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 ستانانداز اقتصادی افغانچشم
 

 د افغانستان اقتصادی لید

روند ساخت بند کجکی هلمند تسریع 

 گرددمی

 
وزارت انرژی و آب افغانستتت اع ا نم ن که به  ه 

شتتربق ارارهاهی ختتانق  جک بهدا تکااق هاه  

اختتق  ا رونک ختتانق و ختتاز اار  جک را  ستترا  

 .ن ااک

لرح ر   ر، معیر اار وزارت میگکاک به مهیب ا

هر هاکار  ا شتتربق ارارهاهی ختتانق  جک بهدا 

روی  ستترا  رونک ختتانق و ختتاز اار  جک،    گک 

 .شک  اخق

به  مک  اختتتق  مه وزارت انرژی و آب آ نا هر نبر

ختتتای اع ختتتایس، رکی  شتتتربق ارارهاهی  جک 

جک  ه معیر بهدا هر مکره پیشتتترفق امکر اار  

 اراکه ن که  و از  ستتترا  رونککمات اار وزارت معا

 .آع  ه مقامات وزارت انرژی و آب اط یجاع هاه

میایاره  ۱.۷ جک بهدا  ا هاشتت ر فرفیق ینیر  

شک   خان ه  م ر مدعب آب  ه روی هراای تا جک 

خال  خانق اار  جک هر  خق؛ بار  آغاز و  ۱۳۳۲ا

و  کر یر هاگر آع  ۱۳۵۱ کر یر اول آع هر ختتال 

 ستتا ن تتب و فعال شتتک، اما شتت ۱۳۵۲هر ختتال 

 . کر یر خکم آع چجک خال پیش ن ب  رهاک

اار هر حالیستتق به ختتال  ،شتت ه، مستت ک ع 

شیر    ه  کهنک به بار   اا فاز هوم  حدکمق پی

ااع هاشتتت ه و  ا  جک بهدا  ه نک ا جر پروژ   

 د یل  کزا  فاز هوم اار  جک، فرفیق آع  ه  یش 

 .میگاوات افزااش نکاتک اافق ۱۵۰از 

محصول ده درصدی از تولیدات سیخ گول 

 افغانستان برداشته شد

 

س اع ا نم ن که به مح کل ه   وزارت مالیه افغان

اار با  از میاع هرصکی خیخ  کل  رای صاهرات 

 ق. رهاش ه شک  اخ

وزارت مالیه هر ا نمیه به مج شتتر ختتانق    ه 

خیخ  کل و  صاهرات  سهیل رونک  خق به  رای   ا

 رادات یوب آتر  ه نکهب ای مالا، هختتت یا ا فا

اار وزارت   تت یگ  رف ه اختتق  ا مح تتکل ه  

 .هرصکی وض  شک  روی اار با  را از میاع  رهاره

 کل خه صک هالر یش از اار تر  ُر خیخ  کل هر پ

شک و اار تای ت سااه صاهر ماامرادااا  ه بشکر

ق باراع جکاً م جکع صتاهرات  ه هرنکاختق صتجع

 ه.کا نم شک   

وزارت مالیه بشکر    ه اخق به  ا بشکر پابس اع 

خیخ   کافق بره   ا اار بشکر ماتانه اک تزار  ُر 

 ۹۰۰ کل  کلیک شک  افغانس اع را، تر  ُر هر  کل 

صک مح کل  شق ه  هر هالر امرادااا و  کوع  رها

 .نراکاری بجک
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میلیون دالر پول برای جلوگیری  ۲۸۰انتقال 

 غانستان تصویب گردیداز بحران بشری در اف

 

جک اع  ال بج به   ک هانا ا نم ن که  نک ج  ا

انک  ا  ه وق  ازختتازی افغانستت اع  کافق بره صتتجک

مجظکر جاک یری از  حراع انستتانا هر افغانستت اع، 

دااا از پکل ۲۸۰ تای مستتتکوه میایکع هالر امرا

شتتک  افغانستت اع  ه  رنامه جهانا غ،ا و صتتجکوق 

خازماع مال اا اکنیسس مج قل  ح ااق از بکهباع 

 .شکه

هر نبرنامه  انک جهانا آمک  اختتق به اار مقکار 

افغانستتت اع،  رای ح ااق از پکل مجه ک شتتتک  

تای غ،ااا و صتتحا هر افغانستت اع  ا پاااع  رنامه

غ،ا و  هانا  مه ج نا ختتتتال رواع مینهی  ه  ر

 .شکهما هاه  ان قال اکنیسس

ه  ا هر نبرنامه اار  انک ت چجاع آمک  اختتتق ب

غ،ا  هانا  مه ج نا اار مباغ پکل، اکنیستتتس و  ر

میایکع  ر نکمات صتتتحا  ۱۲.۵ کانجک  رای ما

یه،  رای  غ،ااا و  رای  ۲.۷اول میایکع  ر ب ک 

تزار ماهر و بکهک مکاه نکرابا فراتگ  ۸۴۰حکوه 

 .بججک

مه، از مه کع اار  میایکع  ۲۸۰ ر اختتتاب نبرنا

غ ۱۸۰هالر،  مه جهانا  نا ،ا  رای میایکع آع  ه  ر

 أمیر نکمات غ،ااا و صتتتک میایکع هاگر آع  ه 

ای نکمات صتتحا ضتتروری اکنیستتس  رای ارااه

 ک.ان قال نکاتک ش

جات ستروس در ننگرهار نمایشگاه میوه

 برگزار شد

 

رااختتتق زرا ق و مالکاری نجگرتار ا نم ن که به 

ن ااشتتتگا  زرا  ا اک روز  هر اار و اق  ر زار 

خ روب نکع میک  ۴۵ ه  شک و هر آع نزهاک جات 

 . کلیک شک  هر اار و اق  ه ن ااش  ،اش ه شکنک

خق زرا ق س ار مح ک، رکی  راا و مالکاری   بکال

تا ه  نکع انک به  رای نجگرتار   ق  ه ختتت روب

بشتتتق هر مجاطق شتتتراا افغانستتت اع مستتتا ک 

 . اشجکما

اار ن ااشگا  هر مربز ماا  اغکاری رااخق زرا ق 

 زار شتتک   که. اار مربز هارای تشتتق نجگرتار  ر

مه ک ه ماا از انهیر، نرما، ختتت روب، زا کع و 

تا نکع هاگر جات اخق به هر بجار آع ه ر میک هاگ

 ک.بکام مکره مطالعه ارار  رف ه ان میک  نیز تر

کاران و تاجران ترکیه انجمن مستقل صنعت

 کننددر افغانستان نمایندگی ایجاد می

 

