوستون غورځنګ مشر سید 

ایي: اسالمي امارت باید د چین پر اسحاق ګیالني و 

دوستانه لوبې ونه غولیږي او ورسره کاري معامله ولري او 

 .افغانستان باید چین الس تړلی ونسپاري 

اقتصاد پوهان له چین سره د اقتصادي اړیکو په اړه 

بېالبېل نظرونه لري او څرګندوي، چې افغانستان باید د 

ګالرې له مخې خپلو اړتیاوو پر بنسټ د یوې اقتصادي ت

 .له چین سره اړیکې ولري 

چې افغانستان باید د کانونو په برخه دوی په ډاګه کوي، 

 .کې له چينايي ټکنالوژۍ او سرچينو ډېره ګټه پورته کړي 

اقتصادي شنونکی تاج محمد تالش وایي: د ماشينرۍ او 

بشري منابعو په برخه کې له چین سره تعامل کوو؛ خو 

موادو په برخه کې بايد د چین  د افغانستان د خامو

 .ستراتیژي تعريف ش ي او همکاري يې محدوده وي 

افغانان، چې له کلونو راپدیخوا له بېکارۍ سره مخ دي 

وايي؛ اسالمي امارت باید له چین سره په دې برخه کې 

 .همکاري وکړي، چې خلکو ته د کار زمینه برابره ش ي

ۍ یو له د کابل اوسیدونکی احمد وايي، چې چین د نړ 

سترو اقتصادي قدرتونو څخه دی. افغانستان کولی ش ي 

د پانګونې د زمینې په برابرولو کې زرګونه هېوادوالو ته د 

 .کار زمینه برابره کړي 

یو بل ښاري محمد نسیم وایي: چین یو صنعتي هېواد دی 

 .او شونې ده، چې له افغانستان سره همکاري وپالي

چې چین له افغانستان دغه راز خالد نومي ویلي: کله، 

سره مرسته وکړي؛ خلکو ته به کار پیدا ش ي او نور به 

 .افغانان د هېواد په پولو کې به وژل کیږي 

دا، چې د اسالمي او دیني علمانو له نظره د نړۍ له 

بېالبېلو هېوادونو سره باید اقتصادي اړیکې په کوم 

اساس وي؟ په دې اړه دیني عاملان پر دوستۍ او همکارۍ 

 .ینګار کوي ټ

دیني عالم حسین جعفري وایي: چین د نورو نامسلمانو 

هېوادونو لپاره یوه ښه بېلګه ده او دوی کولی ش ي له 

 .افغانستان سره مرسته وکړي 

ډېري د چین او افغانستان همکارۍ ته په مثبت نظر 

ستان له سیپک پروژې ګوري، د افغانستان ګاونډی پاک
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 ۲۵چین سره د همکارۍ  څخه ګټه پورته کوي او ایران له

 .کلن تړون السلیک کړ

پاکستان افغانستان ته د هند د مرسته 

 شویو غنمو د وړيا لېږد اجازه ورکړه

 

د پاکستان د اطالعاتو وزیر څرګنده کړې؛ د افغانستان 

هغه ګاډي، چې د هند مرسته شوي غنم د پاکستان له 

ګ الرې افغانستان ته لېږدوي؛ کولی ش ي په وړیا توګه ت

 .راتګ وکړي 

د پاکستان ډان ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې څرګنده 

کړې، چې اسالم آباد د بشري وجوهاتو له مخې له هند 

څخه افغانستان ته د غنمو د لېږد لپاره چمتووالی بشپړ 

کړی او د دغه هېواد د ګمرک ادارې ته یې الرښوونه 

 .ي کړې، چې له ستونزو پرته یې رسمي کارونه تر سره کړ 

موټرو ته به اجازه ورکړ ش ي، چې له  ۶۰د راپور له مخې؛ 

افغانستان څخه الهور ته د واګې بندر او له هغه ځایه د 

هند تر عطاري پورې د هند له چارواکو څخه د غنمو 

 .لومړۍ جوپه رابار کړي 

د ګمرک يوه لوړ پوړي چارواکي اړوند سرچینې ته 

مونږ به د څرګنده کړې؛ د حکومت د پرېکړې له مخې، 

عطاري په پوله کې له هند څخه د غنمو د رابارولو لپاره 

اليه م له افغان چارواکو څخه کوم محصول، ټکس او 

 .ونه اخلو

د هند حکومت له یوه افغان لوژستیکي شرکت سره 

هوکړه کړی، چې کولی ش ي د تورخم له الرې تش ې الرۍ 

به  الهور ته ولېږدوي. د راپورونو له مخې، په تورخم کې

پاکستان ته له ننوتو سره سم چارواکي د موټرو کلکه 

 .امنیتي پلټنه وکړي 

د راپورونو له مخې؛ په عطاري کې به هندي چارواکي له 

خپلو موټرو څخه د غنمو د بارولو آسانتیاوې برابروي. 

