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ه سیاست کې طالیر فرصتونه ل ياو ه  په بهرن يرنه  په کوپه تیرو څو لسیزو کې  پداسې حال کې  چې افغانستان 

له یوخ خوا له بېالبیلو هیوادونو  يدوونکې السه ورکړی خو داسې ښکاری چې د دولت وروستۍ هڅې ه  تر ډیره هیله 

سره د ستراتیژیکو همکاریو د سندونو السلیکول او له بلې خوا د سولې په لور ځینې عملر  امونه داسې بریښر چې 

 .خ چې پوره ناوخته دی خو بیا ه  خلکو ته هیله ورکوالی شرسره لد

نن الحمدهللا حاالتو د ښه توب په لور ژور بدلون کړی او د هیواد په ټولو برخو کې د پرمختګ نخښې لیدل کیږي 

 خوبیا ه   په ډیر خواشنۍ وینو چې ملت خو په ځانګړی تو ه ملي سودا ر کور دننه او دباندخ له تجارتي سرکاري

کړیو سره یا په بهرني سطح د یو شمیر نږدخ  اونډي هیوادونو سره زیاتې ستونزي لري  نو د دغو ستونزو د هواري 

لپاره افغان ولسمشر حامد کرزي د سودا رۍ د پراخوالې او په هیواد کې د پانګې اچونې لپاره  د هندوستان سره یو 

 شمیر تړونونه السلیک کړل .

ز  ارۍ د له منځه وړ، د بازار د پیاوړى  ولو او د هیواد د منرالي سرچینو رایستنې لپاره په افغانستان  ې د بې رو
  ورني او بهرني  پانګونې ته اړتیا لیدل  یږي 

افغان ح ومت په ځانګړى ډول د سودا ریو او صنای و وزارت دغې موخې ته د رسیدو لپاره خپلې هڅې  ړندۍ  ړي 
 دي.

فغانستان د اسالمي جمهوریت جمهور رئیس حامد کرزي د  ابینې له یو شمیر وزیرانو مه  د ا۲۰کال د لړ   ۱۳۹۱د 
سره  د هند د صن ت کارانو د کنفدراسیون له غړیو سره چې د صنای و او د سودا رۍ د خونو له اتحادیې او د هند د 

 صنای و او سودا رۍ د خونو د پیوستون له ټولنې څخه جوړ دی، لیدنه و ړه

حتر  حامدي  رزي د افغانستان اهمیت او په هېواد کې د پانګې اچونې ښو زمینو ته په پاملرنې سره وویل: جاللتماب م
افغانستان د منرالي سرچینو بډای هېواد دی، دغه هېواد د  ازو، تیلو او نورو نه پیداکېدونکو ریمتي موادو چې صنایع 

ې ررار لري چې د افغانستان له بډایو سرچینو څخه د خپل ورته اړتیا لري، لرونکر دی، هندوستان په ډېر ښه مورف ک
 انکشاف لپاره  ټه پورته کړي.

هندي پانګوالو  په افغانستان کې د هندي پانګوالو د پانګې اچونې په اړه د حامدکرزي د وړاندیز هرکلر وکړ، د دواړو 
هند د سودا رۍ د یوخ ټولنې د جوړېدو غوښتنه هېوادونو د ارتصادي همکاریو د پراختیا او پیاوړتیا لپاره یې د افغان ـ 

 وکړه.

هندوستان په سیمه کې د ځواکمن هېواد په تو ه له افغانستان سره د کلک ارتصادی همکار په تو ه پاتې شوی او تر نن 

ورځې پورخ یې له افغانستان سره  ڼې ارتصادی مرستې ه  کړخ دی چې د مرستو اندازه یې لدخ وروستیو مرستو سره 

 ابو یو زر او پنځه سوه میلیونو ډالرو ته رسېږی.ک

د افغانستان په بیارغونه کې د هندوستان ونډه او دغه راز په اوږدمهالو او د افغانستان لپاره په ډېرو مهمو پروژو کې د 

 هندوستان مرسته هغه ټکر دی چې د افغانانو لپاره یې د هندوستان مرستې او ملګری اغیزمنې او مهمې کړی دی.

پدخ سربېره د افغان محصلینو لپاره د لوړو زده کړو د بورسیو برابرول، د افغانستان د بیارغونې له وجهر صندوق سره 

مرسته، د مطبوعاتو، هوایر چلند او نورو  ڼو برخو په اړه د هند او افغانستان تر منڅ هوکړه لیکونه ه  پدخ اړیکو کې 

 د پا  وړ دی.
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ارت په خپل وروستیو هڅو کې هندي پانګوال هڅولې څو په افغانستان کې پانګه ونه وکړي د سودا ریو او صنای و وز

همداراز  ټاکل شوی افغانستان په راتلوونکې کې د کاناډا، بریتانې، سنګاپور او ترکمنستان سره په ارتصادي او سودا ریزو 

 برخو کې یو شمیر تړونونه السلیک کړي .

ه د سودا ریو وزارت په دخ بسنه نه ده کړی په دخ وروستیو کې د دغه وزارت افغان حکومت خو په ځانګړی تو 

 چارواکو هڅې پیل کړي څو تر دوه زره څوارلس  کال پورخ د نړیوال تجارتي سازمان غړیتوب تر السه کړي

نزخ حل ستوددغه سازمان د غړیتوب په ترالسه کولو سره د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ  ڼ شمیر ترانزیتي 

 او پر افغاني موټرو به  غیر موجه فیس نه اخستل کیږي او نه به ه  نا مناسبه اردا  د دوی په وړاندي ترسره شي.

و  امونه اخستي او زیار باسي ترڅکره د سودا رۍ او صنای و وزارت د افغانستان د ارتصادي پرمختګ لپاره یو شمیر 

 پاتر موخې ه  ترالس کړي
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 ره بریده مبالغه امیزه ديېښنې تر ډېوارلسم کال په هکله اندد دوه زره څ

 پروفیسور دوکتور انوارالحق احدي

داسې هڅې دی چې له مخې  لوک یکلالس وکرزي سفر او هلته د هوکړه لیکونحامد ولسمشر جاللتماب نوي ډیلي ته د 
 .پر پښو ودروي پانګونې له الرخ خپل ارتصاد يیې افغان مشرتابه غواړي د بهرن

ال پراخې پانګونې د پر مهال د هند   وزیر سره د خبرو يزي په نوي ډیلي کې د هند له لومړافغان ولسمشر حامد کر
 .غوښتنه کړخ ده

 چې  ،کې ویلې هله بي بي سي سره په  ځانګړخ مرکانوارالحق احدي  دوکتور وزیر ۍ او صنای ود افغانستان د سودا ر
سټراټیژیک تړون برخه  يپخواند ړه لیکونه السلیک شوي، چې د نوي ډیلي او کابل ترمنځ له هند سره څلور هوک

 .جوړوي

ه الرو پډد سل ملیونو بله موافقتنامه  ،کې هوکړه لیکونه  السلیک شوخ یو د ډبرو سکرو په برخه کې ))په څلورو ساحو

 رول شي ږي او په بیالبیلو برخو کې به وکاېارزښت چې افغانستان ته ورکول ک

موافقت نامه  يالبته یوه عموم

چې افغانستان پخوا له هند سره 

ژیک موافقت نامه ټېراټس خکړ

ژیک تړون ټېراټس ده او د هغه

کې له هندوستان  ټپه چوکا

 سودا ریزپه فرهنګي،  سره

 برخو کې ي،ارتصادي او امنیت

 موږ اړیکې نورخ ه زبه 

 شي .(( خپیاوړ

پوښتنه : په کومو نورو برخو 

کې هندي پانګوال پانګونه 

کوالی شي او تاسو کومې 

 برخې ورته په  وته کړي دي؟

متشبثین  ير هندې)) یو  شم

وو او د هغوی  يته راغل ېممبی

ساحې  ۷ه کړي چې ولس ساحې مطال وسره  په بیال بیلو برخو خبرخ شوي د افغانستان د سودا ریو او صنای و وزارت ا

  .ت ویض لپاره مشخص شوي دي وارداتو د خ ساحې یې د صنای و دنور ۱۰ره او ایر د صادراتو لپ

ه دهندي رېدو ساحو کې پانګونه وکړي خو تر ډد افغانستان بازار هندي پانګوالو  ته چمتو دی ترڅو دوی راشي او په یا

 .((دهپانګوالو لیوالتیا د م ادن په برخه کې 
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کال وروسته د افغانستان  د  ۲۰۱۴خبرخ کړخ وخ او هغوی د پوښته : موږ د سفر په پیل کې د هندي سودا رو سره 

 کړي؟ خښنې څر ندېرو کې هغوی په مشخص ډول خپلې اندښنه ښودلې وه  ایا ستاسو سره په خبېراتلونکې په هکله  اند

 خستونز ېنستان په تیرو څو لسیزو کزه دي ، افغاېره بریده مبالغه امېښنې تر ډېدوه زره څوارلس  کال په هکله اند))د 

ه سته بوان ول  او له دخ وروېدونه ه  له ستونزو سره الس او  رواېبلکه د سیمې نور ه ،درلودخ نه یوازخ افغانستان

ان افغڅخه موجودخ وخ خو د دغه ستونزو سره سره انشاهللا د امنیت د انتقال پروسه له بهرنیو ځواکونو  خه  ستونز

