
گام دیگر برای حامیت از سکتور خصوصی افغانستان 
رادیو تلویزیون آنالین راه ابریشم که  مربوط بخش نرشاتی موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان است و به تاسی از قانون اساسی و 

قانون رسانه های همگانی بتاریخ اول سپتامرب سال 2015 به ابتکار جمعی از جوانان آگاه، اساتید پوهنتون ها، کارمندان نهادهای اکادمیک ملی و 

بین املللی، فعالین حقوق برشی و مدنی، متخصصین افغانی و دانشمندان شناخته شده ملی و بین املللی در عرصه های علوم اقتصادی، اجتامعی، 

فرهنگی و حقوقی رسامً ایجاد گردیده و قرار است به تاریخ دوم نوامرب سال جاری نرشات رسمی خود را آغاز مناید، این رسانه که در رستارس دنیا قابل 

دسرتس میباشد با برنامه های متفاوت و علمی در مورد موضوعات چون ارزش های جامعه باز ، حکومت داری خوب، حقوق برش، حاکمیت قانون 

و معرفی علمی نظام رسمایه داری و اقتصاد بازار با پخش و نرش برنامه های مختلف علمی فعایت خواهد منود. راه ابریشم حامی و حامیت کننده 

سکتور خصوصی افغانستان میباشد و بدین ملحوظ قرار است این رسانه متامی اعالنات رشکت ها  کمپنی های خصوصی افغانی را تا مدت یک ماه 

آینده به شکل کامالً رایگان و بعد از آن به نازل ترین قیمت در رستارس دنیا پخش و نرش مناید.

برای معلومات هر چه بیشرت میتوانید از ویب سایت راه ابریشم دیدن کنید

WWW.Silkroadstation.com

و یا با این شامره در متاس شود

0093700253216

راه ابریشم منتظر نظریات و پیشنهادات شام است 

حقوق، احرتام و مسئولیت!
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سومین منایشگاه مشرتک تولیدات افغانستان و ایران در کابل افتتاح شد
 چهارشنبه 12 حوت 139٤ ساعت 20:11 

سومین منایشگاه مشرتک تولیدات افغانستان – ایران امروز )۱۲ حوت( در کابل افتتاح 

شد، بر عالوه تولیدات، فرصت ها و خدماتی رسمایه گذاری تاجران افغانستان در ایران 

به منایش گذاشته شده است.

 آنان می گویند که این منایشگاه ها می تواند روابط بازرگانی میان افغانستان – ایران 

را توسعه دهد.

مسووالن اتاق های تجارت کشور می گویند که با برگزار چنین منایشگاه های در افغانستان، برخی مشکالت های که رس راه تاجران قرار دارد 

حل خواهد شد.

آنان می گویند که این منایشگاه ها می تواند روابط بازرگانی میان افغانستان – ایران را توسعه دهد.

هاشم رسولی مسوول مطبوعاتی اتاق تجارت کشور به بی بی سی گفته است که حجم واردات محصوالت ایرانی به افغانستان ساالنه به ارزش 

۱،۷ میلیارد دالر و صادرات اجناس از افغانستان به ایران حدود پنچاه میلیون دالر می رسد.

گفته می شود که در این منایشگاه بیش از صد رشکت از هر دو کشور تولیدات شان را به منایش می گذارند.

مسووالن اتاق های تجارت کشور می گویند که با برپایی این چنین منایشگاه ها بازرگانان کشور می توانند مستقیام با رشکت های ایرانی در 

ارتباط شوند و باهم تبادل نظر کرده و مشکالت شان را بر طرف کنند.

در همین حال شامری از کارشناسان اقتصادی در کشور می گویند که ایران تولیدات زیادی دارد و افغانستان بازار خوبی است برای فروش 

اموال ایرانی، به گفته کارشناسان اقتصادی اما ایران نیز باید به بازرگانان افغانستانی اجازه بدهند که تولیدات افغانستان را در ایران به فروش 

برسانند.

پیش از این معاون اول رییس جمهوری ایران در دیدار با رییس  اجرایی کشور، گفته بود که در حال حارض روابط تجاری خوبی بین دو کشور 

وجود دارد و او ابراز امیدوار کرد که این رقم در آینده افزایش پیدا کند

زعفران بدیل بی مانند برای کوکنار درافغانستان
 2016 ,Mar 03  

گیاهی زعفران به تازکی شامل سیستم اقتصاد 

افغانستان شده است. این گیاه رشد قابل مالحظه 

را منوده و از لحاظ کیفیت و ذایقه گوارا مقام نخست 

برای سه سال پی در پی در سطح جهان از آن خود منوده 

است. وزارت زراعت افغانستان طی سال های اخیر تالش 

منوده است تا زرع و تولید این گیاه در سطح کشوره نهادینه 

شود. این وزارت در عرصه ارایه دانش فنی، ماشین آالت ویژه 

کشت زعفران و توزیع پیاز زعفران با دهاقین در رسارس کشور 

مدد منوده است.

صفحه انرتنتی پایگاه اطالع رسانی حوزه تحت عنوان )کاشت و برداشت زعفران( مینگارد “زعفران گیاهی است پایا و از تیره زنبقیان و جنس 

)scrocus( و )Sativa( میباشد. پیاز زعفران غده ای و میان بوده، مغز سفید با مزه رشین و قطر آن بین 3-5 سانتی مرت میباشد. زعفران گیاه 

گرمسیر و در ساحات که دارای تابستان های گرم، خشک و آفتابی و فصل خزان و زمستان نسبتاً مالیم برخوردار باشد، به راحتی رشد میکند. 

این مورد در همه حاالت صادق منیباشد چون، ممکن این گیاه با دیگر محیط نیز سازگار شود. از ماه عقرب الی ماه ثور دوره بیداری و 

فعالیت پیاز زعفران میباشد، در فصل تابستان فعالیت ندارد و پیاز به خواب میرود. زعفران در خاک شنی – رسی که مقدار کمی آهک داشته 

باشد )PH( خاک بین 7 – 8 باشد، خاک مزرعه حاصلخیز و رشین باشد و از علف های هرز پاک باشد. اضافه از آن، زعفران باید در زمین 

کشت شود که چندین سال زعفران کشت نشده باشد.
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هفتمین نشست گروه کاری کشورهای عضو تجارت و رسمایه گذاری قلب آسیا برگزار شد
يكشنبه 16 حوت 139٤ ساعت 16:03 

هفتمین نشست تخنیکی اقدامات اعتامد سازی در ساحه تجارت و رسمایه 

گذاری میان کشورهای عضو و حامیت کننده های بین املللی پروسه قلب 

آسیا در دهلی جدید پایتخت هندوستان برگزار شد.

 هفتمین نشست تخنیکی اقدامات اعتامد سازی در ساحه تجارت و رسمایه 

گذاری میان کشورهای عضو و حامیت کننده های بین املللی پروسه قلب 

آسیا در دهلی جدید پایتخت هندوستان برگزار شد. 

این نشست به میزبانی وزارت امور خارجه هند برگزار شد و در آن 

منایندگان سفیران، مقامات ارشد و مناینده های ۱۸ کشور و  سازمان هایی 

بین املللی رشکت کرده بودند.

ریاست مشرتک این نشست را وحیدالله ویسی، رییس همکاری های اقتصادی وزارت خارجه افغانستان و گوپال بگالی رییس عمومی حوزه های 

افغانستان، ایران، پاکستان و هند بر عهده داشتند.

 اشرتاک کنندگان برنامه های سال گذشته این گروه را مورد ارزیابی قرار داده و در روشنایی اقدامات اعتامد سازی برای حوزه کشورهای قلب 

آسیا، برنامه های جدید و فعالیتهای سال ۲۰۱۶ کاری گروه یاد شده، به شمول پیشنهادات وزارت امور خارجه افغانستان را طرح و بررسی 

کردند.

گفته شده که فعالیتهای این گروه کاری برای سال ۲۰۱۶ در برگیرنده طرح هایی برای رشد تجارت و توسعه رسمایه گذاری در منطقه به 

محوریت افغانستان در سطوح دو جانبه و چند جانبه و به منظور ایجاد اعتامد سازی سیاسی تجارتی و اقتصادی میان کشورهای قلب آسیا 

خواهد بود.

دیگر برنامه های این گروه در سال جاری تدویر کنفرانس های تواصل تجارتی و هامیش تجارتی )تجارت با افغانستان( و )ساخت افغانستان( به 

میزبانی هند است.