خ س اع ا نم ن که به ارار ارگ امارت ا نما افغان

اختتتق هر آاجک  نزهاک، انه ر صتتتجعق باراع و 

 . اجراع  ربیه هر افغانس اع ااهاه شکه
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اک تی ق اار انه ر روز  ،شتتت ه هر هاکار  ا 

مکلکی  بکالستتنم حج ا معاوع رااختتق الکزار، از 

خ ه  که  ا  رای آنها زمیج خرمااهوی نکا  ،اری ه 

 ه.فراتگ خازرا هر افغانس اع 

باراع و  اجراع  ربیه  نو  انه ر مس قل صجعق

اازه  تزار ا  تتتا،  یاره هالر  ۲۷ ر هاشتتت ر  میا

عال  ا فبشتتکر ن ااجک ۹۵صتتاهرات هاشتت ه و هر 

تای انرژی، هاره؛ اار انه ر  ه شتتت کل   ش

عاهع، زرا ق و صتتتحق، هر  یق  ۱۷م عال   ش ف

 .هاره

باع ارگ  ق به ای    ه اختتتهر اک نبرنامهطال

ختتکی مقامات حدکمق طالباع   رای اار تی ق از

ق اط یجاع جیتای م  اس  ه شتتت کل امهر   ش

 .هاه  شک  اخق

میلیون پوندی بریتانیا برای مردم  ۷۵کمک 

 افغانستان

 
حدکمق  را انیا هر اجنب ت ق بشتتکر صتتجع ا 

 ۷۵ا نم ن که به اار بشکر اتکای  G7 جهاع واا

س اع میایکع پکنک را  ه مجظکر  ب ک  ه مرهم افغان

 .هر نظر  رف ه اخق

لیز  روب، وزار نارجه  را انیا هر جرااع اجنب 

ه به وضتتتعیق  شتتتری هر  روپ ت ق  یاع ن ک

س اع  ه خق و ان ظار افغان شکع رواع ا خکی  ک ر 

رای نهات و ثبات هر مجطقه ااجسق به اار ب ک  

 ک.ب ک بج

ا ارار اختتق اار مباغ پکل  کختتز ختتازماع غ،اا

ب ک رختتاع،  ه مجظکر رف  جهاع و ختتاار اهارات 

یازمجکی تای فکری  ه شتتت کل مکاه غ،ااا،  ه ن

 .م رف  رخک

برای نخستین بار محموله وارداتی مواد 

سوخت از طریق بندر شیرخان به کشور 

 رسید

 

 کاجک به  رای مقامات محاا هر و اق بجکز ما

خکنق خال، وارهات مکاه  س یر  ار پ  از ه    ن 

 .از طراق  جکر شیرناع اار و اق آغاز شک

زی، رکی  ا اق  هارت و صتتتجعق م یر اکختتتس

و اق بجکز   ق به  عک از چجکار ختتال وارهات 

 .مکاه خکنق از طراق اار  جکر آغاز  رهاک

زی  نو  ن که به وارهات مکاه ختتکنق از اکختتس

طراق اار  جکر  نو   ر باتش ای ق  یل و هاگر 

بشتتکر،  ا ا افزااش  کااک اار  مکاه ختتکنق هر

  رهه.ما جکر نیز 

 کاجک از ختتکی تگ، فروشتتجک اع  یل هر بجکز ما

خا ق  از و  یل از طراق  جکر حیر اع واره  به هر 

و اار ادا از  زر  رار مشدنت  شکاار و اق ما

  .ما  که
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آمادگی حکومت طالبان برای آغاز کار پروژه 

 های تاپی، تاپ و خط آهن

 

امارات اخنما ا نم ن که به تی ق وزارت نارجه 

ب جستت اع از آماه ا بشتتکر هر هاکار  ا مقامات  ر

تای  اپا،  اپ و نز بار پروژ  زبشتتتکر  رای آغا

 .آتر نبر هاهنک

 بکالقهار  ا ا، خ جگکی وزارت نارجه بشکر هر 

صتت حه  کا ر نکه نکشتت ه اختتق به شتتیر مح ک 

ارت امکر  باب اختتت اندزی، معیر ختتتیاختتتا وز

نارجه  ا آاای وفا حاجیکف، معیر خیاخا وزارت 

نارجه  رب جستتت اع هر مرز  کرغجکی هاکار بره  

 .انک

 هر اار هاکار، اختت اندزی روا ز میاع افغانستت اع و

و   ق به    رب جس اع را ت یشه هوخ انه نکانک

س اع آماه  آغاز بار پروژ  حدکمق تای  اپا، افغان

 . اپ و را  آتر اخق

یق حا اکار از  هبکه وضتتتع جیکف نیز هر اار ه

شا ن که  و افزوه  س اع افهار نک امجی ا هر افغان

 کانک هر رشک  هارت و  رانزاق به  حکل جکاک ما

 .میاع هو بشکر ب ک ن ااک

 

کار سروی یک بند برق جدیدی در والیت 

 ننگرهار تکمیل گردید

 کاجک به بار ختتروی اک  جک  رق مستت ک ع ما

ولستتتکالا تستتتده میجه و اق نجگرتار جکاک هر 

جک   بار ختتتان  انا آع هر آا اک  و   د یل  ره

  رهه.مانزهاک آغاز 

ش ا، رکی  حکز  هراااا نجگرتار  ف ل اح ک تا

میگکاک به  راختتتاب حدگ رتبری وزارت انرژی و 

آب، بار خروی اک  جک  رق هر خاحه شا ا بجکو 

سده میجه اار و اق  د یل  رهاک  سکالا ت و  ول

 .شکهبار خان  انا آع  ه زوهی آغاز ما

ملل متحد برای راه اندازی مجدد اقتصاد 

میلیارد دالری را در نظر  ۸کشور بودجه 

 است گرفته

 