 يو کافرتصادي برخه کې ه  د نړیوالانتقال به ه  په بریا سره بشپړه شي ،په ا دو په حال کې ده ،سیاسيېته د بشپړ يلور

 ښنه نه لر .((ېکال وروسته زیاته اند مرستې موجودخ دي نو زه د دوه زره څوارلس 

 ؟ يګوالو بیا بیا هڅول په څه مانا دپان يهندلوري د ښتنه : د افغان حکومت له پو

چې  ،چې هلته پانګونه عامه ده بیا ه  دوی پانګوال هڅوي دا د حکومت دنده دهوادونه ېحالت دی هغه ه ي))دا عموم

، په  يې پانګوال وهڅو ، ترکیه یر ه  لرموږ یر ه  لرو چ ،ره یوه اداره موجوده وياحتر د دخ لپ ،پانګوال وهڅوي

 کې پانګونه وکړي ځکهلتونو څو پانګوال وهڅوي او د دوی په ایا ي،وادونو ته ځېیکا کې د ایالتونو والیان نورو هامر

ر ښه ه  وي باید پانګوال وهڅول ېنو په دخ اساس که وض یت ډ يواد ارتصاد ښه کوېپه خپل ذات کې د ه يسرمایه  ذار

  .شي چې پانګونه وکړي

و ننکې ته خوشبینه یو او ښه چانسونه ویښنه لرو ، موږ راتلوېچې موږ وارخطا یا اند ،ره نه ديازموږ هلې ځلې د دخ لپ

کچه  نستان کې د پانګوالو د  ټېچې په افغا ختجربې ه  دا ثابته کړ ،ره دهېډ ېرڅوک چې دلته پانګونه وکړي  ټه یاو ه

 (.او دوی مو پانګونې ته هڅولې دي خپانګوالو سره دا موضوع شریکه کړ لوېالبېه وي نو ځکه موږ له بره لوړېډ

چې  هندي پانګوال پانګونې ته زړه نه ښه کوي او  ،خ المل شويښنې د دېاند يچې امنیت ،ږيېویل ک ېپوښتنه : داس

 ؟کوي ېومت بیا بیا د دوی د تشویقولو هڅافغان حک

ي خو د دخ ټولو ښنه او ویره چې له افغانانو سره ده هغه به د بهرنیانو سره ه  وېهغه اند ،))طب ا یو څه ویره به وي

ې د  ټ خپور سلنېوادونو کې په نورمال ډول د لس نه تر پنځه لس ېه لګې په ډول په نوروېره ده د بېسره سره  ټه ه  ډ

 سره  ټه اخستالی شي.(( ۍپه اسان رېپورخ ډ سلنېتر پنځوس  څخهرش ېتمه وي خو په افغانستان کې د د

تان پاکس ږي دېهندوستان په اړیکو کې راپورته ک پوښتنه : وزیر صاحب یوه بله مهمه موضوع چې هر کله د افغانستان او

ږي د کارپوهانو په اند د پاکستان حساسیتونه ه  ېند سره دغه راز تړونونه السلیک کحساسیتونه دي نو کله چې د ه

 ؟ دي يږي نو ایا تاسو په دغه تړونونو کې د پاکستان حساسیتونه په پا  کې نیولېکورسره راپارول 

 دي، تر ېمخ ه  خالص ره وکړي  دروازخ د دوی پته پانګون))موږ طب ا پاکستاني پانګوال ه  هڅولې چې راشي او دل

له  وادونو په پرتلهېه واړیکې مو له پاکستان سره دي د نورو بهرنی سودا ریزخارتصادي او  خټولو زیاتې او پیاوړ

وادونو سره ېچې موږ نباید له نورو ه ،پاکستان سره مو صادرات او ه  واردات زیات دي خو دا په دخ مانا نه ده

چې د نړۍ  ،واد حق لريېدا یوه غیر مشروع غوښتنه ده هر ه  ،ولرو او یاه  دغه اړیکې پرخ کړو ېاړیک خسودا ریز

 .((يوادونو سره اړیکې ولرېله ټولو ه

 

 

 



 

8 

 برگزار گردیدپتیکا برای رفع مشکالت ترانزیتي  کمیته اکنفرانس  

تان از طرف وزارت تجارت و صنایع افغانس که ،رفع مشکالت ترانزیتر برگزار کرد جهتکمیته اپتیکا نسشت اش را به 

از نماینده گان وزارت خانه  یتجارتر و از طرف پاکستان سکرتر وزارت تجارت پاکستان و ت داد دیگرامور م ین 

 های هر دو کشور درین نشست وجود داشتند.

 کا ورد های کمیته اپتیآدست  ،دوکتور انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان طر یک کنفرانس مطبوعاتر

افغانستان و پاکستان درین نشست حل  میان زیتر نمشکالت ترافیصد  ۷۰حدود  ،ه افزودشریک ساخت ها را با رسانه

 .و متبارر به زودی حل خواهد گردیداست گردیده 

 د.کر تاکیدبر موارد ذیل  و جاللتماب انوارالحق احديدرین نشست روی مشکالت ترانزیتر بحث صورت گرفته 

  .که الری های افغاني تا بندر واگه بروند ،هر دو جانب موافقه کردند ،ب د از بحث ها 1

ندر بیمه در ب اما حاال یک مقدار پول به شکل ،که به افغانستان از کراچر میامد ،مشکل بیمه الری اموال افغانر بود 2

درین نشت ، و دوباره پول شان را بدست میاورند خانه پوری کرده G1فور  ه که داخل تورخ  شد کراچر میمانند ب دآ

 .طرف زیاد شودمیان هر دو اعتماد  تا ،است هرفتگبرطرف سازی این مشکل تاکید صورت رای ب

  آباید تمامر موتر هایش در بندر میرسید ب د ،وارد افغانستان میکردرا موتر مال  5زمانر که یک تاجر  ،در گذشته 3
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ولر حال این مشکل ه  برطرف شده است و هر موتر زمانر که به بندر میرسد  ،خل افغانستان شوداجازه داده میشد تا دا

 .د به افغانستان برایش داده میشودواجازه ور

شور و درین کمیته نمایندگان هر دو کساخته میشود افغانستان و پاکستان  تجاری میاندر بندر کراچر کمیته مشترک  4

 ات الز  را انجا  دهند.رتآ اردامفو حل مشکالت تاجران ورتآ  برایتا ، د داشتخواهوجود 

شدند گر کانتینر میاز یک موتر به موتر دیدر کراچر  بار اول ،وارد مر شدب ضر اموال که به افغانستان  ،ذشتهدر گ 5

  .میشود واردن این مشکل ه  حل شده و اموال به همان شکل به افغانستا ف ال اما ،میشد وارد و ب دآ به افغانستان 

شکایت داشتند اما طرف مقابل وعده داده  ،دینکه اموال شان به غارت برده مر شتاجران افغان ازا ،در ب ضر موارد  6

  .که ب د ازین تدابیر امنیتر گرفته خواهد شد ،است

ته رتا دیدار داشکه روسای دو طرف گمرکات برای حل مشکالت ورتا فو ،بین گمرکات دایمرایجاد کمیته بر همچنان  7

 .گرددپاکستان حل  گرفت تا مشکالت در تمامر بنادر میان افغانستان وت هد صورت  ،باشند

بر  مقامات پاکستاني ،شد و در پاکستان تورف داده شده بود مر واردیل استخراج م ادن که از چین به افغانستان اوس 8

 ند.ه ارهایر ان وعده داد

سانیده ر پاکستان به منظور ترانزیت به امضأکه افغانستان و  ،دو سال ربل موافقت نامه را ،داکتر انوارالحق احدی افزود

 .تا مشکالت دو طرف را در مسایل ترانزیتر حل کند ،این کمیته موظف است بر اساس ان  ،بود

از تا  برسندر های هند ترانزیت الری افغانر از واگه ه  عبور کند و مستقی  به بازاتا  ،امیدواری نشان داد، داکتر احدی

هتر و اموال شان به شکل ب نند رهایر یابند بارگیری میک ،که اموال صادراتر شان را چندین بار ،بارگیری مجدد تاجران

 .برسددر ورت ک  تر به بازار هند 

د و دیگر نیتوانیکر موتر های الری افغانر مستقی  به بندر کراچر رفته نم ،دو مشکل تا حال حل نشده ،افزود یارای احد

  .که انشاهللا این مشکل ه  در اینده حل خواهد شد ،مشکل اخذ بیمه است

 نتضمیاز طرف وزارت ترانسپورت یک  ،دنموترهای که مستقی  به بندر واگه میرو ،جاللتماب وزیر صاحب افزود

مدار روز  30رای مدت خط بتضمین این  و داشته لیت برگشت ان را بدوش و دولت افغانستان مسؤ  خط اخذ میکند

 اعتبار را دارد.
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سازمان  هېوادونو دهمکارۍ دسویلي اسیا د 

 :ژندنه( پې سارک)