همچنان حامیت از برنامه های متشبثین زن در داخل و خارج افغانستان، ارتقای ظرفیت های تخنیکی در امور سازمان تجارت جهانی، معادن و 

خط آهن برای کارمندان وزارتهای ذیربط حکومت افغانستان و حامیت بیشرت این برنامه ها از سوی سازمان سارک و سازمان ملل متحد در امور 

توسعه اقتصادی حوزه آسیای مرکزی از طرح های این گروه برای سال ۲۰۱۶ گفته شده است.

قرار است مجلس آینده وزرای پروسه قلب آسیا در اواخر سال ۲۰۱۶ در دهلی به میزبانی مشرتک حکومات افغانستان و هند دایر شود.

وزارت خارجه افغانستان مسوولیت انسجام و برنامه ریزی اقدامات اعتامد سازی این پروسه را بر عهده خواهد داشت

امضای قرارداد دو پروژه انکشافی در والیت ننگرهار با حامیت مالی جاپان
 2016 ,Mar 07 

قرارداد دو پروژه انکشافی در والیت ننگرهار به ارزش مجموعی 

173236 دالر امریکای میان یاسوناری مورینو، شارژ دافیر سفارت 

جاپان و منایندگان دو موسسه غیر دولتی و با حضور مناینده وزارت 

اقتصاد کشور به امضا رسید.

یاسوناری مورینو،  در مراسم امضا این دو قرار داد گفت: ” این دو 

پروژه فرصت های شغلی را برای مردم قریه فراهم خواهد منود 

که به طور مستقیم باعث بهبود وضعیت اقتصادی آنها شده و در قسمت کاهش مهاجرت ها کمک خواهد کرد.”

این دو پروژه از طریق مساعدت های برنامه GAGP  در ولسوالی های خیوه و رسخرود والیت ننگرهار اجرا خواهد گردید، که پروژه اول 

در برگیرنده 500 نهال خرما در مساحت 10 جریب زمین در دشت گمبیری والیت ننگرهار بوده،  و پروژه دوم اعامر یتیم خانه در ولسوالی 

رسخرود این والیت می باشد،  که برای 80 پرس و دخرت فضای امن را فراهم منوده و سطح آموزش و پرورش آنهارا باال می برد.

قابل ذکر است که کشور جاپان از سال 2001 تا کنون بیشرت از 5.87 ملیارد دالر را در بخش های مختلف،  از جمله امنیت،  معارف،  صحت،  

فرهنگ،  کشاورزی،  زیربنا و ارتقای ظرفیت کمک منوده است.
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لغو موافقت نامۀ ترانزیتی با پاکستان لغو

 2016 ,Mar 08 

مسؤوالن اتاق های تجارت و صنایع کشور می گویند که با در نظرداشت عضویت 

افغانستان، پاکستان و هند در سازمان تجارت جهانی، نیاز به توافق نامۀ ترانزیتی و 

بازرگانی دوجانبه و سه جانبه نیست و حکومت باید برای حل مشکالت بنیادی ترانزیتی 

و بازرگانی با پاکستان، زمینه های فعالیت افغانستان را در سازمان تجارت جهانی فراهم 

سازد.

عتیق الله نرصت، رییس هیئت عامل اتاق های تجارت و صنایع می گوید: “مشکالت بیش از حد است و بارها برای حل این مشکالت و عملی شدن 

توافق نامۀ ترانزیتی و بازرگانی افغانستان و پاکستان از سوی پاکستان، وعده شده است، اما عملی نبوده است بنابراین باید این توافق نامه ملغا 

شود و دیگر نیاز هم نیست. یکی از علت های که ما عضو سازمان تجارت جهانی شدیم، حل این مشکالت بود.”

مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع می گویند: “ما تالش داریم که به زودی تعدیالت الزم را درتوافق نامۀ ترانزیتی و بازرگانی 

افغانستان و پاکستان در همکاری با پاکستان به وجود آوریم و در این بخش نیاز است که ما چون عضو سازمان تجارت جهانی شدیم و پاکستان 

هم به تازه گی عضویت سازمان جهانی جاده را گرفته است، این تعدیالت را به وجود آوریم.”

مسؤوالن می گویند که برای حل زودهنگام مشکالت ترانزیتی و بازرگانی با پاکستان، در توافق نامۀ ترانزیتی و بازرگانی افغانستان و پاکستان 

تعدیالت الزم ایجاد خواهند شد اما با پیامن شکنی های مکرر پاکستان، به نظر می رسد که پاکستان هیچ گاهی این تواقفنامه را عملی نخواهند 

کرد و از همین رو حکومت وحدت ملی باید این توافق نامه را لغو کند

بررسی چالش های مدیریت منابع طبیعی در نشست بین املللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی
 2016 ,Mar 09  

یک هیات از ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان )AEITI( در 

کنفرانس جهانی “ابتکار شفافیت صنایع استخراجی” )EITI( در شهر 

لیمه کشور پیرو رشکت کرد. عضویت در ابتکار شفافیت صنایع استخراجی 

)EITI( دولت را در حسابدهی درآمدهای حاصل از استخراج معدن و 

نحوه مرصف آنها یاری می رساند و موجب به میان آمدن فضای رسمایه 

گذاری پایدارتر و بهرت می شود.

صفت الله رحیمی، معاون رشکت چینی )MJAM MCC-JCL Aynak Minerals(  و نیز عضو ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان 

)AEITI( در این کنفرانس گفت: “این،  یک فرصت حیاتی برای رشکت ها است تا سهم گیری شان در بودجه ملی را نشان دهند و موجب 

پذیرش رسمایه گذاران توسط شهروندان شوند.” وی افزود: “مشارکت فعال ما در ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، در اعتامدسازی و افزایش 

پذیرش اجتامعی، بسیار مهم بوده است. این مشارکت برای رسمایه گذاران نیز به همین اندازه بااهمیت می باشد.”هیات افغانی به چالش 

های ملی که شامل تطبیق استندردهای ابتکار شفافیت صنایع استخراجی )EITI( در زمینه گزارش دهی و ثبت سوابق، تهیه صورت حساب ها، 

جوازها، درآمدها، و قراردادها و نیز ایجاد یک سیستم حسابداری کمپیوتری در دولت می باشد، اشاره کرد.بنا بر تخمین ها، بخش معدن برای 

حدود 50 هزار تن به طور مستقیم و نیز برای ٤50 هزار تن دیگر به شکل غیرمستقیم زمینه کار را فراهم منوده است. با توجه به تجربه های 

مثبت بین املللی، یکی از هدف های ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان، جمع آوری منظم معلومات از رسارس کشور و رشیک ساخنت 

آن با جامعه مدنی و در عین حال، حسابده ساخنت دولت در مرصف این عایدات است.تعهد دولت به شفافیت بیشرت، می تواند رسمایه گذاران 

و نهادهای مالی را عالقمند سهم گیری در استخراج معادن کشور مناید و تطبیق استندردهای ابتکار شفافیت صنایع استخراجی )EITI(، کمک 

شایانی به بهبود رسمایه گذاری در معدن های افغانستان خواهد کرد. صنایع استخراجی نیازمند رسمایه گذاری کالن و ثبات پایدار برای بازتولید 

رسمایه است و هرچه ناآرامی سیاسی و مالی کمرت باشد، به هامن میزان برای این کسب و کار مفیدتر است. ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، 

از رشکت های بین املللی می خواهد تا معلومات درباره پرداخت های شان به دولت را علنی کنند.این کنفرانس، منایندگان نهادهای دولتی، 

رشکت های فعال در صنایع استخراجی، رسمایه گذاران، جامعه مدنی و ارگان های بین املللی را از 100 کشور گرد هم آورده بود، و فرصت بحث 

درباره نتایج و درس های آموخته شده از اجرای استندردهای EITI را برای ایشان فراهم منود.” EITI” یک استندرد جهانی برای مدیریت منابع 

تیل، گاز و معادن کشورها بشامر می رود. این استندرد، توسط دولت ها در همکاری با رشکت ها و جامعه مدنی تطبیق می گردد. کشورهایی 

که از این استندرد استفاده می کنند،  معلومات درباره مالیات پرداخت شده،  جوازها، قراردادها، محصوالت و دیگر عنارص کلیدی مربوط به 

استخراج معدن را به اطالع همگان می رسانند.