خازماع  ه  خازماع مال م حک ا نم ن که به اار 

مجظکر جاک یری از فروپاشتتا اا  تتاه افغانستت اع، 

 اخق. کهجه تشق میایاره هالر را هر نظر  رف ه 

هتجک به ختتازماع تای نارجا  زارش مارختتانه

یه مه را  ه نا تکف از اار  ر حک  ال م  غ،ای م ای 

غل،  هاه شتتت دا ب، اا ختتتالگ  رای بکهباع هر م

غانستتت اع  ه بشتتتکرپر تای هانق اروض  رق اف

ری و هات ستتااه و  ازختتازی ختتیستت گ حدکمق

خ انه نکمات اج  ا ا فرا ر از ب ک شرهو تای  

  ک. اشما
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ع اق ژورنال  ه نقل از رامز ا ببروف، معاووالستت ر

 ن ااجک  و افغانست اع  رای م حک مال واژ ن ااجک  

  ه به اختتق نکشتت ه  شتتری امکر بججک  ت اتجگ

 ایهته هو آورهتایهختتتق هاهع هختتتق از جای

ش ه، س گ از ح ااق  ، س اع هر تاخی   رای افغان

 .اخق مهگ م حک مال خازماع

ق به اار ختتتازماع ا ببروف ت چجاع    ه اختتت

نکاتک  ه  کال حدکمق هر افغانستتت اع مبکل ن ا

ح ااق شکه  تااز خیس گبه شکه  اده مهگ اخق 

 ک.تای  ،ش ه از هخق نرونآوره ا هخق

رصورت مهار آب ها، افغانستان در بخش د

زراعت و تولید انرژی برق به خود 

 رسدمی کفایی

 

وزارت انرژی و آب میگکاتتک بتته ا ر آب تتتای 

 افغانس اع مهار شکنک، افغانس اع هر   ش زرا ق و

 . کلیک انرژی  رق  ه نکه ب ااا نکاتک رخیک

مهیب الرح ر   ر، معیر آب وزارت انرژی و آب 

شتت ه نکه  یاع ن که هر جاستته مطبک ا ا روز  ،

صک آب ۷۰به  شکنک و هر هر ضاا  می شکر  تای ب

تا، افغانس اع هر   ش زرا ق صکرت مهار اار آب

 .رخک کلیک  رق  ه نکه ب ااا ماو 

معیر آب وزارت انرژی و آب بشکر  نو  ن که به 

وزارت هر  نش مهتتار و متتکاراتتق  رتبری اار

 . اشکاتای افغانس اع مآب

اای   ر، اختتت  اه  از آب تای زار زمیجا را هر آ

شهر با ل  ا  صاً هر  اه رح انه ا ام بشکر م  ک

تای زارزمیجا بره و از مرهم نکاختتتق  ا از آب

 .اخ  اه  خالگ ن ااجک

رخانا هر با ل و  قکاق  ه    ه وی،  ه مجظکر آب

تای زار زمیجا، هر صتتتکه ختتتانق اک بانال آب

 . اشکروی  جک شا  و  روب و اا هراا پجهشیر ما

شا  و  روب  خانق  جک  معیر آب، از  د یل بار 

به  ه  اک نبر هاه و   ق  جک  نزه مجظکر هر آا

تای آ ا بشتتکر را  ه  ر امکر آب، حکز مکاراق  ه

شق  که سیگ ن که  و  ا هر نظر ها جه پجج حکز   ق

خال مالا  شافا  ش ص را  رنامه ۱۴۰۱اند تای م

 هاره.هر نظر 

تأکید افغانستان و قزاقستان روی تحکیم 

 روابط تجارتی و بازگشایی دهلیز هوایی میان

 دو کشور

 

ار  ا وزار وزار  هارت و صتتجعق افغانستت اع هر هاک

 هارت و ت گرااا ازااستتت اع روی  حدیگ روا ز 

هار ا،  از شتتتااا هت ایز تکااا و  شتتتااش  

س اع ن ااجک ا  انک تای مع بر ازااس اع هر افغان

 . أبیک ن که

س اع  صجعق و  هارت افغان نکرالکار  زازی، وزار 

از رخیکع  س ه ب دا ازااس اع  ه با ل اخ قبال 

ر  حدیگ روا ز  هار ا و ن که    ق به  ه مجظک
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افرااش ختتطت  هارت هوجانبه، افغانستت اع آماه  

اخق نشسق تای  کاصل  هار ا و ن ااش تا را  ا 

 .جانب ازااس اع هاار ن ااک

 ،اری، زی هر اار جاستته  ر افزااش ختترمااه زا

هار ا و صتتتاهرات و وارهات  یر هو پرواز تای  

هارت و ت گرا یک بره و از وزار   اا بشتتتکر  اب

ازااستت اع نکاختتق  ا ای ق آره و  جکم وارها ا 

 .اار بشکر را باتش هتک

وف، وزار  هتتارت و ت گرااا ا  یتتق ختتتاطتتاع

ازااستتت اع نیز هر اار نشتتتستتتق   ق به روا ز 

تای یاع افغانستت اع و ازااستت اع هر ما  هار ا م

اتش ااف ه اختتتق، اما بهرصتتتک  ۲۷انیر حکوه 

 . اشکوا ز مامجک از خر یری اار رهبشکرش  نا

ت و صتتتجعق، هر  ر اختتتاب معاکمات وزارت  هار

 یری روا ز  هاری افغانس اع صکرت  هبکه و از خر

ه  ا امکال و ازااستت اع، هو بشتتکر ااهر نکاتجک  ک

تای ججکب آختتیا، چیر،  هاری نکه را  ه بشتتکر

 ک.روخیه و ا حاهاه اروپا ح ل و نقل بجج

 صادرات افغانستان امسال به بیش از یک

 میلیارد دالر رسیده است

 