 :نصیراحمد زاخیل  اللیکو

Association for Regional 

Cooperation South Asia  

و وادنېیا دهسا سریزه: سارک یعنی دسویلی

وادونو ېتحادیه د اتو ها همکارۍ ېایز دسیمه

 د ېچ ،سازمان دی یو اقتصادي اوسیاسي

ملیا رده  (۱،۵)د شاوخوا نفوس له پلوه 

و مه ایزدلویو سی دنړۍ ،وګړو  په لرولو سره

 . ږيېرل کېسازمانونو څخه شم

دبنګله  وروستیو  کې په کال م  ۱۹۷۰د 

 سیا دالي د سویضیاءالرحمن  ولسمشردیش 

 ېوکړ چ جوړښت وړاندیز بالک د د سوداګرۍ

 دې اتحادېې د وبهرنیو  چارو وزیران وادونو دېاوو ه د اسیا  د سویلېاپریل کې کال په  م  ۱۹۸۱ د ځل لپاره  لومړي د

 ليسویکال په اګست کې د  ۱۹۸۱سره راټول شول او د ېکولمبو ک نه ېپالزمرامنځته کولو په هکله دسریالنکا په  د

  ټه تاسیس شوه.ېوادونو دهمکاریو کمېاسیا ه

په نوي  کې م۱۹۸۳ کال په لوريه وزیرانو لد چارو  د بهرنیو سارک  اعالمیه د همکارۍ د وادونوېسویلي اسیا ه د 

 ومنل شوه . ډیلي کې

 هند، بوتان، ،بنګله دیش سازمان اساسنامه د د دې ې،وروسته له هغه چ ،سیمه ایز سازماناسیا دهمکارۍ سویلې د 

د دسمبر په م کال ۱۹۸۵د ډول  يمشرانو له خوا اعالن شوه په رسم وادونو دېاوسریالنکا ه پاکستان، نیپال، مالدیو،

                                                                                                                                  شو.تاسیس ي سره سمون خورلمریز کال  يهجر ۱۳۶۴د ېچ مه۸

 او داخل شو ېپه حیث په دغه سازمان ک يناظر غړ د مه ۳۱نومبر په  م کال د ۲۰۰۵ هند په غوښتنه د افغانستان د

 ورننوتو  سره دافغانستان په  د ېچ ،سازمان غړی شو د دغه ډول  په رسمي هټېن په  دریمهاپریل  م کال د ۲۰۰۷د

( غړي  ۸، چې په دې توګه په اوسني وخت کې د سارک ټولنه اته )وادونو ته ورسیدېاتو ه شمیر غړو دسازمان  دې

 .لري (Observers) ( څارونکي ۹)او نهه 

 وړاندیزپه حیث خپل  ناظرغړي د ېریا هم په دغه سازمان ککوسویلي  امریکا او ېک میاشت اپریل  کال په  ۲۰۰۶د 

اظر غړیتوب لپاره ن سازمان د دې د ېمیاشت کپه جوالی کال م  ۲۰۰۶ د  هم ټولنې همدارنګه اروپایې .کړ ېوړاند

 یتوب په هکله خپل وړاندیز په رسميناظر غړ د ېمارچ میاشت ککال په م  ۲۰۰۷ ایران د او وښوده  والتیاېخپله ل

 ،سویلي کوریا، برما، مراکش ،جاپان، ایران ،چین، )استرالیاوادونه ېه يد سارک څارونکاوس   ېچ ،کړ ېډول وړاند

 ما د سارک وادونه لکه چین، ایران او برېچې ځینې ه ،لو وړ دهو. د یادي( دد امریکا متحده ایاالتاو  ټولنه ېاروپای

http://bineshnow.blogfa.com/post-22.aspx
http://bineshnow.blogfa.com/post-22.aspx
http://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=(%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D9%86
http://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%8A_%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ps.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%AF_%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
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کو لنې د څارونچې د سارک ټو ،يلکه روسیه او اندونیزیا غواړ ،ونهوادېهمدارنګه ځینې ه .يه دوالېټولنې د غړیتوب ل

 .يدنده په غاړه واخل

 شتون لري. همکاريبرخو کې  ېپه الند ترمنځ  دنواوېه یزه توګه دغړوپه ټول

 .يهمکارهکله پراختیا په  د کلیو ې او دهڼکر د -۱  

 .ژندنې په هکله همکاريېواپه او جيکنالوټ علم، ،رسنیزو اړیکو -۲

 .مبارزه ېوړاند وزلۍ پر ېد ب ټولنیز فعالیتونو او ،چارو په روغتیایې -۳

 .هکله  همکاريموضوعاتو په  يکلتورهنر او  ،ټخدمتونو، سپور پوستي نقل، د حمل او  -۴

 . ياړخیزه همکار هر برخه کېلوړتیا په رفیت د ظد  منابع ( يسرچینو)بشر يانسان د  -۵

سته ورو ېچ ،افه شولموارد  په پورته پنځو برخو کي اض ۍهماهنګ او ۍارکهم نور د ېځین ېورستیو کلونو ک ېپه د 

 به ورڅخه یادونه وکړو.
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 :   )موخې(دسارک اهداف

او ټولنیز  يقتصادا کار له الرې د وادونو تر منځ د همغږۍ او ګډېو هید غړ ېموخ ياو اساس ۍمړنود سارک ټولنې ل

ه یې برخ ياقتصاد اصل او د يوادونه د اقتصاد له پلوه کمزورېاسیا ه سویلي. په ټولیز ډول د يختګ چټک کول دپرم

 ګټه وادونو پهېالره د وروسته پاتې هتګپه نړۍ کې د اقتصاد اوسنۍ  ېچ ،يږېلیدل ک، له بل پلوه دا هم يکرهڼه جوړو

 ( یا د ساتنې پالیسۍProtectionismادونو تر منځ )وېچې د شتمنو ه ،المل دا دی اصلي ېستونز ېد نه ده. د

چارو ، د ستونزو په الرو يکو ېوادونه غونډېه يد اوارولو لپاره د سارک غړ ېدغې ستونز . ديږېورځ زیاتورځ په 

مرسته  ېتصاد په چټک پرمختګ کدوی سره د اق ېچې نه یواز ،يکړې وکړېداسې پر ېچ ،ياو هڅه کو يغور کو

 يوادونو تر منځ اقتصادېارک غړو هسبلکه د  ،يوکړ

د سارک                          . يواټن هم کم کړ

ۍ او همغږۍ لمن وادونه په خپل منځ کې د همکارېه

 چۍهڅې د ټکنالو ېرېدوی ډ . ديورځ په ورځ پراخو

پرمختګ چټک کول، د معلوماتو  ياجول، د اقتصادرو

 ېشه ید ن  ،و ستونزو له منځه وړلخپرول، د ټولنیز

 وړل دي. هتوکو او ترهګرۍ له منځ

د  ،سارک د پام وړ دنده د ،ېټولو ک ېاما په د

په  . د سارکيوداګریزو مرستو او همغږۍ ډېرول دس

صادراتو او وارداتو  ټولنه کې د اقتصاد، سوداګرۍ،

 .يږېمړیتوب په سترګه کتل کوانو ته د لموضوعګ

حاکمیت  يمل وادونو دېو هغړی ګاونډیتوب د روابطو په ساتلو، د سارک سازمان د دپه دې اساس د سارک سازمان 

 و پراختیا،اړیک ياقتصاد څوګونې دوګونې او نه الس وهنې د د ېک بل په کورنیو چارو د یو ،خپلواکي، بشپړتیا ۍ،ځمکن

یا پراخت د داګرۍ سو ېزاداد  سیمه ایزو مناسباتو اوهمکاریو پیاړتیا او د ،لمنځه وړلو يوال ېسته پاتاو ورو فقر د

 لپاره رامنځته شو. 

ه سلنه برابر( ۵د نړۍ د سوداګرۍ پنځه ) يسوداګر وادونو ترمنځېد سارک غړو ه ېم کال پور ۱۹۹۵که څه هم تر 

   .يږېل بلل کیپ یته راتلل د سارک د ټولنې ریښتین منځ( SAPTA)) اټ، خو بیا هم د سارک له خوا د ساپوه

        :توګه دي ېپر بنسټ په الند اساسنامې د ههغ هداف داسارک  د      

 برابرول. اسانتیاوژوند  هغوی لپاره د د او یې لوړوالکچ دونکو د ژوند دېاوس د سویلې اسیا د :1

، رابرولبره د دې زمینه ټولو وګړو لپا د پراختیا او کلتوري ټولنیزې او ېپه سیمه ک ،کول  يد اقتصادي ودې ګړند :2 

 .يتوان څخه استفاده وکوالی شټول خپل  څو د

 دل.ېک يمتک ځان باوري او پر ،پرمختګ ،نو تقویهوداوېه سیا دا د سویلي :  3 

 اړخیزه اعتماد درلودل. رهیلو په هکله مسا وادونو ترمنځ دېه ویغړ : د4 
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 پراختیا. همکاري او ،مرستي اړخیزهکنالوژیکي برخو کې دوه ټکي اویتخن ،کلتوري ،اجتماعي ،په اقصادي: 5 

 کاریو ته وده ورکول.موادونو سره هېه ودې مخ پر د : 6 

 .الرېله نړیوالو کنفرانسونو  اوړتیا دپی ۍهمکار مشترکو ګټو په هکله د وادونو ترمنځ دېه غړیو د: 7 

 .يورته موخې تعقیبو ېچ ،لکوهمكاري سیمه ییزو سازمانونو سره  هغو نړیوالو او د :8

 شرایط: غړیتوب د ېسارک په سازمان ک د

 يیتوب ترالسه کړړباید غ ېسازمان په کومه برخه ک ېد واد دېیو ه ېچ ،شرط دی سازمان دغړو په توافق دا ېد د
   . يموقیعت ولر ېباید په سویل  یا سویل ختیځ ک يش يسازمان غړ ېد د يغواړ ېواد چېهغه ه ،اوکه نه؟ دوهم