٤

تهیه نخستین ماسرت پالن گاز کشور

 
 2016 ,Mar 09

داود شاه صبا، وزیر معادن کشور گفته است که ذخایر گازی کشور احتامال 

۷۴ میلیارد مرت مکعب است که استفاده درست ان می تواند کشور به شاخص 

کالن توسعه اقتصادی برساند، و هم چنان نخستین ماسرت پالن گاز کشور به 

هزینه۱.۷ میلیون دالر در مدت دو سال تهیه شده است.

وی افزود: استخراج و اکتشاف گاز آسان تر است و متخصصان افغانی در این زمینه تجربه بهرتی نسبت به استخراج نفت دارند بنابرین در 

اولویت کاری وزارت قرار دارد و برای رشد رسیع سیستم گازی، باید در تصدی افغان گاز اصالحات جدی اورده شود.

صبا می گوید که در این ماسرت پالن همچنین سنجیده شده است که گازی که از پروژه تاپی می گیریم را نیز مورد استفاده کنیم چون در غیر 

ان باید ساالنه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دالر هزینه پرداخت کنیم.

بر اساس ماسرت پالن رشکت آملانی فیشرن، این طرح در سه مرحله ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ مرحله دوم ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۷ و مرحله سوم ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۵ را در بر 

می گیرد و در مرحله اول، یک نیروگاه حرارتی ۵۰ میگا وات در مزار رشیف و به محض ایجاد این نیروگاه یک نیروگاه ۲۰۰ میگاواتی در شربغان 

ساخته می شودو

 قابل ذکر است که، بر اساس ماسرت پالن رشکت آملانی فیشرن، در سال ۲۰۲۰ حدود ۶۵۰ میگا وات برق حرارتی تولید خواهد شد

افغانستان و هند تفاهمنامهء تطبیق ۹۲ پروژه انکشافی کوچک را امضا کردند
 پنجشنبه 20 حوت 139٤ ساعت ٤0:10 

 افغانستان و هندوستان دوازده تفاهمنامه در بخش های 

مختلف که در برگیرنده ۹۲ پروژه کوچک انکشافی می شود 

را به امضا رساند.

 آقای عبدالله در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت که در 

عملی ساخنت این پروژه ها باید به تاثیرات دراز مدت آن 

توجه شود

این پروژه ها به ارزش ۲۰.۴ میلیون دالر امریکایی از سوی 

کشور هندوستان تطبیق می شود و قرار است ۶۲ پروژهء آن 

در والیاتی عملی شود که در سال های اخیر از کمک های 

جامعه جهانی محروم بوده اند.

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی با نرش خربنامهء اعالم 

کرده که تفاهمنامه ها میان عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت و من پیرد وهورا، سفیر هندوستان در کابل به امضا رسیده است.

آقای عبدالله در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت که در عملی ساخنت این پروژه ها باید به تاثیرات دراز مدت آن توجه شود.

رییس اجرایی حکومت گفته: به منظور تاثیرگذاری بیشرت این پروژه ها برای بهبودی زندگی مردم، وزارت خانه های مربوطه مکلف اند تا در 

تشخیص و تطبیق آن، اصل شفافیت، کارایی و توازن را در محور کارشان قرار دهند.

در همین حال آقای من پیرد وهورا خواهان تطبیق اساسی و به موقع این پروژه ها شده است.

او گفت: امیدوارم این کمک ها به طور شفاف و دقیق عملی شود تا بتواند در بخش های مختلف زندگی مردم افغانستان تغییر بیاورد و زمینه 

ساز کارهای بیشرت و روابط مستحکم تر میان دو کشور شود.

قرار است این پروژه ها از سوی وزارت های معارف، تحصیالت عالی، زراعت و مالداری، فواید عامه، انرژی و آب، امور زنان، کار و امور 

اجتامعی، صحت عامه، مهاجرین و عودت کننده گان، ریاست ارگان های محل و تربیت بدنی عملی شود.

گفته می شود که کشور هندوستان از سال ۲۰۰۱ میالدی تا کنون در بخش های صحی، معارف، زراعت و دیگر بخش های زیربنایی بیشرت از دو 

میلیارد دالر با افغانستان کمک کرده است.

ساخت تعمیر جدید شورای ملی، اعامر بند سلام و بندر چابهار به منظور گسرتش روابط تجارتی از کمک های بزرگ هندوستان به افغانستان 

است.



5

 نابرابري هاي اقتصادي چاليش فراروي وحدت ميل در افغانستان

 نرصالله انصاري

چنني نابرابري هايي موجب شكاف در جامعه مي شود؛ شكاف هايي در رابطه با سن، جنسيت، ثروت، قدرت و ساير منابع. كساين كه در باالي 

اين شكاف ها قرار دارند، مايلند دستاورد و امتياز خود را حفظ كنند و كساين كه در انتهاي اين شكاف ها قرار دارند، امتياز بيشرتي مي خواهند 

و در حالتي از خشم و نوميدي هميشگي به رس مي برند. بنابراين نابرابري، ماشني تنش زا در جوامع برشي است. نابرابري منبع انرژي در وراي 

جنبش هاي اجتامعي، اعرتاضات، شورش ها و انقالب هاست. جوامع براي مدت كوتاهي مي توانند بر روي چنني نريوهاي اختالل زايي رسپوش 

بگذارند ويل اگر نابرابري هاي شديد ادامه يابد، تنش و كشمكش، حيات اجتامعي را متوقف مي كند و در مواقعي بر آن مسلط مي شود.)۲(

نابرابري قومي و قرشبندي طبقايت در هم تنيده اند؛ يعني برخي افراِد برخوردار از يك زمينه قومي به خصوص و احتامال غري شايسته، اعضايي 

از طبقات اجتامعي معيني هستند و از آنجا كه بسياري از اين جاي گريي هاي متفاضل و نابرابِر خرده جمعيت هاي قومي در طبقات اجتامعي 

پايني تر است، جاي شگفتي نيست كه كشمكش طبقايت به وسيله خصومت هاي قومي ميان دارندگان منابع و متقاضيان آن تشديد شود.)۳(

آنچه از گفته جامعه شناسان برمي آيد اين نكته است كه ييك از عوامل اصيل و زمينه هاي اسايس شكل گريي طبقات اجتامعي گوناگون در يك 

جامعه، نابرابري در توزيع منابع ميان افراد آن است. منابع شامل قدرت، ثروت، فرهنگ، آموزش و متام آنچه در جامعه ارزش تلقي مي شود، 

است. شكل گريي طبقات اجتامعي شايد به آن اندازه كه در جوامع چند قومي و چند مذهبي خطرساز است، در جوامع تك قومي و تك مذهبي 

مخاطره آميز نباشد. در جوامع اويل طبقات اجتامعي در چارچوب قوم و مذهب شكل  مي گريد و منجر به تنش هاي شديد قومي و مذهبي 

مي گردد و در نتيجه حيات اجتامعي را متوقف مي كند.

از جمله  كشورهايي كه همواره درگري اين معضل اجتامعي بوده و هست، كشور افغانستان است كه از آغاز استقالل خود تا كنون ييك از 

مصاديق بارز چنني نابرابري هاي اجتامعي بوده است، نابرابري هايي كه روز به روز با استفاده از زمينه هاي قومي و مذهبي اختالفات را 

شديدتر منوده و افغانستان يب در و پيكر امروزي را به ما تحويل داده است. در اين نوشته تالش  مي شود در حد امكان به ييك از مهمرتين 

عرصه هاي نابرابري  در اين كشور كه عمدتا حكومت هاي وقت در ايجاد آن نقش داشته اند و متأسفانه در وضعيت فعيل هم گاهي مهر تأييد 

از سوي حاکميت به آن زده مي شود، يعني نابرابري اقتصادي اشاره شود و اثرات آن بر تشديد اختالفات قومي و مذهبي و در نتيجه ويران 

كردن پايه هاي وحدت ميل برريس گردد.