وزارت صتتجعق و  هارت افغانستت اع ا نم ن که به 

امسال میزاع صاهرات بشکر  ه  یش از اک میایار 

  .هالر رخیک  اخق

خانهنکرالکار   خق اار وزارت  ه ر خرپر تا زازی، 

  ق به امستتتال حهگ صتتتاهرات بشتتتکر  ه اک 

 ق.میایاره و پجها  میایکع هالر رخیک  اخ

خق  جها ازی  نو  ن کآاای  ز ه به اراام  زرگ ا

صاهرات بگ  که، اما هر روز تای  حک ت اک ب ا 

 .ابجکع  ه حالق  اهی جرااع هارنک

جاا  بشتتتکر  هارت و صتتت حال ا اق   هر ت یر 

 کاک به امستتال میزاع صتتاهرت افزااش ااف ه، ما

رآمک مرهم و نبکه اما وارهات نظر  ه بگ شتتتکع ه

 .شه اخق یر ها قاضا باتش چشگ

شاع ماآمار هتجک به  اجراع افغاع تای اار ا اق ن

خه  خال مالا  ه ارزش  یش از  شش ما  اول  هر 

 انک.ره هالر با  از  یروع واره بره میایا

ا اق  هارت و صتتتجاا   ناع جاع الدکزی،   تتتک

 کاک به نظر  ه اوضتتاع ختتیاختتا و بگ شتتکع ما

یر هرآمتتک مرهم، میزاع وارهات متتا هر هو ر   ان

 .باتش ااف ه اخق
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 هپارلپاکستان د سیمه ییزو پروژو 

 افغانستان کې پر ثبات ټینګار کوي

 

د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اقتصادي همکاریو د 

سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا پنځه وېشتمه 

غونډه )ایکو( کې چې د ترکمنستان په پالزمېنه عشق اباد 

ل چې د اقتصادي همکاریو سازمان د کې جوړه شوې ووی

غړو هېوادونو د سوداګریزو او ټرانزیټي پروژو د عملي 

 .کولو لپاره په افغانستان کې سوله او ټیکاو حیاتي دی

دغه پاکستاني چارواکي په خپله بیانیه کې چې د پاکستان 

د بهرنیو چارو وزارت په وېب پاڼه کې خپره شوې ده، د 

تي دي چې د افغانستان له دغه سازمان له غړو غوښ

خلکو سره بشرپاله مرستې وکړي او ترڅو د دغه هېواد 

 .د اقتصادي پاشلو مخه ونیول شوي 

د پاکستان د بهرنیو چاو وزیر شاه محمود قریش ي 

موږ باید ټول له افغانستان او خلکو سره یې »وايي:

اقتصادي او بشرپاله مرستې وکړو؛ څو د انساني ناورین 

 «.اشل کېدو مخنیوی وکړو او اقتصادي پ

دم ګړۍ درې لویې سیمه ییزې پروژې له افغانستانه 

تېرېږي. د اوسپنۍ پټلۍ چې ازبیکستان، افغانستان او 

پاکستان سره نښلوي، کاسا زر پروزه او د ټاپي پروژې 

چارې ال څو کاله دمخه پیل شوې دي. د اسالمي امارت 

ې عملي د رییس الوزرا دویم مرستیال هم د ټاپي پروژ 

کېدل مهم ګڼي او وايي چې، دغه پروژه به په خپلو 

 .امکاناتو سره عملي کړي 

د رییس الوزرا مرستیال عبدالسالم حنفي په دې هکله 

د افغانستان ټول ګاونډیان د دې غوښتونکي دي »وايي:

 «.چې سترې اقتصادي پروژې باید ژر تر ژره عملي ش ي

رې په ټپه دم ګړۍ د کاسا زر پروژې د عملي کولو چا

درېدلې دي او د افغانستان برېښنا شرکت وايي، دغه 

بنسټ هم د یادې پروژې عملي کېدو ته ژمن دی او ورته 

 .چمتووالی هم لري 

د اقتصادي چارو یو شمېر شنوونکي په دې باور دي چې، 

د اقتصادي همکاریو سازمان مهم غړي چې، پاکستان 

انستان کې هم په کې شامل دی، یوازینۍ هڅه یې په افغ

ګټه وټه ده؛ څو د هېواد مصرفي بازار په واک کې ولري. 

دوی زیاتوي، پاکستانیان تل په خوله او عمل کې یو نه 

 .دي

د اقتصادي چارو کارپوه عبدالنصیر رېښتیا 

پاکستانیانو د افغانستان لپاره ډېره ښه البي ګري »وايي:

وکړه، خو له بده مرغه هغوی د ستونزو المل کېږي. هر 

کال کله چې زموږ د کرنیزو حاصالتو فصل رارسېږي، 

 «.پاکستان مرزي او ټرانزیټي ستونزې رامنځته کوي 

افغانستان د اقتصادي همکاریو د سازمان غړی دی او 

د چارو د شنونکو په وینا، ال تر اوسه د دغه سازمان له 

 .ګټو برخمن شوی نه دی

چارواکي: ایران ته د هېواد صادرات 

 ت شويسلنه زیا ۵۰
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د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست وايي چې په روان 

مېلیون  ۱۷ملریز کال کې ایران ته د افغانستان صادرات 

سلنه زیاتوالی یې  ۵۰ډالرو ته رسېږي چې د تېر کال پرتله 

 .موندلی دی

د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست محمد یونس 

ېږي چې موږ کاله ک ۳۵الی  ۳۰»مومند په دې هکله وايي:

صادرات لرو؛ خو بیا هم ایران زموږ مهم عام تولیدات 

نه صادروي او پر موږ تعرفه لوړه ده. موږ غواړو چې 

ایران د نورو هېوادونو په څېر موږ ته دې ترجیعي تعرفه 

 «.راکړي 

بل خوا په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې 

تېدو په مسووالن وایی چې دوی ایران ته د صادراتو د زیا

 .هڅه کې دي

د سوداګرۍ او پانګونې خونې رییس محمدیونس قاض ي 

یو له هېوادونو چې له هغو سره موږ د » زاده وویل:

صادراتو ډېر حجم لرلی دی، هغه د ایران اسالمي 

سلنه  ۴۰جمهوریت دی. سوېل لوېدیځ حوزې ته 

صادرات چې د مرمر ډبرې، وچې مېوې او کرنیز 

اسالمي جمهوریت ته صادر شوي محصوالت دي د ایران 

 «.دي

اخوا د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې د صادراتو 

زیاتوالی له یوې خوا د هېواد له اقتصادي ودې سره 

مرسته کوالی ش ي او له بل لوري هېوادوالو ته د کار 

د اقتصادي چارو شنونکی   .زمینه برابروالی ش ي

 که چېرې د کورنیو»عبدالنصیر رښتیا څرګندوي:

محصوالتو د بسته بندۍ او سټنډرډ جوړونې په برخه 

کې جدي پاملرنه وش ي، له شک پرته موږ کوالی شو چې 

ګاوندیو، د سیمې او نړۍ هېوادونو ته ډېر صادرات 

 «.ولرو 

ایران افغانسان ته ډېر صادرات لري، د شمېرو له مخې 

سږکال افغانستان ته د ایران د صادراتو کچه یونیم 

 .ته رسېږي  مېلیارد ډالرو 

د پیسو نشتوالي له امله د صنعتي 

سلنه  ۴۰پارکونو په فعالیت کې 

 کمښت

 

یو شمېر صنعتکاران پر اسالمي امارت غږ کوي، چې بهر 

ته د اوسپنې د قاچاق مخه ونیس ي. د افغانستان د 

صنعتکارانو ټولنه وايي، د هېواد په بانکونو کې د پیسو 

تان د پیسو کنګل کمښت او د امریکا له خوا د افغانس

 .سلنه راکم کړی دی ۴۰کېدو د صنعتي پارکونو فعالیت 

 ۴۰د صنعتکارانو د ټولنې مشر عبدالجبار صافي وویل: "

را کم شويدِي، د دې اصلي الملونه  سلنه فعالیتونه مو 

د بانکونو بندېدل دي چې بانکونه موږ ته پیس ې نه راکوي 

صنعتکاران له  و شمېری او تی تی)لیږدول( کېږي هم نه." 

حکومته غواړي چې بهر ته د فلزاتو د قاچاق مخه ونیس ي 

او د هېواد په پرمختیايي پروژو کې له کورنیو تولیداتو 

ګټه واخلي. د اوسپنې د ویلې کېدو د فابریکو رئیس 

موږ د افغانستان له اسالمي »عبدالناصر رښتیا وایي:

 امارت څخه په کلکه غوښتنه کوو څو بهر ته زموږ د

 .اوسپنې د ډبرو قاچاق ته اجازه ورنکړي 

بل خوا د ګمرک چارواکي وايي، اوس د هېواد په ګمرکونو 

  .کې فساد نشته او د هېواد عوايد لوړ شوي دي
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د ماليې وزارت د ګمرکونو مرستیال رحمت الحق ابو زید 

وایي: "کله چې زه یوه فابریکه وینم چې فعاله شوې ده. ما 

ې ال د مخه فلج شوې وه. دوی راته یوه فابریکه ولیده چ

وویل چې دا فابریکه اوس فعاله شوې ده. دا د خامو 

موادو یوه فابریکه وه کېدای شوای چې په هره الره تللې 

 ".وای

صنعتي پارکونه فعالیت کوي،  ۱۸دا مهال په هېواد کې  

لويې، منځنۍ او وړې فابريکې لري،  ۵۵۰۰چې شاوخوا 

يې اوس د بېالبېلو الملونو له خو د دغو فابريکو ډېرى 

 .کبله تړل شوي دي

په معاشونو کې بدلون؛ د جګپوړو 

 کارکوونکو معاشونه کم شول

 

د ماليې وزارت وايي چې د یوې نوې طرحې پر بنسټ چې د 

نوي حکومت له لوري چمتو شوې ده، د جګپوړو 

 .کارکوونکو معاشونه کم شول 

حکومت کې تر ټولو د دغه وزارت د ویاند په وینا په اوسني 

لوړ معاش د اسالمي امارت د مشر مولوي هبت هللا 

افغانۍ کېږي. او تر ټولو ټيټ  ۲۲۸۷۵۰آخند زاده دی چې 

افغانۍ  ۵۰۰۰معاش د اتم بست د مامورینو دی چې 

 .کېږي 

د معاشاتو »د ماليې وزارت ویاند احمد ولي حقمل وايي:

تۍ او بې اسکیل چې د مخکینۍ ادارې پاتې وو، پر بې عدال

انصافۍ استوار و. بېالبېلو ادارو بېالبېل معاشونه لرل. 

 «.اړینه وه چې په معاشونو کې بدلون رامنځته ش ي

د دغې طرحې پر بنسټ له درېیم بسټ څخه د ټيټو 

 .کارکوونکو معاشونو بدلون نه دی کړی 

د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د اسالمي امارت د مشر 

د رییس الوزرا معاش افغانۍ،  ۲۲۸۷۵۰معاش 

افغانۍ، د ۱۳۷۲۵۰افغانۍ د وزیرانو معاش ۱۹۸۲۵۰

افغانۍ د لومړي بست معاش له  ۹۱۵۰۰والیانو معاش

افغانۍ او د دویم  ۵۰۰زرو ۳۰افغانیو تر ۲۰۰زرو  ۲۵

  «افغانۍ دی ۶۰۰زرو  ۲۰زررو تر  ۱۶بست معاش له 

هللا سمنګانی د اسالمي امارت د ویاند مرستیال انعام

هغه کسان چې په تعلیمي برخه کې د کدر په »دوي:څرګن

 «.توګه کار کوي، د هغوی لپاره امتیاز ورکول کېږي 

بل خوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د 

 .کارکوونکو معاشونه باید د ظرفیتونو له مخې ورکړل ش ي

د پېچلي »د اقتصادي چارو شنونکی سید مسعود وايي:

اید توپیر وکړي. له هغې پرته، له کم او ساده کار ترمنځ ب

معاش سره د سخت او پېچلي کار د کارکوونکو د تېښتې 

 «.المل کېږي 

د ماليې وزارت د چارواکو په وینا له درېیم بست نه د ټيټټو 

بستونو د کارکوونکو په معاشونو کې بدلون نه دی 

راغلی، د حکومت د نوي تګالرې له مخې اسالمي امارت د 

و امتیازي معاشونو ورکړې ته د تېر حکومت ان ټي اې ا

 .په څېر دوام ورکړی دی

مرکزي بانک هڅه کوي د افغانۍ 

ارزښت له بې ساري کمښت 

 وروسته وساتي
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د افغانیو پر وړاندې د ډالر د ارزښت له بې ساري لوړېدو 

وروسته د افغانستان د مرکزي بانک چارواکي وايي، د 

د ډالرو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول 

 .افغانیو د بيې د ثبات لپاره کار کوي 

وروسته له هغه چې د هېواد په بازارونو کې ډالر تر سلو 

افغانیو لوړ شو، د مرکزي بانک مسوولینو د شهزاده 

سرای د سرافانو له اتحادیې سره د یوې ناستې په ترڅ کې 

انو د افغانیو د اسعارو د نرخ پر ثبات او ساتلو، د صراف

د فعالیتونو د څارنې او د پولي خدمتونو وړاندې کوونکو 

 .په اړه خبرې وکړې 

د مرکزي بانک د نشراتو مدیر حسیب هللا نوري وایي: 

"مرکزي بانک په هېواد کې د اقتصادي بحران د مخنیوي 

 ."لپاره تر خپله وسه هڅه کړې ده

د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د بورډ غړي محمد 

یومي وویل: "د مرکزي بانک په غونډه کې دوی له طاهر ق

موږ سره همکاري وکړه او د ډالر ارزښت یې یوه نیمه 

 ."افغانۍ را ټیټ کړ

د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ټیټېدل د 

سوداګرو لپاره هم ننګونې را والړې کړې دي. د سوداګرۍ 

او پانګونې خونه وايي، د هېواد ډېری توکي له بهره 

اردېږي او په ډالرو پېرل کېږي، نو دا کار د دوی پر کاري و 

 .بوختيا منفي اغېز کوي 

د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړي خانجان الکوزي 

وويل: "موږ يو وارداتي هېواد يو او ټول توکي په ځانګړې 

توګه خوراکي توکي له بهر څخه واردوو او د ډالرو د بيې 

 ".لوړېدل منفي اغېز لري 

د صنایعو او کانونو د خونې اجرایوي رییس  د کابل

محمد کریم عظیمي وویل، "د افغانیو پر وړاندې د ډالرو 

د ارزښت لوړېدل د هېواد پر اقتصاد مستقیم اغېز لري 

 ."او له بده مرغه اقتصادي ننګونې دوه چنده کوي 

 ۱۰۳دا مهال د هېواد په بازارونو کې یو امریکايي ډالر له 

ل دی، چې په تېرو شلو کلونو کې افغانیو سره معاد

لومړی ځل دی، چې افغانۍ د ډالر پر وړاندې دومره 

 .ارزښت له السه ورکړی دی

پلورونکي: بازار ته جعلي بانک 

 نوټونه داخل کړل شوي

 

د افغانۍ د ارزښت له کمښت سره، پلورنکي په بارارونو 

کې د جعلي بانک نوټونو له خپرېدو خبر ورکوي. ځينې 

ي وايي چې ډېری جعلي بانک نوټونه زر او پنځه پلورونک

 .سوه افغانۍ دي

د کابل یو هټۍوال عبدالسلیم اسدي وايي چې یوازې په 

یوه اوونۍ کې له څلورو تر پنځو زرو پورې جعلي پیس ې 

ترالسه کړي دي. دی وایي چې له اصلي بانکنوټونو سره د 

جعلي بانکنوټونو توپېر په خورا سختی سره کېږي او د 

افغانستان بانک باید د دغو پیسو د خپرېدو د مخنیوي 

او د هغو د عامالنو د نیولو لپاره ژر ترژره الس په کار 

ځل نه دی، بلکې په ځلونو دا  دا لومړی »هغه وویل:. ش ي

هټۍوال عبدالرحیم احمدزی هم ».کار شوی دی

له یوې خوا قیمتي زیاته شوې ده او له بل لوري په »وايي:

  «.ي پیس ې راوتلې ديبازار کې جعل

جعلي پیس ې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت له بې 

مخینې کمښت سره هم مهاله بازارونو ته راوتلي دي. دغه 

جعلي بانکنوټونه له اصلي بانکنوټونو سره ډېر ورته والی 

خو صرافان وايي چې جعلي پیس ې کم رنګه دی او  .لري 

10 



 
 
 

 

 فغانستاناانداز اقتصادی چشم ی لیدد افغانستان اقتصاد
Afghanistan Economic Outlook 

د ځينو »د وویل:صراف خلیل احم. لیکنې یې زېږې نه دي

 «.نښو له مخکې جعلي پیس ې له اصلي پیسو پېژندل کېږي 

د هېواد د راکړې ورکړې په بازارونو کې د جعلي پیسو 

خپرېدل د دې المل شول چې د وزیرانو شورا اقتصادي 

کمېسیون ته دنده وسپاري چې د جعلي پيسو د مخنیوي 

 .لپاره ژره ترژره الس په کار ش ي

یاند مرستیال بالل کریمي څرګنده د اسالمی امارت د و 

جعلي پیس ې چې خپرېږي او داخلېږي، باید د هغه »کړه:

 «.مخنیوی وش ي. له سرغړونکو سره به قانوني چلن وش ي

نږدې دوه اوونۍ کېږي چې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ 

لی دی. په داس ې حال کې ارزښت په بې مخینې توګه رالوېد

چې د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د افغانۍ د ارزښت 

له ثبات سره د مرستې لپاره واړه صرافان له دغه سرای 

مهال سلګونه واړه صرافان د نه اېستلي دی،خو اوس

 .واټونو پر غاړه د اسعارو پر تبادلې بوخت دي

 