  :کاري تګالرهد سارک ټولنې  

 ۱۹۸۵مړنۍ ناسته یې د و، چې ليیا هر دوه کاله وروسته غونډه کو هرکال پدې خوا م کال را ۱۹۸۵د سارک ټولنه د 

ونو د وادېدو د غړو هېوادونو د مشرانو په راټولېد غړو ه هد ډاکا په ښار کې وشوه. دغه غونډ ېپه پای ککال م 

، چې يلر ېډل ياو تخصص يکار( ۱۲سارک ټولنه په خپل تشکیل کې دولس ) . ديږېکښارونو څخه په یو ښار کې 

 .ياو د اوارولو هڅې یې کو يږېو ستونزو غږیپه خپلو غونډو کی په اړونده راوالړو شو ېهره یوه ی

 سارک سازمان جوړښت :  د

 ،لري ه رول په غاړهتر منځ ناسته تر ټولو مهم اوعمد مشرانو سارک د اعیانو )مشرانو ( مجلس : د -۱

 یو  ېمشرانو جلسه په کال ک د ي.ږېمجلس لخوا ټاکل ک ېد نکې غونډې دسازمان اهداف او راتلو د ېچ

http://www.saarc-sec.org/
http://www.saarc-sec.org/
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 .ځل دایریږي
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 او ېبیا کتن د ېچ ،چارو له وزیرانو جوړه شوې دهوادونو د بهرنیو ېغړیو ه دغه شورا د  وزیرانو شورا: د -۲

کولو په هکله  تصمیم  ېنویو پالنونو پل د ېپه وخت ک اړتیا و ددېجوړ حوزې دهمکاریو د نوې  د سیاست پرمختګ د

 او نورې عمده دندې په غاړه لري.نیول 

ټه ېدغه کم .لوړپوړو چارواکو څخه جوړه ده وادونو د بهرنیو چارو دېغړو ه ټه دېکم ېنوموړ  ته :ېکم يدایم  -۳

 .يکړ ېټې جوړېوړې کاري کم ېپه خپل جوړښت ک يکوالی ش

 .ګډون کوالی شيوادونه ېه يغړ ېپور  دوو څخه تر اوو کې د ېټېپه دې  کم

 

 ،رامنځته شو ېنه کېنیپال په پالزم ټه دېن ۱۶په  نجو م کال د 1987 سازمان د یزه یمیسسارک  د  : سکرتریت -۴

 لو سازمانونو سرهړیواسارک اونورو ن هم د ول اوسرخدماتو سرته  د ېوي فعالیتونو سربیره، په غونډو کد اجرای ېچ

 .ت په غاړه لريیلؤد اړیکو جوړولو مس

 .پالن له مخې ترسره کیږي يیو منل شو وادونو لخوا دېغړیو ه بودیجه د ۍسکرتریت کلن د

 -سارک موافقت نامې : د   

 يدهغه مقدمات ېچ ،دهېفکر ک ېومړیو ژمنو څخه وروسته داسل دسارک د رامنځته کولو  د -: (SAFTA) فټااس

چې  ی،د مګر حقیقت دا ،بڼه غوره کړي يفټا تړون عملام کال پورې پای ته ورسیږي او د س ۲۰۰۱کارونه تر 

ا ټفاس د ،سربیره پر دې .دی ېشعار په بڼه پات د سارک په حوزې کې یو ګډ بازار نه دی رامنځته شوی او تراوسه د

ه شان په اروپا پ م کال پورې د ۲۰۲۰به تر  وادونهېسارک د حوزې غړي ه د ېچ ،وه ېوړاندوینه شو ېپه تړون ک

وخو موادونو ترمنځ پرتو ستونزو ته په کتو سره به د دغو  ېغړو ه ياصل کسار مګر دي، یو اقتصادي اتحاد بدل ش

  .يو ېترالسه کول د تمې څخه لر

ترسره کړه هغوی  وادونو یوه سوداګریزه موافقهېسارک غړیو  ه د ېپه لومړیو ککال  م1993 د  (SAPTA):-ا ټساپ

 ېغدل خو دېته سره ورس ېا( ترعنوان الندې یوې موافقتنامټپاترجیح )س سوداګرۍ د سارک د ډول د ير احتیاطېپه ډ

ي رسم غیرپه  وادونو ترمنځېدې اوو ه سوداګړۍ لویه برخه د د يمعلومیږ ېچ ،څرنګه  .پرمختګ ونکړ کوماتحادیې 

 SAARC Preferential Tradeپټا)اچې س، ښکاريې العاتو څخه داسمط دي، ږېډول تر سره ک يدونکېنه ثبت او

Area) یو قوي اقتصادي بالک رامنځته کړي ېچ ،ونه شو کړای.                            

 یوه کامیابه تجربه دوداګریز سازمان په توګه تر اوسه س اقتصادي او اسیا د يسویل سارک د  -: ېسارک راتلونک د

غیر به یو کره  ت ېپه نږدې راتلونکو کلونو ک ېچ ،نه ښکاري ېشرایطو ته په کتو سره داس او ېښودلنه ده څخه  ځان

 ،دی هکله یو غالب شک دا ېپه د ي.رامنځته ش ېاو سوداګریزو مناسباتو ک يوادونو ترمنځ په اقتصادېغړیو ه د

نورو  غړیو څخه پرته  د سارک د م داوهخپلو روانو سوداګریزو معامالتو  نو څخه پهووادېغړیو ه هریو د ېرېچک

 نه شي . السه کوالی دي تر ېد سارک هغه  موخې چې په پام کې ینو  يش ېپات ېوادونو سره په اړیکه کېه

خو  ياو سوداګرۍ د پراختیا لپاره اړین بول اقتصاد يخپل مل چې دغه سازمان د ،وادونه سره له دېېسارک غړي ه د

سارک دغړیو  دامله  ېله همد ېاو ته  مثبت ځواب وواییتدوی خپلو  اړ ېک په مټ  دسار د ېچ ي،په دې باور نه لر

 . ته پاملرنه زیاته شوه ېمنطق ېڅخه بهر سوداګریز
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 ياوخارج يداخل د ،ېسرمای ،منابعو د ،توالینفوس زیا د خنډونو ټيرانزیټ او اقتصادي دوادونه ېسارک غړي ه د

ه دغ ېچ ي،پراختیا په رابطه باید وکوالی ش څو اړخیزو اقتصادي وادونه دېدغه ه .يوان دېستونزو سره الس او ګر

  .حل کړي ېستونز يسیمې  ټولې سیاس د سازمانونو په څیر نورو د ېنهادینه کړي اوپه پای ک يهمکار

 .سازمانونو سره پراخه همکاري لري نورو نړیوالو مرسته کونکو سارک د ملګروملتونو او

 

                           

 

 

  

  

د یو بل له تجربو  وادونه کوالی شي، چېېهنوموړي 

نې امنیتي ننګو ېپه سیمه کستنې سره څخه په ګټې اخ
ت امنیثبات په نړۍ کې د  د سیمېله منځه یوسي؛ ځکه 

د ټینګښت الملونه برابر وي او د بشریت د پایښت المل 
 .ګرځي

 تېوروسته پا وادونه باید دېسازمان غړي ه ېد د
 د ېوړاند افغانستان پر دوادونو په ځانګړي ډول ېه

ره ېډ ېولو کواراسیاسي ستونزو په  پرتو اقتصادي او

 وادونه دېه نډيوهمکاري وکړي اوهم باید زمونږ ګا

 پر ځای د ېالس وهن د ېافغانستان په کورنیو چارو ک
ه ځک ي،ونډه واخلپراخه  ېثبات ک واد په امنیت اوېه ېد

 په خاصه توګه د ېسیم ېټول واد امنیت دېه ېد د
 پر واد پرمختګ اوېه ېد اوهم د يګټه د په ګاونډیو

 ېاقتصادي ود وادونو دېټولو غړیو ه دل دېک ځان بسیا
 .يدای شېسبب ک

زموږ د سیمې پر وړاندې نورې پرتې ننګونې لوږه، 

اړه ګډ دې په که چیری بیکاري او د هوا بدلون دی، 

نو له شک پرته، چې زموږ سیمه به د  ،و نه کړو کار 

 ښې راتلونکې زیری له ځان سره و نه لري.