بیا افغان ګاډي واګه پولې ته ستنیږي او له پوره امنیتي 

 .انستان ته ستنیږي پلټنې وروسته د تورخم له الرې افغ

 ۲۲ټاکل شوې، چې دا بهیر د کب پر درېیمه د فبرورۍ پر 

پیل او یوه میاشت به روان وي، چې شاوخوا پنځوس زره 

 .ټنه غنم به افغانستان ته ولېږدول ش ي

د افغانستان بانک د افغانیو څه باندې 

 میلیون زاړه بانکنوټونه وسوځول  ۶۰۰

 

چې د  څرګنده کړې، کد اسالمي امارت د افغانستان بان

یلیون م ۶۱۸ مرکزي بانک د مقرراتو له مخې؛ د افغانیو

 .شول  وسوځول  زاړه بانکنوټونه

یاد بانک د چارشنبې پر ورځ په ډاګه کړې، چې په پیسو 

 .افغانیو بانکنوټونه ول  ۱۰۰او  ۲۰،  ۱۰کې د 

د افغانستان له خوا د اجرائيه رياست مرستيال 

ملي )افغاني( بانکنوټونو ساتلو نوراحمد اغا وويل، چې د 

د افغانستان بانک  .ته پاملرنه د هر وګړي دنده ده

مرستیال نوراحمد آغا ویلي، چې د ملي پیسو )افغانیو( 

نوموړي له خلکو وغوښتل،  .ساتنه د هر افغان دنده ده

ځکه، چې خوندي چې بانکنوټونو ته پوره پاملرنه وکړي؛ 

ه، په تېرو شپږ میاشتو د یادونې د  .ساتل یې عمر اوږدوي 
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کې دا درېیم ځل دی، چې د افغانستان بانک زاړه 

 .بانکنوټونه له منځه وړي

میلیون  ۶۰۰نړیوال بانک افغانستان ته د 

 ډالرو د لېږد وړاندنیز تائید کړ

 

د څرګندونو له مخې څرګنده  رویټرز د یوې سرچینې

ې د افغانستان د چ ړیوال بانک وړاندیز کړی،ن کړې؛

ه کنګل ل اواري لپاره دې صادي او تعلیمي کړکېچ داقت

ې هېواد د یلیون ډالرهم ۶۰۰ شويو پیسو څخه

 .ولېږدول ش ي ته

ویل کیږي، چې په نړیوال بانک کې د افغانستان د 

بیارغونې صندوق څه باندې یو میلیارډ ډالر کنګل شوي 

 .دي

د رویټرز د څرګندونو له مخې؛ ټاکل شوې، چې د نړیوال 

رډ به د مارچ تر لومړۍ نېټې د دې وړاندیز د بانک بو 

 .تادیاتو په اړه وروستۍ پرېکړه وکړي 

نړیوال بانک دا مهال د افغانستان د بیارغونې وجهي 

صندوق اداره کوي او که دا پيس ې تصویب ش ي؛ د ملګرو 

ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق )یونیسف( او د 

ملتونو  خواړو او کرنې پروګرام په ګډون به د ملګرو 

بېالبېلو ادارو ته واستول ش ي، چې د دغه هېواد 

 .اقتصادي ستونزې پرې وارې ش ي

 ۱۰له دې مخکې نړیوال بانک د تېر کال د ډسمبر پر 

څرګنده کړې وه؛ د افغانستان د بیارغونې صندوق 

نړیوال پروګرام تمویل کوونکیو هوکړه کړې، چې د خواړو 

هي صندوق سره به او د ملګرو ملتونو د ماشومانو له وج

میلیون ډالرو څخه په افغانستان کې  ۲۸۰کنګل شویو 

د تغذیې او روغتیايي پروګرامونو د برابرولو لپاره ولیږدول 

 .ش ي

دا پرېکړه له هغې وروسته وشوه، چې تېره میاشت د 

ملګرو ملتونو سرمنش ي انټونیو ګوترش د ملګرو ملتونو 

پاره د د یو له امنیت شورا څخه د افغانستان د خلکو ل

 .اعشاریه دوه میلیارډ ډالرو د ورکړې غوښتنه وکړه

د افغانستان اسالمی امارت هم د نړیوال بانک د رهبرۍ 

 .له وروستۍ پرېکړې هرکلی څرګند کړی دی

د مالیي وزارت ویاند احمدولي حقمل وایي: مونږ د نړیوال 

بانک له دې اقدامه هرکلی کوو. دا پیس ې په دې وخت کې 

ستان د آبادۍ او د اقتصادي بحران د مدیریت د افغان

 .لپاره خورامهم رول لوبولی ش ي

اقتصادي چارو کارپوهانو هم د نړیوال بانک لخوا د 

میلیون ډالر آزادېدل د  ۶۰۰افغانستان لپاره د 

 .اقتصادي ودې او پراختیا لپاره مهمې بولي د  افغانستان

ي؛ مونږ د یلو   د اقتصادي چارو کار پوه تاج محمد تالش

نړیوال بانک له دې اقدامه هرکلی کوو او دا پيس ې به تر 

 .دېره په هېواد کې روان اقتصادی حالت وڅاري 

یو شمېرهېوادوال بیا وایي، چې له بېوس ۍ او بېکارۍ سره 

مخ دي او له نړیوالې ټولنې غواړي، چې د افغانانو کنګل 

 .شوې ټوله شتمني دې افغانستان ته وسپاري 

ر او سیدونکی عزیز هللا ویلي؛ له مونږ سره تل د کابل ښا

خیریه موسس ې کومک کوي. نړۍ دې زمونږ پيس ې آزادې 

کړي، چې ور سره نه یوازې هېوادنۍ اقتصادي وده او 

پراختیا رالمّنته ش ي، بلکې د افغانانو ستونزې هم حل 

 .ش ی
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د کابل ښار اوسیدونکې حمیرا وایي: زه یوه کونډه یم؛ 