در افغانستان اقتدار و سياست عمدتا در كنرتل قبايل پشتون بوده و اقوام ديگر به خصوص هزاره هاي شيعي مذهب از آن محروم بوده اند و 

اين انحصار زمينه ساز تبعيض ها و امتيازهاي شديد قومي و مذهبي در اين كشور شده است. انحصار قدر ت در دست پشتون ها خود سبب 

انحصار در امور آموزيش و فرهنگي و از همه مهمرت امور اقتصادي بوده كه به ويژه هزاره ها و شيعيان در اين خصوص از بسياري امكانات و 

فرصت هاي آموزيش، اقتصادي و ... محروم بوده اند.در افغانستان نه تنها منابع ارزشمند اقتصادي مانند ديگر امتيازات موجود در يك كشور، 

در انحصار قومي خاص بوده و بني آنها توزيع  شده، بلكه دارايي ها و فرصت هاي اقتصادي اقوام محكوم نيز از آنها گرفته شده و در اختيار 

قوم حاكم قرار داده شده است. تاريخ افغانستان پر است از حوادث و جريانايت كه حكايت از اين نابرابري ها دارد؛ نابرابري هايي كه دود نايش 

از آن امروز با نام اختالفات قومي و مذهبي و آثار زيانبار آن در تخريب پايه هاي وحدت و انسجام ميل در اين كشور، به چشم همه مردم 

افغانستان مي رود.نكته اي كه تذكر آن خايل از لطف نيست اين است كه هدف از طرح اين بحث دامن زدن به اختالفات قومي و مذهبي و 

روشن كردن آتش زير خاكسرت نيست، بلكه منظور از آن ياد آوري تجربيات تلخ گذشته و عربت گرفنت از آنها براي برون رفت از معضل اختالف 

و استحكام بخشيدن بناي وحدت ميل است. خوشبختانه در رشايط فعيل بيش از هر زماين ديگر زمينه براي ايجاد تفاهم ميل و ملت سازي 

در كشور ما آماده است، زيرا مردم ما بعد از تحمل سال ها رنج به اين واقعيت پي برده اند كه وحدت و يكپارچگي ميل و فراقوم نگري از 

رضوريات اوليه ي زندگي در اين كشور و حيات اجتامعي آن به شامر مي رود. بنابراين ياد آوري عملكردهاي منفي گذشته به دولت و ملت ما 

كمك خواهد كرد تا ضمن جربان آن عملكردها در حد امكان، با درايت و هوشياري از بروز مجدد آنگونه رفتارها جلوگريي به عمل بياورند.

نابرابري هاي اقتصادي

نابرابري اقتصادي ييك از زمينه هايي است كه اگر در يك كشور وجود داشته باشد، منجر به پيدايش طبقات اجتامعي و تداوم آن مي گردد و 

اختالفات طبقايت را در پي خواهد آورد. اگر آن كشور، كشوري باشد با ويژگي هاي تعدد قومي و مذهبي مانند كشور افغانستان، اختالفات 

طبقايت شكل قومي و مذهبي هم به خود مي گريد و دامنه تعارضات و برخوردها را شديد تر مي كند. متأسفانه كشور ما ساليان متامدي درگري 

چنني نابرابري هايي به خصوص در زمينه اقتصادي بوده و اكنون نيز كم و بيش از اين بيامري رنج مي برد.گر چه پيدايش اين نابرابري ها ريشه 

در شكل گريي حكومت قومي در افغانستان دارد اما اوج آن را در زمان عبد الرحامن خان )1880 – 1901م()۴( مي بينيم. بعد از ايشان هم 

اين مسأله در برخي از حكومت ها جريان داشته و تعدادي از اقوام پشتون اعم از پشتون هاي افغانستان و پاكستان با حاميت حكومت ها با 

 مردم هزاره ي شيعه  درگريي داشته اند و زمني هاي آنان را به بهانه هايي متلك كرده و آنان را مجبور به ترك خانه و رس زمني شان كرده اند.
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غنی: ۶۰۰ تُن میوه در روز از میدان هوایی کشور صادر خواهد شد
 دوشنبه 2٤ حوت 139٤ ساعت 21:03 

محمد ارشف غنی رییس جمهوری کشور طی نشستی در ارگ ریاست جمهوری 

با شامری از منایندگان مردم در مجلس و شورای والیتی و مسووالن ولسوالی ها 

دیدار کرده است. حدود ۶۰۰ تن میوه روزانه از میدان هوایی های کشور صادر 

خواهد شد.آقای غنی در این نشست به منایندگان مجلس گفته است که تولیدات 

زراعتی در کشور باید افزایش پیدا کند و دولت برای سال آینده برنامه های را 

نیز روی دست دارد.رییس جمهور کشور گفته است که در هامهنگی با بخش 

های خصوصی در حدود  ۶۰۰ تن میوه روزانه از میدان هوایی های کشور صادر 

خواهد شد.او همچنان گفته است که قرار است اولین پارک صنعتی در ساحه 

باریک آب ساخته می شود تا از این طریق قدم های نخستین انجام شود.غنی گفته است که برنامۀ همبستگی ملی در سطح شهر، نواحی، 

قریه جات و متام ولسوالی  های کشور تقویت می شود، او همزمان از متامی شهروندان کشور خواسته است تا با برنامه های دولت همکاری 

کنند.

رییس جمهور کشور گفت: در فصل میوه جات تعرفه تغییر خواهد کرد تا به واردات خارجی مالیه بیشرت وضع گردد او تأکید کرده است که 

همه شهروندان باید از تولیدات داخلی استفاده کنند.محمد ارشف غنی همچنان افزوده است که ۲۹ بند آب در کشور تحت کار است و 

مطالعات بیشرت تخنیکی روی آنها انجام خواهد شد. آقای غنی در حالی از افزایش صادرات میوه در کشور خرب می دهد که همه ساله تاجران 

 میوه در کشور از نبود رسد خانه ها و افزایش مالیات شکایت کرده بودند.

روسیه یک میلیون تن نفت به افغانستان کمک می کند
 2016 ,Mar 15 

 

یوری سنتیورین، معاون وزیر انرژی روسیه 

گفته است که احتامال روسیه حدود 

۱.۵ میلیون تن نفت به طور ساالنه به 

افغانستان کمک منوده و فعالیت های 

استخراجی بیشرتی در بخش های شاملی 

افغانستان انجام دهد.

یوری سنتیورین گفت: “افغانستان بیش 

از ۳ میلیون تن محصوالت نفتی برای 

نیازهای شخصی خود مرصف می کند و برای 

مصارف نیروهای بین املللی حارض در این کشور نیز به حدود ۳ میلیون تن دیگر نیاز دارد.”وی افزود: روسیه قصد ندارد تا متام این ۶ میلیون 

تن محصوالت نفتی را برای افغانستان تهیه کند اما مسکو می تواند ۱.۵ میلیون تن آن را مهیا کند.وزیر انرژی روسیه عالوه منود، فکر منی کنم 

که نیاز داشته باشیم تا بازار را در اختیار خود در آوریم. یک ایده اسرتاتژیکی را به همتایان افغان پیشنهاد کرده ایم تا ذخیره اسرتاتژیک ملی را 

شکل دهیم.

عواید شهرداری جالل آباد در سال آینده ۵ میلیون افغانی افزایش 

می یابد
سه شنبه 25 حوت 139٤ ساعت 02:1٤ 

 مسئوالن شهرداری جالل آباد مرکز والیت ننگرهار می گویند که عواید این نهاد 

در سال آینده خورشیدی ۵ برابر نسبت به سال گذشته افزایش می یابد.

و  به گفته افغان، صدها مرت رسک، پل های کوچک و کوچه ها قیر ریزی شده 

در نقاط مختلف این شهر کانال های آب ساخته شده است

حمید افغان، شهردار جالل آباد در یک نشست خربی گفت که در سال جاری 

خورشیدی شهرداری جالل آباد بیشرت از ۲۴۰ میلیون افغانی عواید به دست 



7

در سال جاری میزان رسمایه گذاری در کشور ۳۰ درصد کاهش یافته است 
 چهارشنبه 26 حوت 139٤ ساعت ٤6:12 

 مسئوالن اداره حامیت از رسمایه گذاری های افغانستان ) آیسا( اعالم کردند که در سال 

۱۳۹۴ خورشیدی میزان رسمایه گذاری در کشور ۳۰ درصد کاهش یافته است.

 در سال جاری خورشیدی ناامنی ها در نقاط مختلف کشور بیشرت شده و مخالفان مسلح 

دولت نیز به حمالت خود شدت داده است

محمد قربان حقجو، رییس این اداره در یک نشست خربی در کابل گفت که به دلیل افزایش 

ناامنی و عدم اعتامد رسمایه گذاران و شهروندان به حکومت از دالیل کاهش رسمایه گذاری در کشور است.