 مآخذونه :

www.saarc-sec.org 

www.thehindu.com 

www.wekipedia.com 

www.nation.com 

www.bhutanobserver.bt 

www.cottonbangladesh.com 

 

 

وادونه او ېس ارک غړي ه د ېکچیر يږېمعلوم ېداس 
ناظر غړیتوب لري که  س    ارک د د ېوادونه چېه کوم

 دا ينو کوالی ش        يوکړ ياو همکار يدوی وغواړ
ومؤثر س    ازمان په ایو پیاوړي  د ېس    یم س    ازمان د

 .توګه تبدیل کړي

 پای

کاله ( ۷۲د س      ارک ټولنې د پیل څخه ش      ا او خوا )

په دې ترڅ کې د ټولنې بریالیتوبونه او  ېچ ،يږېرېت

خه ډېرې کم ته راوړنې د هیلو څ دې  وې. د ېالس       

اکس   تان رو کلونو کې د پیټولنې د نامؤثریت دلیل په ت

لی ګنل اړیکو خرابوا ياو هندوس  تان ترمنځ د س  یاس  

ې د س       وداګریزو ر ځل  ه پ  ه دغ  ه غون  ډه کې. ډيږېک

ش    خړو او س    یمه ایزو نا  يمس    ایلو پرځای س    یاس    

ارامیو بحثونو ته ځای ورکړل ش       وی، نو په همدې 

چارو  ياو سوداګر ياساس د سارک ټولنه په اقتصاد

سره مخ ده سنی  .کې د خنډونو  سارک ټولنې ته او د 

او د  يړل دمنځه وله چلنج په س     یمه کې د لوږې د 

مدې س       تونز پاره د س        ارک غړ ېه  يد اوارولو ل

ب همک  ارۍ ت  ه تر هرڅ  ه لمړیتو يوادون  ه خپلمنځېه

د س       ارک س       ازمان  ده، چې  وړ د یادولو .يورکو

په دې  وادونه ګډې ګټې او ګډې ننګونې لريېغړي ه

وادونه دي س    تر ېرته، چې د س    ارک هیس    یمه کې چ

س  تره  و کې س  یم یادوچې په  ،ځکهفرص  تونه ش  ته 

انرژي پرته ده، روزل ش       وي او په کار پوه ځوانان 

ښتونه یې  ستر نو ښه ځواک خاوندان او  لري، چې د 

وادون  ه ېل  ه دې امل  ه ټول دغ  ه ه رامنځت  ه کړي دي،

س       ره له دغو فرص       تونو څخه د خپلو  ګډهباید په 

وادونو او خپلو خلکو په ګټه کار واخلي.           ېه  

 

http://www.saarc-sec.org/
http://www.thehindu.com/
http://www.wekipedia.com/
http://www.nation.com/
http://www.bhutanobserver.bt/
http://www.cottonbangladesh.com/
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 است در تالش به دست آوردن عضویت سازمان تجارت جهانی وزارت تجارت وصنایع 

 میالدی به دست اورد.  2014عضویت سازمان تجارت جهانی را پیش از فرا رسیدن سال  ،دولت افغانستان می خواهد

سبت معرفی سازمان تجارت جهاني ورکشاپ که به منامزمل شینواری معین وزارت تجارت وصنایع کشور در محترم 

دسامبر سال جاری هیتی متشکل از نماینده گان چهار ده وزارت که وزارت م هفت ګفت  ،ردیده بودگدایر  WTOیا 

تجارت در رأس ان می باشد، به کشور سویس جهت انجام دور سوم مذاکرات با مسؤلین سازمان تجارت جهانی برای 

کشور عضویت این سازمان را داشته  157سفر می کنند. در حال حاضر حدود عضویت افغانستان در این سازمان 

که افغانستان نیز جزء کشورهای ناظر این سازمان  ،وسی کشور دیگر نیز به حیث ناظر مشمول این سازمان هستند

 .محسوب میشود

 

ما سخت درتالش به  ګفت :مزمل شینواری اقای 

بل هانی قدست آوردن عضویت سازمان تجارت ج

 (ستیم.ه 2014از فرا رسیدن سال 

می افزاید، که با عضویت  محترم شینواری

افغانستان در این سازمان بسیاری از مشکالت 

تجارتی کشور حل می شود وجذب سرمایه گذاری 

ها، اشتغال زایی و در نتیجه بهبود اقتصاد از فواید 

 عضویت کشور در این سازمان است.

، که افزاید معین وزارت تجارت همچنان می

پاکستان عضویت این سازمان را دارد وبا عضویت 

افغانستان مشکالت ترانزیتی افغانستان وپاکستان 

 نیز حل خواهد شد.

افزایش گمرکات کشور، افزایش  محترم شینواری

رای ت بین المللی، سرمایه گذاری وزراعت را از جمله شروط مهم بارتولیدات داخلی وطرح قوانینی در عرصه های تج

عضویت کشور دراین سازمان بیان کرده ومی گوید، که عالوه بر اینکه بر ارتقای ظرفیت در عرصه های مختلف 

 تالش می کند، این وزارت مسوده بیست قانونی را در عرصه های مختلف تجارت کشور اماده کرده است.

 بسیاری از ت جهانی را کسب نماید،، اگر افغانستان بتواند عضویت سازمان تجارمحترم مزمل شینواری به گفته 

 مشکالت ترانزیتی واز جمله مشکالتی که با پاکستان دارد، به راحتی حل خواهد شد.

کسب عضویت در این سازمان، ضمن اینکه تولیدات صنعتی داخلی را افزایش خواهد داد، سرمایه گذاران همچنان 

 سرمایه گذاری کند.داخلی وخارجی را نیز تشویق خواهد کرد تا در افغانستان 

اگر یک کشور بوسیله صادرات خود به افغانستان صدمه وارد کند، ما با داشتن عضویت در این معین تجاری افزود 

 سازمان، میتوانیم جلو چنین صادراتی را بگیریم.
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ت تجارکه برای بهبود  ،سازمان تجارتی جهانی که یکصدو پنجاوهفت کشور عضو دارند، یک نهاد بین المللی است

 تشویق کشورها در راستای توقف تعرفه های وارداتی وسایر موانع کار می کند. ازاد و

این سازمان قواعد تجارت بین الملل را نظارت، از موافقتنامه های تجارت ازاد مراقبت و منازعات تجارتی بین دولتها 

 را حل وفصل مینماید.

واست افغانستان مبنی بر شمولیت افغانستان به حیث ناظر در درخ 2004دسامبر  14گفتنی است، که پیش از این در 

 این سازمان، پذیرفته شده بود.

 مزایای عضویت در سازمان تجارتی جهانی 

که تمام کشورهای عضو  ،تجربه نظام تجارت چند جانبه که از سوی سازمان تجارت جهانی تنظیم میگردد نشان داده

آورد های دراین زمینه داشته است. عضویت  مند می شوند وهر کشور دستااز مزایای مربوط به این سازمان بهره 

 در سازمان تجارت جهانی باعث می شود تا:

 ._ مصارف زنده گر کاهش یافته و م یارهای زنده گر بهبود یابد

 ._ منازعات حل گردیده ومنارشات تجارتر کاهش یابند

 ._ رشد ارتصادی وفرصت های کاری به میان آیند

 .رف مربوط به ف الیت های تجاری در سطح بین المللر کاهش یابد_ مصا

 ._ حکومتداری سال  ترغیب گردد

 ._ کشورها رشد وانکشاف نمایند

 ._ کشورهای ض یف فرصت بیان نظریات داشته باشند

 ._ محیط زیست وصحت حمایت گردد

 ._ صلح وثبات تامین شود

 غانستانمزایای عضویت در سازمان تجارتی جهانی برای اف

ارج ګذاری می نماید واین کشورها را  ،نکشاف مانند افغانستان رااسازمان تجارت جهانی تالشهای کشورهای رو به 

رهای . افغانستان دربین کشومن حیث کشورهای رو به انکشاف یا کشورهای کمتر انکشاف یافته طبقه بندی نموده است

ارت جهانی از جمله ممالک دو سوم کشورهای عضو سازمان تجشود. اضافه تر از  میکمتر انکشاف یافته محسوب 

 کشاف یا کمتر انکشاف یافته اند.نرو به ا

بسیاری از این کشورهای بعد از الحاق به سازمان تجارت جهانی، میزان بلند سرمایه گذاری ها وصادرات را شاهد 

شاهد پنج درصد افزایش در سطح شان کشورهای رو به انکشاف ویا کمتر انکشاف یافته  2007بوده اند. درسال 

 در صد بوده است. 1.2ت کشورهای انکشاف یافته تنها رابودند در حالیکه رشد تج
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که این کشور محاط به خشکه است.  ،مان تجارت جهانی ملحق گردد این استزل دیگری که افغانستان باید به سادلی

 غانستان حق انرا خواهند داشت تا بدون کدام موانع یا تاخیر بعد از عضویت در این سازمان، اموال و وسایط نقلیه اف

از طریق مسیر های مناسب در قلمرو سایر کشورهای عضو، ترانزیت نمایند. هیچ گونه فیس غیر موجه ویا اقدام غیر 

ربه ظمناسب در برابر تجارت ترانزیتی و وسایط نقلیه افغانستان وضع نخواهد شد. این یک حق تضمین شده است که ن

 قوانین سازمان تجارت جهانی از ان حفاظت وحمایت خواهد شد.

تمام کشورهای همجوار وشرکای عمده تجارت افغانستان عضو این سازمان اند ویا هم خواهان کسب عضویت در این 

ن ازمااعضای س زعربستان سعودی و کشورهای خلیج ا سازمان هستند. پاکستان، هندوستان، چین، ترکیه، قرغزستان،

تجارت جهانی به شمار میروند. ایران، ازبکستان، تاجکستان وقزاقستان خواهان عضویت در این سازمان اند. 

 ترکمنستان گامهای مقدماتی رابه منظور ارایه درخواستی کسب عضویت روی دست گرفته اند.

ن نخواهد کرد. بنابرآن، برای استفاده از قواعد تجارتی _ به جز قواعد شرکای عمده افغانستان، منافع کشور را تامی

که تجارت بین افغانستان وشرکای تجارتی  ،تا باشد ،افغانستان نهایت مهم است تا عضویت این سازمان را حاصل کند

 آن تحت قواعد ومقررات هماهنگ ومنسجم صورت گیرد.