دی، مونږه خیرات پس ي ګرځو بېوس ې  ستونزې مې زیاتې

 .ډېره شوې؛ هللا دې خیر کړي 

دا په داس ې حال کې ده، چې د امریکا ولسمشر جوبایډن 

له دې پرېکړې مخکې یو اجرائیوي فرمان السلیک کړی، 

چې د افغانستان د ملي شتمنۍ نیمایي د سپټمبر د 

یوولسمې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته او پاتې نوره 

ري مرستو ته ځانګړې کړي، چې دې پرېکړې کورني او بش

 .بهرني غبرګونونه راوپارول

کلن ځنډ  ۳۰د کابل مرکزي سیلو له 

 وروسته خپل فعالیت بیا پیل کړ

 

د دولتي تصديو عمومي رياست ويلي، مرکزي سيلو د 

مالیې وزارت د رهبرۍ د همکارۍ له مخې په لومړني بڼه 

 .ل خپل فعاليتونه بېرته پيل کړ 

د مرکزي سیلو مشر انجنیر خیال محمد څرګنده کړې، 

چې په مرکزي سيلو کې د ډوډۍ پخولو کار پر دوه 

 .داشونو پيل شوی دی

هغه زیاته کړې؛ د دغه شرکت فعالیت لومړنی حالت 

ره ورځ په دې شرکت کې شاوخوا ه  لري او په منځني توګه

 .روټې بازار ته وړاندې کېږي  ۲۰۰ډوډی او  ۱۰۰۰

موړي د څرګندونو له مخې؛ ياد شرکت په پام کې د نو 

زره ټنو اوړو څخه  ٤٥٠لري، چې په نږدې راتلونکي کې له 

 .د ډوډۍ د توليد وړتیا خپله کړي 

د کابل د مرکزي سیلو چارواکو ډاډ څرګند کړی، چې له 

کابل وروسته به د کندهار او هرات والیتونو سیلوګانو 

رینه او میرمنې ټول ند کابل سیلو کارګر؛ . فعالې ش ي  هم

دوۍ وایی، چې د دې سیلو ډېرې . پخوانې کسان دي

څانګې فعالې دي؛ خو دوی له اسالمي امارت څخه د دې 

 .بنسټ دعصري کولو او مالتړ غوښتنه کوي 

 ۴۰د سیلو د ژرندې کارګر شاولي عمري وایي: زما دلته 

ده، چې کار کاله کیږي. مونږ ښه وړتیا لرو؛ خو مهمه 

کولی شو د سیلو پخوانی   پرمختللی او عصري ش ي. مونږه

 .باور بېرته په خلکو کې ترالسه کړو 

د کابل سیلو د تخنیکی برخې مسوولینو هم ویسلي؛ که د 

حکومت لخوا د دې بنسټ مالتړ وش ي، دوۍ کولی ش ي 

 .خپل فعالیتونه ډېر پراخ کړي 

ي دي؛ دوۍ څرګندوي؛ که څه هم ماشینونه یې پخوان

 .خو بیا هم کار کوي او اړتیا پرې پوره کیږي 

سیلو تخنیکي انجنیر ذاکر رسولي ویلي: مونږ د   د کابل  

کار وړتیا لرو. که څه هم ماشینونه مو پخواني دي؛ خو 

کولی ش ي. که مونږ د اړتیا وړ تولید لپاره تړونونه   فعالیت

لی تر السه کړو؛ نو بیا مونږ هم په مارکیټ کې رقابت کو 

 .شوو 

ساعته فعاله  ۲۴له دې مخکې هم د کابل مرکزي سیلو 

 .ټنه غنم اوړه کول  ۵۰وه او په ورځ کې یي 

د کابل مرکزی سیلو د مشر د څرګندونو له مخې: د کابل 

کاله مخکې فعالیت پیل کړ، چې هغه  ۶۵مرکزي سیلو 

کسانو کار کاوه؛ خو اوس  ۲۰۰۰مهال په کې څه باندې 

 ۱۳۸ونکیو په ګډون ښځینه کار کو  ۱۲د   مهال په کې

 .کسان کار کوي 

د یادونې ده، چې د کابل مرکزي سیلو د ډوډۍ پخولو، 

غنمو ذخیره کولو او د غنمو اوړو کولو په برخه کې 

  .فعالیت کوي 
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پاکستان له ایران او افغانستان سره د 

 سوداګرۍ قانوني میکانیزم رامنځته کړ

 