بر اساس آمار ارایه شده از سوی این اداره، میزان رسمایه گذاری ها در سال ۱۳۹۳ حدود ۸۵۰ میلیون دالر امریکایی بود که این رقم در سال 

۱۳۹۴ به ۵۹۰ میلیون دالر کاهش یافته است. 

در همین حال آقای حقجو گفت که در سال ۱۳۹۴ رشد اقتصادی افغانستان از سوی دولت، بانک جهانی و صندوق وجهی ملل متحد پنج تا 

شش درصد تعیین شده بود ولی این رقم به یک و نیم تا ۲ درصد کاهش یافته است،

حقجو همچنان در مورد عواید دولت صحبت کرد و گفت که در سال جاری خورشیدی نظر به سال گذشته عواید دولتی ۲۰ درصد افزایش را 

نشان می دهد که این افزایش به دلیل کاهش ارزش پول افغانی در برابر دالر است.

هرچند گفته شده که در سال جاری صادرات افغانستان نیز ۸ درصد رشد داشته است. 

در سال جاری خورشیدی ناامنی ها در نقاط مختلف کشور بیشرت شده و مخالفان مسلح دولت نیز به حمالت خود شدت داده است. 

تا جایی که رهربان حکومت وحدت ملی این سال را، سال بقای افغانستان نامیدند و با عبور از این دشواری به یک آینده بهرت امیدوار هستند. 

ناامنی و عدم اعتامد رسمایه داران از دالیل اصلی کاهش رسمایه گذاری در کشور گفته شده است

جاپان بیش ۲۱.۳ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد
 پنجشنبه 05 حمل 1395 ساعت 13:59 

 سفارت جاپان در کابل اعالم کرده که حکومت این کشور مبلغ ۲۱.۳ 

میلیون دالر امریکایی از کمک های برش دوستانه را در بخش های 

اضطراری به افغانستان کمک کرده است.

 جاپان یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده به افغانستان در سال 

های گذشته بوده است

گفته شده که این مبلغ از طريق کمیشرنی عالی سازمان مالل متحد 

در امور پناهندگان، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، خدمات 

سازمان ملل علیه ماین، برنامه غذایی جهان و سازمان بین املللی 

مهاجرت در افغانستان به مرصف خواهد رسيد.

بر اساس خربنامه، از مبلغ کمک شده ۴ میلیون دالر براى دفرت کمیشرنی عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، ۲،۳ میلیون دالربراى 

صندوق کودکان سازمان ملل متحد،۲ میلیون دالر براى خدمات سازمان ملل متحد علیه ماین، ۸ میلیون دالر براى کمک حکومت جاپان به 

برنامه غذایی جهان و ۵ میلیون دالر به سازمان بین املللی مهاجرت اختصاص داده شده است. 

گفته شده که با این کمک جاپان، سازمان ها می توانند به چالش های برشی از طریق ارایه کمک های اساسی برای پناهندگان عودت کننده از 

پاکستان و ایران و به افراد مبتال به عدم امنیت غذایی، سوء تغذیه ، آفات طبیعی، بی جا شده گان داخلی و در سایر رشایط بحرانی رسیدگی 

کنند.

این کمک پاسخی برای نیازهای سال ۲۰۱۶ برنامه برشی ملل متحد )UNOCHA( در افغانستان گفته شده است. 

در خربنامه سفارت جاپان آمده که این کشور از سال ۲۰۰۱ تا حال در بخش هاى مختلف۶.۱۳۱ میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است.

جاپان یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده به افغانستان در سال های گذشته بوده است



د افغانستان د ګازو ماسټر پالن جوړ شو 
چهارشنبه 19 کب 139٤ ساعت 10:25 

 

دلومړي ځل لپاره د افغانستان ګازو لویه کړن الره )ماسټرپالن ( د کانونو او 

پټرولیمو وزارت له خوا جوړ شو.

د کانونو او پټرولیمو وزیر دغه لویه کړن الره د طبیعي ګارو لپاره ارزښتناکه 

بويل او وایې چې د دغه لویې کړنالرې رسه به په هېواد کې د ګازو په برخه 

کې د پراختیایې او پانګونې پروګرامونه عميل يش.

د کانونو او پټرولیمو وزیر داوود شاه صباح وویل:«هېواد کې د ګارو ماسټر 

پالن د یو مېلیونو ۷۰۰ زره ډالرو په ارزښت د آسیایې پراختیایې بانک او د 

امریکا پراختیایې ادارې له خوا په آملان کې د ۲ کلونو په ترڅ کې جوړه شوې 

ده او د دغه ماسټر پالن پر بنسټ به تر ۲۰۳۵ زیږدیز کاله پورې د ګازو پراختیا، او د ګازو صنایع هېواد کې عميل يش.«

د کانونو وزیر وویل چې د افغان  ـ تاجیک او آمو سیند سیمو کې ۷۴ مېلیارډ مرت مکعبه ګاز تثبیت شوي دي او اړتیا ده چې د دغو ګازو لپاره د 

پانګونې او د هغې څخه د سمې کارونې په برخه کې الزمې کړنالرې جوړې يش.

د کانونو وزیر په خوشالۍ رسه وویل:«د لومړي ځل لپاره تر ۲۰۳۵ کاله پورې د ګازو سکتور په برخه کې روښانه تصویر رامنځته شوی دی.«

نوموړي وړاندې وویل:«دغه کړنالره به په راتلوين اوونۍ کې د اقتصادي عايل شورا ته وړاندې يش او که عايل اقتصادي شورا تائید کړه، دا به د 

افغانستان د ګازو ماسټر پالن وي.«

په همدې حال کې، د مرشانو جرګې یو شمېر غړو د حکومت دغه ګام ستایلی دی.

سناتورې لیلام احمدي وویل:«د دغه ماسټر پالن عميل کېدو رسه به زموږ د هېواد اقتصادي ستونزې کمې يش او موږ له دغه ماسټر پالن څخه 

 هر کلی کوو.«

چارواکي: سږ کال ۲۴ زره ټنه مميز بهر ته صادر شوي دي
جمعه 21 کب 139٤ ساعت 10:19 

 

د سوداګرۍ او صنایع خونو چارواکي وایې، که څه هم د دوی موندنې ښیې چې 

سږ کال د ممیزو صادرات ۱۰ سلنه کموالی لرلو خو د دوی په اند شته ستونزو 

ته په کتو بیا هم هېواد کې د ممیزو د صادراتو کچه مناسبه ده.

د سوداګرۍ او صنایعو خونو د شمېرو له مخې سږکال اروپايې، امریکايې، 

آسیايې او آسرتالیا ته کابو ۲۴ زره ټنه ممیزصادر شوي دي.

د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایې، اوس مهال یو کانټیرن صادرايت ممیز 

نېږدې ۴۰ ورځو په ترڅ کې اروپا ته رسېږي او د الرې په اوږدو کې څو ځلکه د 

ممیزو بار ښتکته کېږي.

د سوداګرۍ او صنایعو خونو د صادراتو څانګې رئیس میز زمان پوپل په دې اړه وویل:«سږ کال په بازارونو کې هم ممیز زیات دي او هم ډېر 

پروسس شوي دي؛ د میمزو صادراتو پر وړاندې شته ستونزې هېواد کې ترانزیت د معیاري آزموینتونو نشتون او د کیفیت څرګندول دي.«

په همدې حال کې، د ممیزو فابریکه لرونکي وایې چې سږکال د نړۍ بازارونو ته د هېواد د ممیزو په صادراتو کې ۵۰ سلنه کموالی راغلی دی.

د تبسم د ممیزو د پروسس رشکت رئیس اسدالله عزیزي وویل:«په بهر کې زموږ اخیستونکي چې تېر کال یې ۲۰ کانټیرنه ممیز له موږ څخه 

اخیستل، خو اوس ۱۰ او یا هم لږ غواړي؛ یعني اوس هم د افغانستان ممیزو بیه په نړیوالو بازارونو کې لوړه ده خو غوښتنه یې کمه ده.«

یوشمېر کارپووهان له حکومت څخه غواړي څو په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان ممیزو ته بازار او د بڼوالو لپاره د میوو وچولو لپاره خونې 

 جوړې کړې.
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د رسکونو نه رغولو ته د دولت پر نه پام د خلکو نیوکې
 جمعه 21 کب 139٤ ساعت ٤2:19

هېواد کې د رسکونو او کوڅو رغولو لپاره د نېږدې څلورو ملیاردو ډالرو څخه 

د زیاتو پیسو ځانګړې کولو رسه رسه اوس مهال د هېواد رسکونه د خرابوايل په 

حالت کې دي او دولت نه دی توانېدلی چې دغه رسکونه په سمه توګه وسايت.