 ده است:دست آوردهای عمده افغانستان در زمینه کسب عضویت سازمان تجارت جهانی در ذیل خالصه ش

:  دولت جمهوری اسالمی افغانستان جهت الحاق با سازمان تجارت جهانی درخواست خویش را ارایه 2004نومبر 

 کرد.

 ر را اعطا کرد.  ظناسازمان تجارت جهانی به افغانستان موقف عضویت   2004دسمبر 

 سازمان تجارت جهانی برای افغانستان گروپ کاری ایجاد نمود.  2004دسمبر 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان یاد داشت پیرامون رژیم تجارت خارجی خویش را به سازمان تجارت   2009 مارچ

 جهانی ارایه کرد.

:  افغانستان پروسه پیشرفت سوی الحاق با سازمان تجارت جهانی را سرعت بخشید. دولت اسالمی 2010سال 

شنهاد نخست دسترسی بازار برای اموال وخدمات را اغاز افغانستان یک پالن تقنینی اصالحی را تهیه وکار تهیه پی

 کرد.

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان پاسخ ها را به سواالت اعضاء سازمان تجارت جهانی ارایه نمود.  2011جنوری 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان پیشنهاد نخست دسترسی برای اموال را به سازمان تجارت جهانی   2012جون 

 رد.ارایه ک

 سازمان تجارت جهانی برای افغانستان جلسۀ دوم گروپ کاری را دایر کرد.  2012جون 

 مان تجارت جهانی برای افغانستان جلسۀ نخست گروپ کاری را دایر کرد.زسا  2012جوالی 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان پاسخ ها را به سواالت سازمان تجارت جهانی ارایه نمود. 2012اکتوبر 
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 گردیددایر  زن در وزارت تجارت وصنایع علیهخشونت  ه محولسج

اما میتوان  فت توجه به ان به عنوان  ،پدیده جدید نبوده  و از پیشینه تاریخې برخوردار استخشونت نسبت به زنان 

  .جتماعر مقوله جدید استامساله ای 

شمول به هنگا   زنان م ضلر است جهاناست. خشونت علیه  بر روز جهانر رفع خشونت علیه زنوپنج  نوامبیست

 جنگ و آوارگر، در خانه و در جام ه. 

هیچکدا  بر  ،انساني وتکلیف اجتماعر برابر استاسال  زن ومرد از حیث مقدس دین در  ،از ان جا که اشکار است

 .هردو مخاطب یاایهاالناس و ایهاالمومنون است ،دیګری برتري ندارد

 

 را ذکر کرده و حتر زنان را ستوده که درشرایط ناهموار،درجام ه ازحق دفاع کرده است. ونقش مثبت ومنفر زنان 

هر  حوبر مگان زن در وزارت تجارت وصنایع دایر  ردیده بود اشتراک کنند علیهخشونت  لسه که به مناسبت محودر ج

 زن تاکید کردند. علیهنوع خشونت 

زنان ومردان درخلقت  ،گفتوزارت تجارت وصنایع سخنراني کرده  در اغاز محتر  صدرالدین سحر م ین اداري ومالر

 ندارند و تفاوت فزیکي به م نر تفاوت حقورر نیست.گر باه  برابر اند و امتیازی در حقوق ذاتر بریکدی

 ر،حق رای دادنگزنان همانند مردان حق ازادي بیان ، حق ازدواج ،حق زند ،م ین صاحب سحر افزود

 م ین صاحب از افزایش خشونت علیه زن یاد اوری کرده و از همه ارشارجام ه ،مسولین دولتر، ند.و سایر حقوق را دار

 این پدیده شو  مشترکا مبارزه نمایند. ، تا در محورسانه ها خواست ،علما دین

 گر وارتباط امور والیات وزارت زنان بیانیه وزیرصاحبه امور زناندرین جلسه محترمه حسنیه مخلص ریس هماهن

 حسن بانو غنضفر را به خوانش گرفت
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 انه ها را یک نیازبه مرد  از طریق رسزن تاکیدکرده و اگاهر  علیهخشونت  صاحبه در بیانیه خود نیز بر محو وزیر

 این پدیده عنوان کرد. مبر  برای محو

برداشته که زنان  ا  های مهمر که وزارت امورزنان در راستای تامین حقوق  ،وزیر صاحبه در بیانیه خود افزوده بود

 راه انداخته خواهد شد.ه زن در سراسر کشور بر زار شده و در اینده نیز ب علیهخشونت  ازجمله کمپاین ها محو

در اسال  توضیح داده  فت : امروز را در اخیر محترمه فایقه کندهاری امره جندر وزارت تجارت وصنایع جایګاه زن 

ر پسو برعکس بر تولد دختر ناخوش درحالیکه دختر رحمت است و د همه خوش میشوند در خانه که پسر تولد میشو

 ن مت است از ن مت پرسان میشود اما از رحمت نمیشود.

با انکه جام ه امروزي مقا  زن  ،ارایه داشته افزود امره جندر درین مورد ب ضر از احادیث و داستان های اسالمي را 

 بهشت زیر پای مادران است. ،فرموده اند روزاکر  ص چهارده صد سال ربل از امپیامبر گرفته اما را نادیده 

زن در کمیسون مستقل  علیهه ش چهار هزار رضیه خشونت  ۱۳۹۱ش ها طر هفت ماه سال به اساس تازه ترین  زار

 حقوق بشر ثبت شده اند.

زن در مرکز  علیهموارد خشونت  ۳۵۰۰ر بیش از سشش ماه اول سال روان هجری شم رد ،وزارت امور زنان میګوید

 و والیات کشور ثبت شده است.
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خ محصول تولید بی ېد افغانستان د نهای جګړو له املهد لسیزو 
 ته اړ ېیې د يکوونکچې اکثره تولید  ،بنسټ له منځه والړ

 ېتولیدات پاکستان ته د نهای يڅو نیمه پای ته رسیدل ،کړه
ۍ د صادراتو لپاره تولید کړی.د غال يمحصول لپاره انتقال کړ

محصول د  ېلپاره باید افغانستان د نهای ېسکټور د ود ېد
ی تولید یوه فابریکه . په مزار کې د نهایيد وړتیا ولرتولی

 مانهکوالی په زیاته پی يخو یوه فابریکه نشده  ېپرانیستل شو
ور د غالیو سکټ تولید وکړي څو د ټولنې وګړو ته بسنه وکړي،

مالوچو  يد اومه موادو عرضه ده، د کورن ه ننګونهته بل ېمخ
له امله په  يخرابوال )پنبو( او د نورو اومه موادو د سرچینو د

) په  يږېاومه مواد وارد ٪۵۳دغه سکټور  اوسط توګه د
 ځانګړی توګه له پاکستان څخه(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ار( موندل، یوه د باکیفیت مناسب او پر وخت موادو )پنبه، ت
 رټ او. د اومو موادو واردول د ټرانسپويږېبله ستونزه ګڼل ک

زه ېمت اغېق ېچې پر نهای ي،ګمرک مصارف له ځانه سره لر
 دی.  ېخوا کیفیت یې هم تر سوال الند ې، له بليکو

یو  ېله الر چې د غالیو انتقال د هوا  ې،د غالیو سوداګر وای
کارګو ځای کم او لګښت یې  ېځکه هوای ،کار ندی ياقتصاد

 زیات دی. 
نورو  ېغالۍ د پاکستان له الر هزیات ٪۹۰د افغانستان تر 

حمل مصارف  ې، د پاکستان له الريږېادرټونو ته صېمارک
او کمزورې د ګمرکاتو  .ياو زیات وخت هم نیس ياوچت وړ

صادرونکو او ، ګرانودابیروکراتیکه اداره د غالیو سو
 ننګونه ده.لپاره بله ستونزه او  ونکووارد
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 په افغانستان کی د غالیو صنعت

 په افغانستان کې د غالیو بازار ، ګواښونه او فرصتونه

له دودیزو صنعتونو  د غالیو صنعت د افغانستان
سره واد کې د کلونو جګړو سره ېڅخه دی، په ه

ځواک اوس هم په  يد غالیو اوبدلو مهارت او کار
ر وګه شته. د غالیو سکټوثره تافغانستان کې په مو

 يسوداګرۍ کې یو مهم رول لوبوالی شواد په ېد ه
د بلل لپاره یو مهم تولی ياو د صادراتو زیاتوال

اګرو تر څنګ د . د غالیو صنعت د سوديږېک
ید هم د عا( لپاره میرمنوتوګه  ېکلیوالو )په ځانګړ

 .يیوه ښه سرچینه ګڼل کیږ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
واد ېغالیو یو مخکښ ه يیفیته السافغانستان د باک

صادراتو تر ټولو لوی رقم دی. غالۍ د افغانستان د 
میلیون  ۱۴۰کال کې  ۲۰۰۵چې په  ي،ګڼل کیږ

 کېپاکستان  ٪۹۰دغه تولید  ته رسیده، د وډالر
چون چې بیا د هغه ځای څخه په پر ي،ږېپلورل ک

. يږېټونو کې خرڅېاو عمده توګه په نړیوال مارک
ړه ا په بشپکول او پرمینځل تقریب ېچد غالیو غی

 غالیو د ي. د افغانيږېتوګه په پاکستان کې ک
نه ې غالۍ دنچ ،نوم پیاوړتیا لپاره اړینه ده يتجارت

 نه په ياو پرمینځل ش يپه افغانستان کې غیچ
 ٪۶۰پاکستان کې، د پاکستان  د غالیو صادراتو 

 .يله افغانستان څخه سرچینه اخل
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دغه سکټور لپار باید زیات کار  که څه هم د

تان د غالیو سکټور ښه ، د افغانسيشو
. افغان غالۍ او منسوجات په يفرصتونه لر

ۍ په . غاليښه منظر لر کچهنړیواله 
ڼل تولید ګ يافغانستان کې یو عنعنوی الس

یفیته ل باکېالبې، چې شتمن تاریخ او بيږېک
. افغان يسره لرنونه هم له ځانه یډیزا
ه سره د توګ يغالیو ته په ترجیح يالس

وادونو )د ېکو هد غالیو غوره واردون نړۍ
اتحادیه( له  یېامریکا متحده ایاالت او اروپا

 امتیاز ېمحصول د نه اخستن يخوا د ګمرک
 هم ورکړ شوی دی.