له ایران او کمېټۍ  همغږۍ  اقتصادي د د پاکستان

لپاره قانوني  سوداګرۍ  افغانستان سره د

 .منظور کړی دی میکانیزم

افغانستان او پاکستان دوه ګاونډ هېوادونه دي، چې له 

یو بل سره مهمې سوداګریزې او اقتصادي اړیکې لري؛ 

خو د دواړو هېوادونو ترمنځ د سیاس ي ستونزو له کبله 

 .وخت نا وخت دا اړیکې ترینګلې شوې هم دي

د پاکستانيو رسنیو د راپورونو له مخې؛ د دغه میکانیزم 

له تصویب سره به د افغانستان، ایران او پاکستان 

 .ترمنځ سوداګري زیاته ش ي

د پاکستان ډان ورځپانې د راپور له مخې؛ د پاکستان د 

اقتصادي همغږۍ کمېټې، چې د مالیې، خوراکي توکو د 

څخه جوړه  خوندیتوب او اقتصادي چارو له وزارتونو

شوې، په دې وروستیو کې له افغانستان او ایران سره د 

 .سوداګرۍ د قانوني کولو لپاره یو میکانیزم تصویب کړ

د پاکستان د مالیې وزیر شوکت ترین څرګنده کړې؛ د 

صادراتو د پالیس ۍ د سمون او تنظیم چارې وروستۍ 

شوې او د اساس ي توکو لپاره همدا میکانیزم د عملي 

دی. دا، چې افغانستان د پاکستان پر بازارونو کیدو وړ 

 .يتکیه دی؛ نو دا میکانیزم به په کابل کې پلی ش 

په هېواد کې له وروستیو سیاس ي تحوالتو وروسته د 

افغانستان او پاکستان ترمنځ د صادراتو کچه د پام وړ 

 .کمه شوې ده

د هېواد د سوداګرۍ او پانګونې خونه د پاکستان له دې 

کوي او د پاکستانيو چارواکو لخوا افغان  هڅو هرکلی

سوداګرو ته د سوداګرۍ لپاره د نورو آسانتیاوو 

 .غوښتنه هم کوي 

د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس 

مومند وايي، چې د دغه میکانیزم تصویب به د دواړو 

هېوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو د قاچاق په مخنیوي 

 .کې هم اغېز ولري 

د پوهنتون استاد سید مسعود پدې باور دي، چې د 

افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو او 

اقتصادي اړیکو ښه کول د دواړو هېوادونو د تولیدي 

توکو د بازار موندنې لپاره یوه اړتیا ده او دواړه لوري باید 

د دې لپاره کار وکړي، چې سیاس ي ستونزې پر سوداګریزو 

 .ې ونکړي اړیکو منفي اغېز 

په هېواد کې له وروستیو بدلونونو وروسته د ډیورنډ 

فرض ي کرښ ې په اوږدو کې د اسالمي امارت د سرحدي 

ځواکونو او پاکستانيو پوځیانو تر منځ څو ځلې نښتې 

شوي او په وروستۍ پېښه کې تېره اوونۍ د سپین بولدک 

په سیمه کې د تلفاتو تر څنګ د دواړو هېوادونو ترمنځ 

 .هم وتړل شوهدروازه 
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امریکا له افغانستان سره د مالي راکړې 

 ورکړې نوی جواز صادر کړ

نړیوال  له مخې؛ سپارښتنې نوې  د د امریکا د خزانې وزارت

چې  لري، اجازه او خصوص ي شرکتونه بسپنه ورکوونکي

په افغانستان کې له دولتي ادارو سره سوداګریزې او مالي 

 .راکړې ورکړې وکړي 

وره شوی راپور ښیي، چې نوی جواز د امریکا د رویټرز خپ

 .په پالیس ۍ کې د بدلون ښکارندویي کوي 

له دې مخکې، نه یوازې د اسالمي امارت له مشرانو سره، 

بلکې په چارسمبالي حکومت کې د دوی تر څارنې الندې له 

دولتي ادارو سره عادي سوداګریزې راکړې ورکړې بندې 

 .شوې وې 

سره د راکړې ورکړې بندیز تر تحریم الندې مشرانو 

پخپل حال پاتې دی او د سینګاري توکو لیږد هم په نوي 

 .جواز کې شامل ندی

یوه جګپوړي امریکايي چارواکي ویلي، چې د اسالمي امارت 

پر ضد به بندیزونه روان وي او دا نوې هڅه به له 

خصوص ي شرکتونو او مرستندویانو سره د مالیې او 

 .مرسته وکړي  ګمرکي تصفیې په برخو کې

رویټرز د امریکايي چارواکو له خولې څرګنده کړې؛ نوې 

اجازه د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده، چې د 

 .افغانستان د اقتصادي سقوط مخه پرې ونیول ش ي

نوی جواز به د افغانستان ټولو دولتي ادارو هر یو 

مرکزي بانک، د پوهنې وزارت، د انرژۍ او اوبو وزارت، د 

ارت، د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت او د مالیې وز 

عامې روغتیا وزارت په ګډون ټولو دولتي شرکتونه او 

 .تصدیو ته د مالي حسابونو د لېږد اجازه ورکوي 

دا جواز نه یوازې له افغانستان څخه وارداتو او 

صادراتو ته، بلکې په افغانستان کې دننه سوداګریزیزو 

 .ورکوي  راکړې ورکړې ته هم اجازه

د هند دوه نیم ټنه تازه مرسته کابل ته 

 راورسېده

 