یو شمېر هېواد وال وايې چې د ښارونورسکونه او لویې الرې د بیالبیلو الملونو 

له امله خربابېږي او حکومت د دغه رسکونو د ساتنې او مراقبت لپاره هېڅ 

پروګرام نلري.

په همدې حال کې د ټولګټو وزارت ویاند مني چې اوس مهال هېواد کې ډېر 

شمېر رسکونه بیا رغونې او ساتنې ته اړیتا لري، وایې چې یاد وزارت د رسکونو 

رغونې او ساتې لپاره بودجه نلري.

د رسکونو او لویو الرو رغونه د یوه هېواد د رغونې لویه برخه جوړوي چې ډېر لګښت هم غواړي.

په تېرو څورلسو کلونو کې له څلورو ملیاردو ډالرو زیاتې پیسې د هېواد د ښارونو د باندې د رسکونو په جوړولو ولګول شوې، خو ویل کیږي چې 

په تېرو څوالسو کلونو کې د ټولګټو وزارت پروګرام له مخې ټول هېواد کې یوازې ۲۴ زره کیلو مرته د لویو الرو رسکونه جوړ شوي دي، اوسمهال 

ددغه رسکونو ډېره برخه د ورانېدو له ګواښ رسه مخامخ دي.

د کابل - تورخم الرې چلونکی ویس وایې:«له څو کلونو راهیيس دغه رسکونه خربیږي خو د بیا رغونې لپاره یې هېڅ پروګرام نشته.«

د کابل - تورخم الرې بل چلونکی محمد صادق وایې:«د رسکونو ستونزې زیاتې دي او موټر هم زیات عوارض کوي له همدې مخې موږ هم د 

خپلو موټرو د جوړولو لګښت په کرایې زیاتوو خو په حقیقت کې رسکونه ډېر خراب دي.«

یو شمېر چلونکي د رسکونو خرابوايل المل د لوړو ټناژو موټرونو تګ راتګ او د رسکونو د غیر معیاري جوړول بويل چې رسکونه په کم وخت کې 

خرابیږي.

دوی وایې چې اوس هېواد کې د رسکونو ساتنې په موخه هېڅ پروګرام نشته او د ټرانسپورټ برخې بنسټونه د منځه تلو په حال کې دي.

په همدې حال کې د په همدې حال کې د ټولګټو وزارت ویاند رسه له دې چې مني اوس مهال هېواد کې ډېر شمېر رسکونه بیا رغونې او ساتنې 

ته اړیتا لري چې ورته بودجه نشته خو زیاتوي چې په دې برخه کې هڅې روانې دي.

د ټولګټو وزارت ویاند مهدي روحاين وایې:«موږ د رسکونو ساتنې لپاره پروګرام لرو خو بسنه نه کوي له بده مرغه سږ کال زموږ په بودجه کې د 

اوو میلیاردو افغانیو پر ځای یوازې یو مېلیارډه ډالر تصویب شوي دي چې دا ډېرې کمې دي او موږ نشو کولی چې پر دغو پیسو ټول رسکونه 

چې بیا رغونې ته اړتیا لري ورغوو.«

دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د رسکونو جوړولو په تړونو کې د فساد له امله د یوه کیلومرت رسک بیه تر څلورو میلیونو ډالرو پورې 

رسېدلې ده او رسه له دې بیا هم د رسکونو د پایښت عمر کم دی.

په هېواد کې د رسکونو جوړولو کارپوهان وایې چې اوس مهال هېواد کې رسکونه د درېیو او پنځو کلونو په تېریدو رسه له مخې هم ډېر وران 

شوي دي او اړتیا ده چې دغه رسکونه یو ځل بیا په معیاري ډول جوړ يش.
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جاپان د سالنګونو د لویې الرې د بیارغونې لپاره ۱،۵ مېلیونه ډالره مرسته کوي
دوشنبه 2٤ کب 139٤ ساعت ٤0:15 

 

په کابل کې د جاپان سفارت د )کب په ۲۴( د دوشنبې په ورځ وايي چې دغه هېواد پرېکړه کړې ده چې د ۱،۵ مېلیونو ډالرو په ارزښت له 

داسې پروژې رسه مرسته وکړي چې د هېواد شاميل او سوېيل سړکونه ورغوي.

دغه سفارت په خربپاڼه کې لیکيل دي: »د سالنګ د تونل د پروژې د چمتووايل لومړين اړوند سندونه د ښاغيل یاسوناری مورینو- د جاپان سفارت 

شارژدافیر او د ښاغيل توماس پانیال- په افغانستان کی د آسیایي پراختیایي بانک )ADB( رئیس تر منځ کی تبادله شول«.

اوس مهال، سالنګ یواځینۍ الره ده چی د هندوکش د غرونو په اوږدو کې د توکو او د خلکو د لېږد لپاره ترېنه ګټه اخیستل کېږي. د بدیلې 

الرې نشتوايل ته په پاملرنې رسه، په زیاته کچه توکي کابل ته د سالنګ د تونل له الرې له شامل څخه کابل ته رسېږي.

اوس مهال، سالنګ یواځینۍ الره ده چی د هندوکش د غرونو په اوږدو کې د توکو او د خلکو د لېږد لپاره ترېنه ګټه اخیستل کېږي. د بدیلې 

الرې نشتوايل ته په پاملرنې رسه، په زیاته کچه توکي کابل ته د سالنګ د تونل له الرې له شامل څخه کابل ته رسېږي.

له دغو تونلونو څخه د ۵۰ کلونو په اوږدو کې ګټه اخیستل شوې ده نو له دې امله دم ګړۍ وضع یې ښه نه ده په دغې الره کې مسافران او 

چلونکي له ګڼو ستونزو رسه مخامخ دي.

په دغې خربپاڼه کې راغيل دي: »د دغو تونلونو د بیارغونې اهمیت په پاملرنې رسه مسافرو او توکو د لېږد لپاره یوه خوندي او چټکه الره ده او 

همدارنګه شاميل اوسوېيل سیمی رسه نښلوي. په دې برخه کې جاپان او آسیایی پراختیایي بانک پرېکړه کړې ده چې د دغې لویې الرې لپاره د 

ژېوتکنیک شننو او تجزیو،تفصيل انجیرني مطالعې او تدارکايت مرستې دوام لري«.

خربپاڼې وړاندې لیکيل دي: »د جاپان دا مرستی به د مطالعې په ارزونې رسه لکه تخنیکی رسوې او چمتووالی تخنیکی ډیزاینونه، د ساتنې 

مطالعې،د اقتصادي تحلیلونو په برخه کې ځانګړې کړې دي.

د آسیایی پراختیایي بانک به د دغې پروژې د چمتووالی کارونه د افغانستان د اسالمی جمهوریت د ټولګټو وزارت رسه په همغږۍ کې کوي.

جاپان له افغانستان رسه په بېالبېلو برخو کې لکه:امنیت،پوهنې،روغتیا،کلتور،برشپالې مرستې،کرنې،بیخ بنسټونو او ظرفیتونو په لوړولو کې 

 مرستې کړې دي.