 يچې د یوه غښتل ي،افغانستان دا وړتیا لر
یوال ړمارکیټینګ کمپاین سره خپل د غالیو ن

چې  ې،ښنېاو هغه اند يمنظر پیاوړی کړ
او د  يله منځه یوس يد ېودپدې اړه موج

. د ېوالتیا زیاته کړېغالیو لپاره ل يافغان
اومه موادو لپاره تقاضا دغه صنعت لپاره د 

 ې،وړاندوینه شو ېده او داس ېزیاته شو
واد ېد اومه موادو تولید به دننه په هچې 

 ،وویل شوه ې. لکه چې مخکيکې زیات ش
او  يچیغالۍ په پاکستان کې غ ياکثره افغان

. پدې اړه زیاتو مرکو کې يږېل کمنځریپ
 يچې اکثره غالۍ اوبدونک ي،ویل شو ېداس

که دننه په  چې ي،ته ترجیح ورکو ېد
نو  يو ېسانتیاواد تولید  افغانستان کې

ه . کيواد کې تولید کړېخپل هپه غالۍ به 
په  څه هم د غالیو او منسوجاتو صنعت

ۍ الوجټکن ېټېاو د ټ يافغانستان کې عنعنو
چې  ي،دی، دغه سکټور اوس کوالی ش کار

 تولیداتو کمیتماشینونو څخه خپل د  يد نو
 په توګه د ې. د بېلګياو پلورل اوچت یوس

سره کوالی  ېاخستن ېانټرنټ څخه په ګټ
ټینګ او پلورلو ته وده ېچې مارک ي،ش

پروګرام  CADد کمپیوټر د  .يورکوالی ش
 ېطرح ېلېالبېچې ب يپه مرسته کوالی ش

 .يکړ ېه توګه جوړثرؤپه م
  
 

 ودې په حال کې  د يښځینه سوداګر

د سودا رۍ په بیالبیلو برخو کې افغان سودا رو ښځو د شپږ 

واد کې له ېپه ه  ملیونو ډالرو په ارزښت پانګه اچونه کړخ.

و د سودا رۍ د میرمن)آیسا(  د  هه د مالتړ ادارپانګې اچونې څخ

چې د شپږ ملیونو ډالرو په ارزښت، د  ې،وای په هکله پراختیا

له خوا پانګه اچول شوخ او شرکتونه جوړ شوي، څه  میرمنو

په هغو کمپنیو کې برخه لري او په  میرمنېباندخ پنځه سوه 

چې له دغې ادارخ سره ثبت  ،رهبري پالوي کې شاملې دي

ه خپلو پ میرمنودغو سودا رو                              دي.

هڅو سره ه  د خپلو کورنیو او ه  د دخ هېواد په ارتصادي وده 

په افغانستان کې له پانګې اچونې      ی دی.کې مه  رول لوبوال

 میرمنوچې سودا رو  ،وایي، په پا  کې لري هڅخه د مالتړ ادار

ته د روزنیزو پرو رامونو د عملي کولو تر څنګ په کابل او 

د السي صنای و نندارتونونه ه   یرمنوموالیتونو کې د سودا رو 

                           پرانیزي.

 

چارو وزارت ه  په سودا ریزه برخه ښځو په عین حال کې د 

کې د دخ ډول روزنیزو پرو رامونو د عملي کولو هرکلر کوي 

           جدي مرستو ته اړتیا لري. میرمنېچې سودا رخ  ،او وایي

په بیالبیلو ټولنیزو چاروکې په  میرمنوا کله چې لس کاله پخو

ورخ او د سودا رۍ چارخ یو څه کمز میرمنوکار پیل وکړ، د 

دو سره دغه چارخ پرمختللې ېرېکمرنګه وخ، خو د وخت په ت

 میرمنور نورو ېدۍ شوخ او په دخ برخه کې زیات شماو  ړن

والتیا پیدا کړه او دغې چارخ ته یې مخه کړه، سودا رو ېه  ل

په بیالبیلو تولیدي برخو لکه: السي صنایع، دغالیو  نومیرم

اوبدل، د چر انو روزل، زراعت، مالداري، ماهي روزل او 

داسې نورو کې یې پانګه اچونه 

                                                                  .کړخ
             

http://mursal.blogfa.com/post-83.aspx
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چې د دغو ټولو د ښه سمبالښت په مقصد اوس د سودا رو 

فدراسیون ترعنوان الندخ یوه ټولنه ه  ف الیت لري، میرمنو 

په زیار او زحمت افغانې  میرمنوچې پکې د ځینو مخکښو 

کسبه کارخ ښځې راغونډخ شوخ دي. دغه فدراسیون چې د 

زره غړي لري، په بیال بیلو  ۳۲ه شاوخوا ټول هېواد په کچ

سر بیره پر دغو ټولو پرمختګونو  السي صنای و کې کار کوي.

یو شمیر ستونزخ او ننګونې ه  وجود لري، چې د سودا رو 

فدراسیون انتقاد ترخ سر ټکوي او وایي، چې مرسته  میرمنو

کوونکو ادارو ورسره اساسي مرستې نه دي کړي او د دوی 

د دخ تر څنګ د   و ته یې بازار نه دی پیدا کړی.السي صنای 

 هپ میرمنېدغه فدراسیون یو شمیر غړخ شکایت کوي، چې 

ره  ټه یې نورو ته ېخواریو السي صنایع جوړوي، خو ډ

رو څو ېپه ت بازار نلري. میرمنېږي او دغو تولیداتو ته ېرس

لونو کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې د هلوځلو په ترڅ اک

ته په سیاسي، ارتصادي او نورو برخو کې د  میرمنوافغانو کې 

 ،انتقاد کوي میرمنېودخ زمینه مساعده شوخ ده، خو یو شمیر 

چې اکثره اسانتیاوخ په ښارونو کې رامنځ ته شوخ او د 

په ژوند کې تراوسه پورخ کو  ژور بدلون نه  میرمنوکلیوالو 

ټولنې په  کوالی شي د میرمنېچې  ،ی شوویال . نودی راغلر

ه رو ستونزو لېپه پوره وړتیا ونډه واخلي او د ډټولو برخو کې 

 اللو سره، سره بیا ه  خپلو هڅو ته دوا  ورکړي، خو له دوی 

سره د مرستې په خاطر باید اړوند چارواکي او نور بنسټونه 

   .پاملرنه وکړي

       

واد او بهرنیو ېتر اوسه چې کو  نندارتونونه په هځکه 
السي  میرمنوهیوادونو کې په الره اچول شوي د افغان 

دلي، ر ښه ځلیېاو تولیدات پکې په نړیواله کچه ډصنایع 
چې د ملي او کورنیو تولیداتو په ال  ،نو په کار ده

ر لو پورخ تړلپراختیا کې هڅه وشي چې ویاړ یې په ټو
دی. انتقاد کوونکې وایي، چې د دخ ستونزخ د هواري 

کار کولو اړتیا د لپاره دولت او خلکو ته په  ډه 
ورسره  میرمنېهغه ستونزخ، چې سودا رخ       .ده

وان دي : په بهرنیو نندارتونونو  ې د ېالس او  ر
لګښت د بودجې  موالى، د لوازمو نه لرل، لوړ 

ر انونو لږه پاملرنه، د پورونو په ټ سونه، د دولتي ا
چې ښځینه  ،تګ او داسې نور هغه څه ديروالس نه 

سودا رو ف الیتونه یې ټ ني  ړي دي. سودا رخ 
له دولتي او غیردولتي بان ونو ه  هیله لري،  میرمنې

څو، السي او یوه اندازه پورونه ور ړي  چې دوى ته
داسې نورو صنای و تولیدات زیات 

                                   ړي.
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 .بازار ازاد میتواند حل مشکالت جوامع دیموکراتیک باشد