د اسالمي امارت چارواکو ویلي، چې د هندوستان د 

 .بشري مرستو یوه تازه ټولګه کابل ته رارسېدلې ده

د اسالمي امارت ویاند ټویټ کړی؛ هندوستان له 

افغانانو سره د مرستو په لړ کې تازه دوه نیم ټنه توکي، 

 .لبسه په کې دي مرسته کړې دهچې درمل او ا

د اسالمي امارت ویاند ذبیح هللا مجاهد زیاته کړې؛ مونږ 

 .د هندوستان له بشردوستانه مرستو مننه کوو 

دا په داس ې حال کې ده، چې اوړمه ورځ د پاکستان د 

اطالعاتو وزیر پاکستانیو رسنیو ته څرګنده کړې، چې د 

ستان له الرې هند مرسته شوي غنم به افغان الرۍ د پاک

 .افغانستان ته وړیا ولېږدوي 

موټرو ته به اجازه ورکړ ش ي، چې له  ۶۰د راپور له مخې؛ 

افغانستان څخه الهور ته د واګې بندر او له هغه ځایه د 

 .هند له عطاري څخه د غنمو لومړۍ جوپه رابار کړي 

ویل کیږي، چې د هند حکومت له یوه افغان لوژستیکي 

چې کولی ش ي د تورخم له الرې  شرکت سره هوکړه کړی،

  .تش ې الرۍ الهور ته ولېږدوي 
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پاکستانیو چارواکو د حکومت اړوند ګمرکي ادارو ته 

الرښوونه کړې، چې له ستونزو پرته یې رسمي کارونه تر 

 .سره کړي 

 ۲۲ټاکل شوې، چې دا بهیر د کب پر درېیمه د فبرورۍ پر 

زره  پیل او یوه میاشت به روان وي، چې شاوخوا پنځوس

 .ټنه غنم به افغانستان ته ولېږدول ش ي

 

 

15 



 
 

 

 افغانستان انداز اقتصادیچشم
 

 د افغانستان اقتصادی لید

 

 
The US Treasury Department has 

advised international banks to 

transfer money to Afghanistan 

without fear for humanitarian 

purposes. 

The department said yesterday that 

aid agencies were allowed to pay 

teachers and health care workers at 

Afghan government institutions 

without fear of sanctions. 

According to Reuters, the US 

Treasury Department has also 

authorized transfers related to the 

Taliban. This license includes 

providing direct assistance to the 

people of Afghanistan and 

coordinating assistance. 

The Norwegian Refugee Council 

recently said that Western financial 

restrictions imposed on Afghanistan 

since the Islamic Emirate came to 

power prevented aid transfers to 

the country by aid agencies and 

prevented millions from receiving 

emergency aid.  

 

The Pakistan government wants to 

conduct a large-scale study of the 

Hajigak iron ore mine in Afghanistan 

to look for investment opportunities. 

Federation of Pakistan Chambers of 

Commerce and Industry says 

Pakistan could benefit more from 

Haji Gak Iron Mine, one of the largest 

untapped mines in Afghanistan. 

According to Pakistani sources, the 

Bamyan province of Afghanistan 

where Haji Gak mine is and 

Peshawar state of Pakistan are only 

four hundred kilometers apart, 

which provides Pakistan a good geo-

economical value.  

Nasser Hayat Mago, president of the 

Federation of Pakistan Chambers of 

Commerce and Industry said; “ The 

studies should be conducted to 

assess the long-term economic 

benefits and supply capacity of iron 

ore for Pakistani steel mills.”  

He said in a statement that Pakistan 

could make huge profits for decades 
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by extracting the multi billion-dollar 

Haji Gak iron ore mine. 

 

Da Afghanistan Bank (DAB), 

Afghanistan’s central bank, 

announced that $ 32 million cash aid 

arrived in Kabul today as part of a 

series of humanitarian aid to 

Afghanistan. 

Da Afghanistan Bank said in a 

statement that the cash transfer has 

transferred to the Afghanistan 

International Bank (AIB) via Kabul 

Airport. 

Meanwhile, Ramz Al-Akbarov, 

Deputy Assistant Secretary-General 

for Afghanistan, met with Maulvi 

Abdul Salam Hanafi, Deputy Prime 

Minister, to discuss the distribution 

of humanitarian aid. 

During the meeting, Al-Akbarov said 

that the organization had the ability 

to transfer $312 million in cash to 

Afghanistan so far. He also 

emphasized that this amount of 

financial support is not enough. 

The deputy director of the UN Office 

for the Coordination of 

Humanitarian Affairs also said that 

the organization pays the salaries of 

2,500 health clinics workers. 

UN recently said that they would  

send $ 20 million per week in cash to 

Afghanistan by the end of March 

2022. 

 

 

Officials from the Ministry of Public 

Works (MoPW) had talks with a 

technical team representing a 

number of Ukrainian companies 

about establishing railways in 

Afghanistan. 