۱۳۹۴ کال کې ميل ناخالص تولیدات ۵۰ سلنه کم شوي دي
شنبه 29 کب 139٤ ساعت 19:03 

 

داحصايې مرکزي ادارې چارواکو د شمېرو له مخې په ۱۳۹۴ کال کې کورين 

تولیدات ۵۰ سلنه کموالی ښیې.د دغه ادارې چارواکي زیاتوي چې د بهرنیو 

اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ټيټوالی د دې المل شوی چې د هېواد رسانه 

عواید کم شوي دي.د مرکزي احصايې ادارې چارواکي سږ کال د اقتصادي زوړې 

ته په کتو وايې چې راتلونکې کال کې به د کورنیو تولیداتو وده یوه سلنه هم نه 

وي.د احصایې مرکزي ادارې مرستیال، حسیب الله موحد وویل:«تاسو پوهېږئ که 

په یوه هېواد کې د نفوسو زیاتوايل رسه عواید زیات نيش یو ناورین رامنځته کېږي او په افغانستان کې اوسنی حالت ډېر خطرناکه دی.«

ده زیاته کړه:«باید حکومت په دې برخه کې ځانګړې تګالره ولري چې د تېرو کلونو السته راوړنې وسايت.«

په همدې حال کې د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان په ۱۳۹۴ کال کې اقتصادي ستونزو ته په پام رسه وايې چې سږکال د بهرنیو اسعارو پر 

وړاندې د افغانیو د ۱۳ سلنې د بیې راټیتیدو ته په پام رسه تر اوسه هم په هېواد کې د انفالسیون بهیر مخ په لوړیدو دی.
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کابل کې د »د جمع ۷ ډلې« ناسته پای ته ورسېده
 پنجشنبه 5 وری 1395 ساعت 19:57

د »د جمع ۷ ډلې« ناسته، د »له پراختیا هرکلی او د کړکېچ ته مخه ښې« 

تر رسلیک الندې د ناورین ځپلو هېوادونو ستونزو ترو دوو ورځو څېړلو 

وروسته پای ته ورسېده.

د دغه ناستې په پای کې د نړۍ ټولو ناورین ځپلو هېوادونو پر ستونزو 

لکه اداري فساد، د بنسټيزو رسچینو نه شتون اودغو هېوادونو کې د 

نړیوالې ټولنې د مرستو نه اغیز وڅېړل شو.

د مالیې وزیر د دغه ناستې تررسه کېدل د نړیوالې ټولنې د مرستو پر 

ښه وايل او د مخ پر ودې هېوادونو الهمغږي د همدې هېوادونو لپاره ګټور بويل.

د خصويص برخې وده، د وزګارۍ ستونزې ته پام، د برشي ځواک د تېښتې مخنیوی، د خصويص او دولتي برخو د پانګونو په جذبولو رسه 

اقتصادي وده، د انسان د قاچاق مخنیوی، د سولې او ثبات رامنځته کول، د نړیوالو مرستو ښه کول او د نړۍ د بې وزله هېوادونو د ودې لپاره د 

ميل تګالرې رامنځته کولو باندې د اوه جمع هېوادنو ناسته کې خربې اترې وشوې.

د دغو خربو اترو په پایله کې د یادو هېوادونو استازو له مرستندویو هېوادونو او بنسټونو د الزیاتو مرستو او د هېوادونو د اړتیاوو له مخې په 

مهمو پروګرامونو کې د دغو مرستو د لګولو غوښتنه وکړه.

د جمع اوه هېوادنو ډلې رئیس کیفال مراح رئی وویل:«د دغې ډلې په غړو هیوادونو کې یو شمېر لکه افغانستان او رسالیون السته راوړنې 

درلودې او توانیديل له کړکچ څخه وژغورل يش خو یو شمېر هېوادونه مرستې او ژغورنې ته جدي اړتیا لري او باید له دغو هېوادونو رسه الزیاتې 

مرستې ويش.«

له بلې خوا د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د دغې غونډې جوړیدل له افغانستان رسه د نړیوالې ټولنې د راتلونکو مرستو د جذبولو 

لپاره ګټور بويل.

د مالیې وزیر اکلیل حکمیي:«په دغه غونډه کې زموږ د ميل اقتصادي تګالرې په اړه بحث وشو او دا تګالره چې ټاکل شوې د بروکسل په ناسته 

کې یې هم په اړه بحث ويش بریالی وبلل شوه.«

په دې ناسته کې د هېواد ميل اقتصاد تګالره هم وڅېړل شوه او ټاکل شوې ده چې پر دغې تګالرې په بروکسل ناستې کې هم خربې ويش.

د »د جمع ۷ ډلې« یو شمېر نورو هېوادونو ډلې د سږ کال غونډه په دې غوښتنو رسه چې د نړۍ کړکیچ ځپيل هېوادونه یوه منظمه او ګډه 

تګالره جوړه کړي او په عميل کولو رسه یې کړکیچونه له منځه یويس او همداراز مرستندویه هېوادونه او بنسټونه باید ددغې ډلې د هېوادونو 

له ميل پروګرامونو مالتړ وکړي پاي ته ورسیده.
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23 infrastructure projects completed in 

Ghor province
06 Mar, 2016  
 

About 1900 families in Shahrak district of Ghor 

province had benefited from 23 infrastructure 

projects implemented by the National Solidarity 

Program )NSP( of the Ministry of Rural 

Rehabilitation and Development )MRRD(.

According to NSP Provincial Manager in Ghor province, these projects include the excavation of wells, extension of 

water supply networks, gravelling rural roads, construction of culverts, irrigation reservoirs, irrigation canals, micro 

hydro power stations, public baths and protection walls.

The projects are implemented at a total cost of AFN 20,297,000 with %10 contribution from the local 

communities.

Since its inception in Ghor province, the NSP has disbursed a sum of AFN 2,774,551,115 for implementation 

of 3,492 uplift projects in different sectors including transport, water and sanitation, irrigation, power, livelihoods, 

education, etc while the work on tens of others is currently in progress.

 

World Bank pledges 1.2$mn to support Afghan micro-business
08 Mar, 2016  

The World Bank )WB( has pledged 

to donate USD 1.2mn to support 

Afghan micro-business with 

cooperation from Afghanistan’s 

Ministry of Labor, Social Affairs, 

Martyrs and Disabled.

The program, aimed at expanding 

Afghan labor markets, involves 

supporting 2,500 entrepreneurs in three provinces, paying USD 500 to each.

Deputy Labor Minister Ahmad Shah Salehi said the program would provide financial and technical cooperation to the 

entrepreneurs and added that it would be tentatively conducted in Kabul, Balkh and Nangarhar provinces.

The program has already kicked off in Kabul with 262 entrepreneurs.

According to Salehi, the World Bank received proposals with work plans from 1,500 entrepreneurs from Kabul 

province and 524 eligible entrepreneurs were selected to be listed in the program.

At least %30 of the candidates are women, said Salehi.

He stressed that the program would be implemented in 34 provinces, if the results were successful.

He also announced that the Ministry of Labor plans to conduct survey of the Afghan labor market and the results would 

be released in three months.
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President Ghani approves restoration work of Dar-ul-Aman Palace
 09 Mar, 2016  
 

President Mohammad Ashraf Ghani announced 

approval of the restoration of the historic Dar-ul-

Aman Palace on Wednesday.

The announcement was made via an online statement 

posted on official Twitter account.

”Shattered Dar-ul-Aman Palace is a reminder of our 

darkest days. Thus, I’ve approved its restoration work 

today,“ the post reads.

The Darul Aman Palace, literally ”The Abode of Peace“ or ”Abode of Aman[ullah]“, is a western-style palace built by King 

Amanullah Khan in the southwest of Kabul. It was intended to serve as a parliament building within his new capital, but 

opposition to the King’s reform efforts prevented the building from being put to use. A fire broke out in 1969 which 

left it severely damaged. Although later restored to house the Defense Ministry, the building was again engulfed in flames 

in 1978, only to be reused again throughout the 1980s. Finally, fighting between Mujahideen forces occupying 

Kabul in the 1990s left the building in almost total ruins with large portions of the ceiling collapsed and the interior 

open to the elements.

Enough of the structure survived that a plan was put forward in 2005 to restore the building to house Afghanistan’s 

future parliament. However, the plan has yet to be approved and no work had been conducted as of June 2011. 

 

Kabul, Tehran form consortium to develop Afghan mines
13 Mar, 2016l 

Afghan and Iranian government have agreed 

to form an international consortium with 

the participation of another third country to 

development Afghanistan’s untapped mines.

Afghanistan Ministry of Mines and Petroleum 

official said the joint consortium with a third 

reliable country would be created for investment on big and medium mines with access via railways for mines located in 

the border region of the two nations.

Mohiuddin Noori said that western Afghanistan was endowed with cement, steel, coals, marble, alabaster stone and salt 

block mines about which Iran has rich experience.

He further added that Iran has shown interest in cooperating on improving capacity of Afghan Ministry of Mines 

officials.

He added that training sessions consist of technical and practical extraction from copper, steel, cement and coal mines.

He noted that recently fifteen experts from this ministry have been sent to participate in a training course held in 

Mashhad province.
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NUG prioritizes work on construction of 29 water dams
13 Mar, 2016  

Presided over by President Mohammad Ashraf Ghani, 

the National Procurement Commission )NPC( reviewed 

reports on construction of 29 water dams across 

Afghanistan.