مالي کال  ۱۴۰۱مالیې وزارت: د 

یو عوایدو برابره بودیجه له کورن

 شوې

مالي کال بودجې مسوده  ۱۴۰۱د ماليې وزارت وايي چې د 

یې چمتو کړې او ټاکل شوې د تصویب لپاره یې کابینې ته 

 .واستوي 

د ماليې وزارت وايي چې له دوو لسیزو تېرېدو وروسته یې 

په لومړي ځل له بهرنیو مرستو پرته له کورنیو عوایدو 

 .ملي بودجه برابره کړې ده

د ماليې وزارت ویاند وايي، د بودجې لپاره یې پیس ې له 

 .ګمرکونو او نورو کورنیو سرچینو راټولې کړې دي

له شلو »د ماليې وزارت ویاند احمد ولي حقمل وايي: 

کلونو یا دوو لسیزو تېرېدو وروسته، دا لومړي ځل دی 

چې موږ په دې وتوانېدو چې له بهرنیو مرستو پرته مو 

 «.ته په کتو بودجه جوړه کړهکورنیو عوادو 

ښاغلی حقمل زیاتوي، له ګمرکونو او نورو کورنیو 

 .سرچینو راټولې شوې پیس ې کورني لګښت ته بسنه کوي 

په ټوله کې زموږ ټولې کورنۍ سرچینې او »هغه زیاتوي:  

کورني عاید فعال دي او ورځ تر بلې یې حالت ښه کېږي. 

هېڅ ډول فساد یوه مهمه موضوع دا چې په راټولولو کې 

 «.شتهنه

پلو، د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وايي، پر بل

افغانستان د بهرنیو مېلیاډونو ډالري مرستو بندول به د 

سترو پرمختیايي پروژو پلي کولو پروسه له بېالبېلو 

 .ننګونو سره مخامخ کړي 

د مرستو »د اقتصادي چارو کارپوه ایرج فقیري وايي: 

له کبله یا په ډېره ټیټه کچه بهرنۍ کموالي او نشتوالي 

 ۱۴۰۱شو کوالی د مرستې د دې المل ګرځي چې موږ و نه

 «.مالي کال بودجه په سم ډول اجرا کړو 

د اقتصادي چارو کارپوه عبدالنصیر رښتیا په همدې اړه 

که په سم او روڼ ډول زموږ ملي عواید مدیریت »زیاتوي: 

ش ي چې له ش ي، له شک پرته حکومت په دې توانېدلی 

 «.خپلو کورنیو سرچینو عادي بودجه تمویل کړي 

مالي کال  ۱۴۰۱دا په داس ې حال کې ده چې تر دې مهاله د 

ده، خو د تېر حکومت بودجې کره اندازه په ډاګه شوې نه

میلیارډ افغانیو  ۴۷۳مالي کال بودجه له  ۱۴۰۰پر مهال د 

نوره میلیارډه  ۱۶۰میلیارډه یې عادي او  ۳۱۱ډېره وه چې 

یې پرمختیايي چارو ته ځانګړې شوې وه، خو د دې 
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سلنو ډېره برخه له بهرنیو مرستو جوړه  ۷۰بودجې له 

 .شوې وه

مسووالن: هڅه کوو چې نیمګړې 

 پروژې بشپړې کړو

 

ټولګټو وزارت وایي، د پخواني حکومت د پروژو ارزونې په 

 .موخه یې شپږ کاري کمېټې جوړې کړې دي

وايي، دا کمېټې د پروژو ټول  د دې وزارت مرستیال

جزئیات له سره ګوري، څو د بشپړېدو لپاره یې پرېکړه 

 .وکړي 

الرحمن شرافت وايي: د ټولګټو وزارت مرستیال بخت

یا  ۸۰موږ هغه پروژو ته لومړیتوب ورکوو چې چارې یې »

سنله کارونه  ۱۰یا  ۵سلنه بشپړې شوې وي او یوازې  ۹۰

ې د دې پروژو ټول یې نیمګړي وي. ټاکل شوې کمېټ

 «.اړخونه څېړي 

د ټولګټو وزارت مرستیال زیاتوي چې په هېواد کې له 

ورستیو تحوالتو وروسته د ډېرو پروژو چارې ځنډېلې دي 

او په خبره یې اسالمي امارت هڅه کوي چې د پرمختیايي 

 .پروژو پیلېدو لپاره بهرنیو بنسټونو ته قناعت ورکړي 

الرحمن شرافت په دې د ټولګټو وزارت مرستیال بخت

هغه پروژې چې د بهرنیو مرسته کوونکیو له »اړه وویل: 

لوري بشپړېدلې؛ چارې یې نیمکړې دي او تر دې دمه یې 

دي پیل شوي او اسالمي امارت له هغوی سره کارونه نه

په اړیکه کې دی، څو مرسته کوونکیو ته قناعت ورکړي 

 «.چې بېرته راش ي او پروژې بیا پیل کړي 

لو د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وايي، د پبل

پرمختیايي پروژو د بشپړولو لپاره د بهرنیو بنسټونو 

 .مرستو ته اړتیا ده

سره له دې »د اقتصادي چارو کارپوه سید مسعود وايي: 

چې پرمختیايي بودجه نه تمویلېږي، پروژې نیمګړې دي او 

 ته رسېدلې ده، که بېرته پرې کار پیل ۷۰سلنه یې هم 

 «.ش ي، دا پروژې به خرابې ش ينه

دا په داس ې حال کې ده چې د ټولګټو وزارت د سالنګ تونل 

تر څنګ د حلقوي سرک ځینو برخو او ویجاړو شویو 

 .پلونو او پلچکونو پروژو د بشپړېدو خبر ورکوي 

د کانونو پر استخراج د مالیې 

 والو شکایتزیاتوالي په اړه د پانګه

 

کېندنې ال وايي، د رویالیټي یا پر کانو د هېواد ځینې پانګه

د ماليې لوړېدو د دوی لېوالتیا کمه کړې چې په هېواد کې 

 .ونه وکړي پر کانونو پانګه

والو د کانونو او پټرولېم وزارت د چارواکو له دا پانګه

لوري د ماليې له لوړېدو اندېښنه څرګندوي او وايي، 

د دي چې اوسني حالت ته په کتو دوی چمتو نه

 .ونه وکړي افغانستان د کانونو کېندنې په برخه کې پانګه

د ختیځې حوزې د کانونو ټولنې مسوول عزت هللا حقمل 

دي، ځکه دا د دا ډول خبرې په سم ډول روان نه»وايي: 