Although the ministry has not 

specifically said in which parts of the 

country the railways will be built and 

said on Monday that a technical 

team of Ukrainian companies has 

come to Kabul and met with the 

ministry’s officials and they have 

shown interest in building railways in 

the country. 

“The Ukrainian delegation had a 

meeting with the ministry’s 

leadership team. They discussed the 

transit of goods, enhancing the 
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capacities of railways’ engineers, the 

security of the Mazar-Hairatan 

railway, and building railways,” 

Hamidullah Misbah, the spokesman 

of the ministry said. 

Meanwhile, a number of economic 

analysts said connecting Afghanistan 

to other countries through railways 

will result in an increase of transit 

and trade. 

“We should have railways in most of 

our provinces. Most of our borders 

(ports) should be connected through 

railways with the neighboring 

countries and from there with the 

world,” said Khairuddin Mayel, 

deputy head of Afghanistan 

Chamber of Commerce and 

Investment (ACCI). 

According to the ACCI, by the 

extension of railways in the country, 

Afghanistan’s exports will increase 

and goods’ exports will become easy 

and quick. 

“The extension of the railway is in 

the interest of the people of 

Afghanistan. We want our railway to 

extend. After sea shipping, railway is 

the cheapest and quickest kind of 

transportation,” said Mohammad 

Yunus Momand, ACCI acting 

director. 

Currently, Afghanistan is connected 

to Uzbekistan and Turkmenistan 

through the Hairatan-Aqina railway 

in the north, and to Iran through the 

Khawaf-Herat railway in the west. 

According to officials, efforts are 

underway in order to connect 

Afghanistan to South Asia via 

railway. 

 

The Department of Commerce and 

Industry of Balkh Province 

announced that recently the volume 

of exports and imports through the 

commercial port of Hairatan has 

increased. 

Shir Ahmad Sepahizadeh, the 

department’s commercial director, 

told Radio Azadi that after the 

political upheaval, commercial 

activities in the province was slow 

for a while but now, imports and 

exports through the Hairatan 

commercial port are increasing.  

According to Sepahizadeh, carpets, 

medicinal plants and dried fruits are 

among the exports of Afghan 

traders, and in return, they import 

foodstuffs such as flour, rice, oil and 

some other necessities. 

The Commercial Director of the 

Balkh Department of Industry and 
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Trade noted that if the activities of 

the banks return to normal, the 

imports and exports of the country’s 

traders will increase even more. 

 

The Chinese ambassador in Kabul 

met with the islamic Emirate’s 

Foreign Minister and announced 

that his country wants to invest in 

solar power and mining. 

Foreign Ministry spokesman Abdul 

Qahar Balkhi wrote on his Twitter 

page that Maulvi Amir Khan Mottaqi 

had met with Chinese Ambassador 

to Kabul Wang Yu. 

Balkhi further wrote that in this 

meeting, the expansion of political 

and trade relations between the two 

countries, China’s investment in 

solar power generation and mining 

and other issues were discussed. 

During the meeting, the Foreign 

Minister called on China to 

accelerate work on the mines it has 

invested in and to work together to 

address the problems of Afghan 

students in China.  

 

Pakistan will allow India to use its 

territory to transport 50,000 metric 

tonnes of wheat and medicine to 

Afghanistan at the beginning of this 

month, Pakistani customs officials 

said on Tuesday. 

The permission of such a convoy is 

rare by Pakistan, which has barred 

the entry of goods from India for 

years as the relationship between 

the two nuclear-armed nations has 

deteriorated. 

It marks as a response to the 

humanitarian crisis in Afghanistan, 

where poverty and hunger have 

spiraled since the collapse of the 

former government last year. 

The first convoy of 60 trucks will 

cross from India to Pakistan at the 

Wagah border – a key goods transit 

point between the two countries – 

on February 22, Additional Director 

of Customs Beelam Ramzan told 

Reuters. 
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“The humanitarian assistance will be 

handed over to the World Food 

Program representative in 

Jalalabad,” Ramzan said. 

The Islamic Emirate of Afghanistan 

(IEA) led administration has been 

using wheat as a payment for 

thousands of government workers, 

mostly laborers, as the country’s 

financial crisis intensifies. 

An Indian government source said 

India is committed to provide  

humanitarian assistance Afghanistan 

and the methods of delivering aid 

are being worked out with Pakistan. 

The source added that India had 

already sent COVID-19 vaccines and 

medicines to Afghanistan, Reuters 

reported. 

 

The Ministry of Foreign Affairs of the 

Islamic Emirate of Afghanistan 

announced that the representatives 

of the European Union have 

committed to providing $ 11 million 

in aid for Afghanistan’s education 

sector. 

The meeting took place between EU 

representatives and Foreign Ministry 

officials led by Acting Minister 

Maulvi Amir Khan Mottaqi in Doha, 

Qatar. 

The two sides discussed the 

humanitarian situation, 

humanitarian aid, women’s rights, 

education and job creation, the 

ministry of Foreign Affairs said in a 

statement. 

An online meeting for a $ 4.4 billion 

aid package to Afghanistan is 

scheduled to take place in the 

coming days at the request of the 

United Kingdom. 

 

Da Afghanistan Bank, Afghanistan’s 

central bank, announced that the 

15th package of humanitarian aid 

arrived in Kabul on Wednesday. 