President Ghani said work on construction of 29 

medium and small water dams will start soon in 

accordance with the resources in hand.

The Finance Ministry was assigned to take necessary measures for the arrangement of funds for the said projects, and the 

Ministry of Energy and Water was instructed to allure private sector investments in these infrastructure projects.

Meanwhile, Chief Executive Officer Abdullah Abdullah said these infrastructure projects were a priority and should be 

started without any delay.

Last month, President Ghani said the government would start work on the construction of 21 water dams in the near 

future to address the irrigation problems of the nation and boost the agriculture sector. 

 

Afghan Women develop mobile device app to report harassment
 13 Mar, 2016  

Three Afghan women were recognized by 

USAID’s Promote Women in the Economy 

)WIE( program for their work in developing 

the best concepts for a mobile device 

application to help women confront street 

harassment in Afghanistan.

The applications, developed as part of USAID 

WIE’s first Code Challenge competition, will allow women to report harassment in real time as it occurs and identify 

problem areas, or to send a message to friends, family members, or other nearby users to ask for assistance.

USAID’s WIE teamed with Code Weekend, the first and biggest software and application developer community in 

Afghanistan, to organize the Code Challenge, and nine teams of software developers from across Afghanistan submitted 

their designs and concepts for anti-street harassment smartphone applications.

Code Weekend founder Jamshid Hashimi said an application women can download on a smart phone will help them 

confront this common form of social injustice in Afghan society.”This gives Afghan women the chance to be innovative 

and creative in solving problems that affect not just them, but everyone in the society,“ he said.The winners of the Code 

Challenge are Fatima Shefaie and Alina Niko for their ”Harassment Reporting for Mobile,“ and Freshta Habibzay for her 

application ”Safe Society.“ These three coders will join to form a single team and will receive funding )the equivalent of 

about 4,400$( to develop a single fully functional application.USAID Mission Director Herbert Smith congratulated 

the three women and said the U.S. government has a deep commitment to eliminate violence against women, and street 

harassment is a very common form of abuse.”We hope this technology will provide Afghan women with a valuable tool 

to overcome the harassment they face in their daily lives, and contribute to a decrease in violence toward women in 

this society,“ Smith said.USAID’s Promote WIE program funded the competition as part of its larger goal to improve 

women and girls’ access and participation in economy, civil society, and education. USAID’s Musharikat and Assistance 

in Building Afghanistan by Developing Enterprises )ABADE( projects also supported the young developers to learn high 

value skills like coding, which can help them find employment.
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India to support construction of railway from Chabahar to Herat
 2016 ,Mar 14 

 Officials of the Afghan Ministry of Public Works said

 negotiations were underway between the Afghan, Iranian

 and Indian governments for the construction of a railway

 from Chabahar port to western Herat province of

.Afghanistan

 According to the officials, Indian is considering to support

.this move in order to help connect Afghanistan to the port

.The Chabahar port in southeast Iran will enable India to expand their footprint in the region, notably Afghanistan

 India ,2015 Under a Memorandum of Understanding )MOU( agreement signed between India and Iran in May

 is expected to equip and operate two berths in Chabahar port during the first phase of development. A total amount

 million on a 22.95 million, plus an annual revenue expenditure of USD 85.21 designated for these works is USD

.ten-year lease

 year 10 The countries also agreed that the ownership of equipment will be transferred to Iranian side on completion of

.period or for an extended period

 To be operated by the India Ports Global Private Limited, the berths are expected to start working within a period of

.months 18 maximum

The Chabahar port also serves as an alternative route for Afghanistan to Pakistan’s Karachi port, where most of Afghan 

goods pass through but face hurdles from Pakistani officials due to political restrictions and high storage costs. 

 

Pakistan, Tajikistan keen to boost economic ties
07 Mar, 2016 

Pakistan and Tajikistan leadership have stressed on the need 

to strengthen transit and transportation through enhanced 

cooperation at the regional level.

Ambassador of Tajikistan Sherali Saidmir said the bilateral 

trade and economic ties between Pakistan and Tajikistan would 

be further strengthened after finalization of the trilateral transit 

trade accord among Pakistan, Afghanistan and Tajikistan )PAT(.

”Early finalization of the trilateral agreement on transit trade 

among Pakistan, Afghanistan and Tajikistan will contribute 

to economic and trade relations and will give greater impetus to regional cooperation,“ Daily Times quotes Ambassador 

Sherali.

He further added that the geo-strategic location of Pakistan would benefit Tajikistan, who would become a partner of 

China Pakistan Economic Corridor )CPEC(.

Sherali hoped the trade volume between Pakistan and Tajikistan would reach USD 500mn within the next two years.

The two countries are also working on strengthening the air connectivity for the promotion of people-to-people contacts, 

economic relations and tourism.

”Negotiations between the Tajik Airlines Somon Air and Civil Aviation Authority of Pakistan are underway to finalize 

modalities in this regard to start flight operation between the two countries,“ the ambassador said.

Tajikistan and Pakistan are also part of the CASA1000- project, which is designed to transmit 1,300MW of 

surplus electricity from Tajikistan and Kyrgyz Republic through Afghanistan to Pakistan.
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Afghanistan signs 2.38$mn worth of trade deals in Gulfood exhibition
 23 Mar, 2016  

Afghan traders who attended the Gulfood 

exhibition in Dubai signed a number of contracts 

with USD 2.38mn for agricultural products.

The Gulfood exhibition is the world’s largest 

annual culinary event in the Middle East region.

The USAID supported Afghanistan’s participation 

in the event where thousands of international 

buyers had the opportunity to learn about the country’s products such as saffron, apples, apricots, melons, grapes, raisins 

and pomegranates.

The Afghan traders are negotiating potential deals of USD 10mn following their participation in the event.

The Afghan Red Pomegranate signed the largest contract for Afghanistan that involves export of Kandahar’s 

pomegranates to South Korea.

Herat Saffron signed a deal of USD 700,000 with a Saudi buyer.

Afghanistan’s participation in the Gulfood exhibition over the past years has paved the way for millions of dollars in deals 

that opened up new markets for the country. 

 

Pakistan to establish customs complex at 

Torkham border
 24 Mar, 2016  
 

Pakistani authorities are working on the construction 

of a major customs complex at Torkham border in 

an attempt to improve trade volume with financial 

contribution from the Asian Development Bank 

)ADB(.

Peshawar Customs Collector said the new complex would reduce the duration of checking and clearing process at the 

border from 24 hours to one hour.

”The complex is a first of its kind in the country, which will make border crossing systematic, fully computerized and will 

augment trade volume on the historic route,“ said Qurban Ali Khan.

He added that customs complex would improve facilities related to clearance of loaded trucks crossing the border to 

Afghanistan and CARs, he added. The complex, covering about 88 acres of land, would house customs and immigration 

offices, two-way customs and immigration terminals, checking and scanning plazas for pedestrians, passenger and cargo 

vehicles with other infrastructure

The ADB has provided USD 300mn loan for execution of the projects on soft term basis to Pakistan while National 

Logistic Cell )NLC( was implementing the project. The project also includes construction of a similar border complex at 

Wagha post on Pak-India border and at Chaman in Balochistan.

”The project can prove to be a game changer for business community of Pakistan in general and Khyber Pakhtunkhwa in 

particular, said President Khyber Pakhtunkhwa Chamber of Commerce and Industry )KPCCI( Zulfiqar Ali.
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NPC discusses supply of quality medicines to 

Afghanistan
27 Mar, 2016  

The National Procurement Commission )NPC( 

discussed supply of medicines and medical products to 

Afghanistan in its session on Saturday, which is the first 

one in the Solar Year 1395.

President Ashraf Ghani assigned the Ministries of Public Health, Finance, Justice, Economy, Defense, Interior and other 

related institutions to provide necessary recommendations to the High Economic Council )HEC( for attracting more 

investments in health sector.

According to a statement from the Presidential Palace, the HEC will receive the draft for a comprehensive plan for the 

production of quality medicines in two months.

The NPC sent five contracts for further modification, approved a contract worth 39mn AFN and rejected two others.

In the year 139٤, the Commission reviewed 900 contracts out of which 725 contracts worth 136bn AFN were 

approved.

The Commission saved 14bn AFN in these contracts.