 «.ديسوداګرو، کان کېندونکو او هېواد په ګټه نه
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د صنایعو او کانونو خونې مسووالن وايي، که څه هم دا 

د لنډ مهال لپاره د وزارت عواید لوړوي، خو بل  ګامونه

 .پلو د هېواد کانونه له ویجاړېدو سره مخامخوي 

د صنایعو او کانونو اجرايي رییس رحیم سمندر وايي: 

والو د تمې خالف په ډېرو برخو زموږ او د کانونو پانګه»

کې مالیه لوړه شوې ده. د بېلګې په ډول، د تالک سپینې 

چې صنعتي تیږې بلل کېږي او بېالبېل  کاڼيتیږې یا شب

افغانۍ وه، خو  ۶۰۰موارد لري، پخوا یې د یو ټن مالیه 

افغانیو ته لوړه شوې او که اټکل وکړو، دا  ۲۰۰۰اوس 

 «.مالیه نږدې درې برابره لوړه شوې ده

ورته مهال د صنایعو او کانونو خونې مسووالن د کانونو 

چې د غیر قانوني او پټرولېم وزارت له چارواکو غواړي 

کېندنې مخه ونیس ي. د صنایعو او کانونو خونې کان

وال خپل په زړه د اجرایي رییس وايي، ځینې بهرني پانګه

هېواد کانونه غوره کوي او د کېندنې په برخه کې له 

 .کانونو او پټرولېم وزارت سره سال کېږي 

په کانونو او پټرولېم وزارت کې د منرالونو د تنظیم عمومي 

دا رویالټي د اسالمي »ییس فضل الباري بلوچ وايي: ر 

ده ټاکل شوې؛ بلکې دا بيې د داوطلبۍ امارت له لوري نه

په خپلواکه پروسه کې د شرکتونو له لورې ورکړل شوې 

 «.دي

پوهنې او کانونو کارپوهان په دې اند دي خوا د ځمکبل

چې اسالمي امارت باید د عوایدو سټراټیژي د پلي کېدو په 

برخه کې لومړی د ساختماني توکو کوچنیو کانونو له 

کېندنې پیل وکړي او وروسته په دې پروسه کې د دولتي 

 .او خصوص ي سکټور دوه اړخیزې ګټې په نظر کې ونیس ي

د کانونو اکتشاف جیولوژي امر عبدالباقي رحماني وايي: 

په رویالټي کې باید نه لوړه او نه ټيټه یانې منځنۍ کچه »

ې ونیول ش ي چې په دې سره باید د دولتي او په نظر ک 

 «.خصوص ي سکټور ګټې به خوندي ش ي

وال دا په داس ې حال کې ده چې د کانونو په برخه کې پانګه

د اسالمي امارت چارواکو ته وړاندیز کوي چې د کانونو د 

قرارداد پروس ې پر مهال د کم کیفیته، منځنۍ کچې او لوړ 

ونو جال ډول شرکت-په جالکیفیت ګران بیه تیږو قرارداد 

 .ته ورکړي 

د سوداګرۍ وزارت وایي د تېر کال 

 پرتله صادراتو زیاتوالی موندلی

 

د صنعت او سوداګرۍ وزارت د روان ملریز کال کې د 

 .هېواد د صادراتو د کچې له لوړېد خبر ورکوي 

دغه وزارت وایي چې سږکال د نږدې یو مېلیارد ډالرو په  

هر ته صادر شوي دي، په داس ې ارزښت د هېواد توکي ب

مېلیون ډالرو  ۸۰۰چې تېر کال د هېواد صادرات  حال کې

د سوداګرۍ او پانګونې وزارت سرپرست  .ته رسېدل

تر دوه ورځو مخکې یو مېلیارد او »نورالدین عزیزي وايي:

پنځوس مېلیونه وو، لوی شمېر دی یوازې د تحوالتو په 

وږ صادارت په ورځو کې صادرات لږ کم وو، خو اوس زم

 «.عادي حالت کې جریان لري 

د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې سږکال 

د هېواد واردات کم شوي دي. د دې خونې معلومات ښيي 

چې سوداګرو د مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 

څه باندې درې مېلیارد ډالرو په ارزښت توکي وارد کړي 

 .دي

ګونې خونې غړی خان جان الکوزی په د سوداګرۍ او پان

تاسو ته وضعیت معلوم دی چې په »دې هکله څرګندوي:
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افغانستان کې سیاس ي ستونزې رامنځته شوې دي، زموږ 

واردات په دوو وروستیو ربعو کې کم شوي دي، په 

مارکېت کې تقاضا کمه شوې، د خلکو د عوایدو کچه 

 «.کمه شوې ده

اده بهر ته د تازه مېوې یو شمېر سوداګر وایي چې له هېو 

سلنه زیات شوي دي او له حکومته  ۲۵صادرات سږکال 

غواړي چې د توکو د صادراتو په برخه کې ورته آسانتیاوې 

 .برابرې کړي 

سوداګري دې په »سوداګر نجابت حیدري وویل:

لومړیتوب کې راولي، له تجارته مالتړ وکړي او مالتړ باید 

ې لري. زموږ صادارت سوداګرو ته پاملرنه وي چې ستونز 

باید یوازې پاکستان ته نه وي، باید ټولې نړۍ ته صادرات 

 «.ولرو 

افغانستان تر ډېره بهر ته مېوه، غالۍ، طبي بوټي او نیمه 

 .ګرانبیه ډبرې صادروي
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 (AELSO) ی افغانستانصاحب امتیاز: موسسه مطالعات اقتصادی و حقوق

 مدیر مسئول: محمد خالد رامزی

 سردبیر: عبدالقاهر بهشتی

 خیلاهلل سلیمانویراستار: نجیب

 گر: محمد منصور قیومیگزارش

 عبداللطیف بارکزی: آرا صفحه

 Pablications@aelso.orgها: پذیرش مقاله

 احیه سوم، کابل، افغانستان، ن1001نشانی: 

 0202106349 – 0700253216شماره تماس: 
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