Da Afghanistan Bank wrote on its 

Twitter page that this is the 15th 

package to reach Kabul and be 

delivered to the International Bank 

of Afghanistan (AIB) since the start of 

humanitarian aid to Afghanistan. 

The international community has 

said that injecting money into 

Afghanistan’s economy is the only 

way to increase liquidity and prevent 
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the collapse of the country’s banking 

and economic systems. 

 

Da Afghanistan Bank of the Islamic 

Emirate of Afghanistan (IEA) says 

that according to central bank 

regulations, 618 million AFN in old 

banknotes have been set on fire. 

In a statement on Wednesday the 

bank said that the banknotes 

included denominations of 10 

afghanis, 20 afghanis and 100 

afghanis. 

The deputy governor of the IEA, 

Noor Ahmad Agha, was quoted by 

the central bank as saying that 

paying attention to maintaining 

national (Afghani) banknotes was 

the responsibility of every citizen. 

He urged people to take care of 

banknotes so as to extend their 

lifespan. This is the third time the 

IEA-led bank has destroyed large 

numbers of banknotes. 

 

The World Bank’s management has 

signed off on a proposal that would 

repurpose $600 million of the just 

over $1 billion left in a frozen trust 

fund to benefit Afghan education, 

families and communities, a source 

familiar with the plan told Reuters. 

The board of the World Bank is due 

to discuss the proposal on March 1, 

with a final decision on 

disbursement of the funds left up to 

the donors of Afghanistan 

Reconstruction Trust Fund (ARTF), 

which is administered by the bank, 

the source said. 

The funds would be disbursed by 

various United Nations agencies, 

including UNICEF and the Food and 

Agriculture Organization, amid 

escalating concerns about the 

collapsing Afghan economy, the 

source told Reuters. 

Donors to the trust fund in 

December approved the transfer of 

$280 million from the trust to the 

World Food Program and UNICEF to 
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support nutrition and health in 

Afghanistan. 

U.N. Secretary-General Antonio 

Guterres urged the U.N. Security 

Council last month to free up the 

remaining $1.2 billion in the fund to 

help Afghanistan’s people survive 

the winter. 

The fresh funds will help support 

food security, health and education 

programs in Afghanistan as it sinks 

into a severe economic and 

humanitarian crisis. The crisis 

accelerated in August when the 

former government collapsed and 

the last U.S. and allied troops 

withdrew. 

The United States and other donors 

cut off the financial aid that had kept 

Afghanistan running during 20 years 

of war after the Islamic Emirate of 

Afghanistan (IEA) takeover. 

The United Nations is warning that 

nearly 23 million people – about 55% 

of the population – are facing 

extreme levels of hunger, with 

nearly 9 million at risk of famine as 

winter takes hold in the 

impoverished country. 

The United States last week 

announced plans to free up half of 

the $7 billion in frozen Afghan 

central bank assets on U.S. soil to 

help the Afghan people while 

holding the rest to possibly satisfy 

terrorism-related lawsuits against 

the IEA, the White House said on 

Friday. 

 

Islamic Emirate of Afghanistan (IEA) 

officials said Saturday a consignment 

of humanitarian aid from India has 

arrived in Kabul. 

Zabihullah Mujahid, spokesman for 

the IEA and deputy minister for 

information and culture, said in a 

tweet that 2.5 tons of medicine and 

clothing has arrived to Afghanistan. 

“The country (India) helped the 

Afghan people with two and a half 

tons of medicine and clothes,” said 

Mujahid. 

He also thanked India for providing 

help to Afghans. 

This comes after Pakistan officials 

recent say that Pakistan will allow 

India to use its territory to transport 

50,000 metric tonnes of wheat and 

medicine to Afghanistan. 
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The Afghan Ministry of Energy and 

Water announced that work had 

begun on the construction of the 

Sardeh Dam in Ghazni province. 

The construction of this dam was 

first started in 1967. 

The head of the ministry, Abdul Latif 

Mansour, wrote on his Twitter page 

that with the arrival of the Islamic 

Emirate, the project, funded by the 

World Food Program, was surveyed 

by the Ghazni Maritime Subdivision. 

The head of the Ministry of Energy 

and Water also wrote that the 

practical work of this project in the 

field of cleaning canals, 

reconstruction of siphons, 

construction of a pond for irrigation 

of trees and planting and their 

implementation is underway. 

According to the information of this 

ministry, the Sardeh dam project is 

the second major project that was 

established in 1346; This dam has 

two canals that have the capacity to 

irrigate 76,000 acres of land. 

 

The United Nations says it has 

provided nearly $ 2 billion in 

humanitarian and banking 

assistance to Afghanistan over the 

past six months. 

Da Afghanistan Bank (Central  said in 

a press release yesterday that the 

bank’s officials met with Deborah 

Lines, the UN Secretary-General’s 

Special Representative for 

Afghanistan, to discuss the 

expansion of humanitarian aid in 

Afghanistan. 

According to the bank’s newsletter, 

UNAMA representatives said they 

were ready to help the people of 

Afghanistan, especially its banking 

sector. 

Da Afghanistan Bank also said that 

during the meeting, Lines promised 

to fulfill its obligations to normalize 

the banking system in Afghanistan. 
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The U.S. Department of the 

Treasury’s Office of Foreign Assets 

Control (OFAC) issued a new General 

License (GL) to expand 

authorizations for commercial and 

financial transactions in Afghanistan, 

including with its governing 

institutions. 

The GL aims to ensure that U.S. 

sanctions do not prevent or inhibit 

transactions and activities needed to 

provide aid to and support the basic 

human needs of the people of 

Afghanistan and underscores the 

United States’ commitment to 

working with the private sector, 

international partners and allies, and 

international organizations to 

support the people of Afghanistan. 

“The United States has continued to 

take necessary steps to support the 

flow of humanitarian aid to and 

facilitate commercial and financial 

activity in Afghanistan. Our action 

today recognizes that in light of this 

dire crisis, it is essential that we 

address concerns that sanctions 

inhibit commercial and financial 

activity while we continue to deny 

financial resources to the Taliban, 

the Haqqani Network, and other 

malign actors,” said Deputy Treasury 

Secretary Wally Adeyemo. 

Treasury’s GL authorizes, to the 

extent required, all transactions 

involving Afghanistan and its 

governing institutions that would 

otherwise be prohibited by U.S. 

sanctions, excluding financial 

transfers to the Taliban, Haqqani 

Network, and associated entities, 

and any blocked individual who is in 

a leadership role of a governing 

institution in Afghanistan, other than 

for the purpose of effecting the 

payment of taxes, fees, or import 

duties, or the purchase or receipt of 

permits, licenses, or public utility 

services, provided that such 

payments do not relate to luxury 

items or services, which do not 

support basic human needs. The GL 

also does not authorize transfers of 

luxury items and services. 

This License reflects the United 

States’ commitment to support the 

people of Afghanistan through their 

ongoing humanitarian and economic 

crisis. While sanctions relief alone 

cannot reverse longstanding 

structural challenges and the flight 

of technocratic and government 

experts due to the Taliban’s 

mismanagement, it can ensure that 

24 

https://home.treasury.gov/system/files/126/ct_gl20.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/126/ct_gl20.pdf


 
 
 

 

 فغانستاناانداز اقتصادی چشم ی لیدد افغانستان اقتصاد
Afghanistan Economic Outlook 

sanctions do not prevent economic 

activity that the people of 

Afghanistan rely on to meet their 

most fundamental needs. 

Prior to the Taliban’s takeover, 

Afghanistan was dependent on 

external aid, receiving 

approximately $8.5 billion in grants 

each year which financed 75 percent 

of public expenditures. Moreover, 

more than half of these foreign 

transfers were for military and 

security needs and have been 

terminated. The poverty rate in 2020 

stood at nearly 50 percent, and only 

10–20 percent of Afghan adults had 

bank accounts. An underdeveloped 

financial sector also held back 

growth: prior to August 2021, 

Afghanistan’s loan-to-GDP ratio 

stood around 3 percent, the lowest 

in the world. Overall, the IMF 

estimates that Afghanistan faces an 

economic contraction of up to 30 

percent. 

In light of these challenges, the 

Biden Administration has taken 

action on a number of dimensions to 

support the people of Afghanistan. 

Treasury has worked closely with 

international organizations and 

nongovernmental organizations 

(NGOs) to facilitate the provision of 

aid and financial resources to 

support humanitarian activities in 

Afghanistan. Treasury and our 

interagency partners are working 

with multilateral development 

banks, including the World Bank and 

Asian Development Bank, to provide 

substantial economic assistance to 

the people of Afghanistan. In 

January, the Administration 

announced an additional $308 

million in USAID humanitarian 

assistance for Afghanistan, bringing 

total U.S. humanitarian aid for 

Afghanistan and Afghan refugees in 

the region to $782 million since 

October. 

In December 2021, the United States 

and other donors to the World Bank-

administered Afghanistan 

Reconstruction Trust Fund decided 

to transfer $280 million to UNICEF 

($100 million) and the World Food 

Programme ($180 million). These 

funds will enable UNICEF to provide 

essential health services to 12.5 

million people, including 1 million 

vaccinations, and allow the World 

Food Programme to provide food 

assistance to 2.7 million people in 

Afghanistan.  
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 انداز اقتصادی افغانستانچشم
 (AELSO) ب امتیاز: موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستانصاح

 مدیر مسئول: محمد خالد رامزی

 سردبیر: عبدالقاهر بهشتی

 و سارا فرجام خیلاهلل سلیمان: نجیبانویراستار

 محمد منصور قیومی عبداللطیف بارکزی و :انگرگزارش

 زادهاحمد مجتبی نبی: آرا صفحه

 Pablications@aelso.orgها: پذیرش مقاله

 ، ناحیه سوم، کابل، افغانستان1001نشانی: 

 0202106349 – 0700253216شماره تماس: 

 

 

های سایر دیدگاه ؛کندها را ویراستاری میمقاله، انداز اقتصادی افغانستانچشم

 گردد.ر میها، به نویسندگان آن بشده در مقالهمطرح

mailto:Pablications@aelso.org