الت داتباست که به طور خالصه  کلمهبازار آزاد  

کند. هر انجام شده در یک جامعه را توصیف می

رایط یک توافق دوجانبه و درعین حال در ش تبادله

شود. داوطلبانه میان دو فرد یا دو گروه انجام می

این دو فرد یا گروه اموال یا خدمات اقتصادی را 

کنند، برای مثال زمانی كه شما کتاب را از می تبادله

خرید، شما و افغانی می 100کتاب فروشی به قیمت 

افغانی  100 .ایدرا تبادله کرده چیزفروشنده دو 

و فروشنده، کتاب را به شما داده است یا اگر  ایدداده

کنید نیروی کار و یکار م نهادیک  شما برای

 تان را به او داده اید و در عوض از تخصص کاری

.هر دو طرف مربوط معاش دریافت می کنید نهاد

انتظار دارند که از انجام تبادله منفعت کسب کنند و 

دارند که در آینده بتوانند تبادله را هر دو نیز انتظار 

تکرار كرده یا بر هم زنند چرا که ممکن است 

انتظارات آنان برآورده شده یا نشده باشد. تبادله یا 

د برنتجارت تنها به دلیل اینکه هر دو طرف سود می

انجام میشود. اگر آنها انتظار کسب منفعت از انجام 

 قت نمیکردند.تبادله را نداشتند با انجام آن مواف

که  ،ها معتقد بودندهای قرن شانزدهم اروپا را رد میکند. مرکانتیلیستاین دلیل ساده، بحث تجارت آزاد مرکانتیلیست

ادله تبتنها یکی از طرفین، آن هم به زیان دیگری میتواند منفعت کسب كند. به عبارت دیگر هر  ادلهتبدر هر تجارت و 

بازنده ) استثمار شونده( دارد. به راحتی میتوان مغالطه این استدالل را درک کرد. تمایل یک برنده ) استثمارگر( و یک 

ها وری بازیېادله به معنای این است که هر دو از انجام آن منفعت کسب میکنند. در تتبو اشتیاق طرفین برای انجام 

 ویای همین واقعیت است.با جمع مثبت نیز مد نظر قرار گرفته که گ ختنیا با نبرد .نیز وضعیت برد

ا ی اموالکنند؟ هر فرد به طور جداگانه و در عین حال متفاوت ادله منفعت کسب میتباما باید دید چگونه هر دو طرف 

ادله در ذهن خود دارد. دو عامل مهم توافق الزم تبانداز متفاوتی از انجام ادله را ارزشگذاری و چشمتبخدمات مورد 

میکنند و دوم  قیمت گذاریرا چگونه  مال ویا شی اول اینكه هر یک از طرفین  ،تعیین میکنندادله را تببرای انجام 

ادله، تبباید پرداخت شود. واژه  کتابادله یک تب برای افغانی مثال چندطوری ب ،زنی هر یک از آنها های چنهمهارت

در بازار موجود است و خریداران چگونه  تابککه این قیمت سرانجام از طریق اینکه چه تعداد  ،قیمت را تعیین میکند

 به عبارت دیگر قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین میشود. ، کنند تعیین میشودیم قیمت گذاریرا کتاب ها  این

 در صورتی كه ارزش ذهنی این کاال نزد خریداران افزایش یابد تقاضا  شییک  فرض یک عرضه مشخص برایالبا
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 واهدافزایش خشی هد یافت در نتیجه پول بیشتری برای خرید آن پرداخت خواهد شد و قیمت افزایش خوا شیبرای این 

مع در جوا ،ادالت استتبدهنده یک شبکه پیچیده از  پس بازار یک آرایش ساده نیست بلکه نشان یافت و برعکس.

رت مستقیم داد و ستد مورد نیاز خود را به صو شیدو فرد دو ، ادالت به صورت مستقیم صورت میگرفتتباولیه 

ادله غیر مستقیم تباما همگام با توسعه مرحله به مرحله جوامع و بازارها امکان  ،گندم مانند لوبیا در مقابل  ،میکردند

ادالت را آسان تر ساخت و اجازه داد که در مقابل تبمیان افراد فراهم و به این ترتیب پول ایجاد شد پول انجام در نیز 

 پرداخت نشود. تولیدی اموالاز  آرگر به او صرفنیروی کار یک کا

های گسترده با استفاده از پول در دسترس همگان قرار دارند. هر فردی در زمینه بازارهای فعلی آنهم به صورت شبکه

خود را در سرتاسر جهان به فروش برساند و این  مالمتخصص و بهترین است و به راحتی میتواند  شیتولید یک 

سرمایه  تا ،اجازه میدهدتجاران پذیر میسازد. بازار آزاد همچنین به  که این امر را امكان ،بازار آزاد است همان سیستم

انداز كنند ندازند و وارد تجارت آزاد شوند. از این طریق پسسب منفعت در سراسر جهان به کار بخود را به منظور ک

دهد، کارگران را افزایش  معاشو برداری ای شده و بهرهسرمایه اموال وگذاری آنها باعث توسعه انداز و سرمایهو پس

 های تکنولوژیک را نیز تحریک میکنداین بازار آزاد رقابتی نوآوری ،زندگی کارگران نیز باال میرود وضیعتبنابراین 

 فزایش دهند. را ا ستهلکینهای جدید رضایت خاطر متا با استفاده از روش ،که این امر به نوآوران اجازه میدهد

نظام بازار آزاد باعث افزایش تولید میشود و 

افتد. بازار آزاد  یاستثمار در بازار آزاد اتفاق نم

فراهم میکند  تجارانزمینه الزم را برای حضور 

ای به صورت اجباری صورت مبادله چو هی

 نخواهد گرفت.

گذاری افزایش مییابد  در این حال نه تنها سرمایه

های بازاری برای ها، انگیزهیمتبلکه سیستم ق

کسب سود و زیان و تولید نیز در مسیرهای 

مناسبی قرار میگیرند. این شبکه پیچیده میتواند 

گوید  دان مكتب اتریشی می ( اقتصادMurrat Rothbardهمه بازارهای جهان را به هم مرتبط سازد. اما روتبارد )

وند. بسیاری از آنها نه تنها اختیاری و داوطلبانه نبوده بلكه اجباری به صورت آزادانه انجام نمیشآ ادالت لزومتب»

 ادله اجباریتبیك  هستند. اگر یک دزد شما را مجبور به دادن پول به او کند، پولی كه شما به وی میدهید بلكه گویا

در بازار آزاد و در  ی پروسهو این دزدی است نه  ؟شما سود خواهد كرد مصرفاست و نه داوطلبانه، بنابراین او به 

همانگونه که داگالس نورث میگوید اگر چارچوب  به طوری مثالها میگویند. واقع همان چیزی است که مرکانتیلیست

ی مجاز برای انجام هادهد، در این صورت هیچ کس به دنبال ایجاد سازمان امتیاز نهادی حاکم بر جامعه به دزدی

دهد،  امتیاز های تجاریاگر چارچوب نهادی به فعالیت ،ر نخواهد بود و در مقابلهم از طریق بازاهای خود آنفعالیت

در این صورت هرگز نهادهای « های مولد را به كار خواهند گرفتیی به وجود خواهند آمد كه فعالیتهاسپس سازمان

 وجود نخواهد آمد. الزم برای بازار به
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افتد. بازار آزاد ییش تولید میشود و استثمار در بازار آزاد اتفاق نمچنانکه مشخص است نظام بازار آزاد باعث افزا

به صورت اجباری انجام نخواهد گرفت. اما باید  ادلهتبکند و هیچ را فراهم می سرمایه دارانزمینه الزم برای حضور 

 و در داری رب، بهرهیگذارادله اجباری در کجا صورت میگیرد؟ این اجبار در بلند مدت منجر به کاهش سرمایهتبدید 

كننده یک بازی با جمع منفی به وجود خواهد آمد و تنها شاید برای مجبور نهایت تولید کل اقتصاد خواهد شد و به عبارتی

 منفعت به بار بیاورد.

 ادلهتبمالیات یک  ،برخی افراد معتقدند، درمواردی دولت در جامعه تنها یک سیستم قانونی اجباری را اعمال میكند

های اعمال دیگر شکل ،رشد اقتصادی میشود اجباری است و سنگینی بار مالیات بر تولید باعث کاهش سریع و سریعتر

ت بازار بادالتهایی که از حضور رقیبان جدید در بازار جلوگیری میکنند، ها و محدودیتل قیمتواجبار دولتی مانند کنتر

های فریبنده، الزام به های دولت مانند جلوگیری از فعالیتیر فعالیتدر حالی که سا، را مختل و بازار را فلج میكند

ل بادالت داوطلبانه را تسهیتاعمال قوانین به خصوص حقوق مالكیت خصوصی و سیستم قضایی كارآمد و شفاف انجام 

 یوسیالیستریزی متمرکز سدر شرایط برنامه ،میکند. حد نهایی اجبارات دولتی در نظام سوسیالیسم مشاهده میشود

ریزی متمرکز سوسیالیستی روشی برای  برنامه ،ای وجود نداردیک سیستم قیمتی برای زمین و کاالهای سرمایه

تجربه  ،اندازی نماید ها ندارد و نمیتواند شبکه به هم پیوسته تولید را راهسرمایه گذاری ها، سرمایهمحاسبه قیمت

 اقتصاد مدرن و پیچیده در غیاب بازار آزاد است.روسیه یک مثال آموزنده از عدم فعالیت یک 

 ،بادله میشود كاال نیستتبادله آنچه در حقیقت تكه در زمان انجام  ،نكته مهمتر در مورد مبادله در بازار آزاد این است

ما منتقل به ش کتاب میخرید در واقع مالكیت کتابوقتی شما  ،جا میشودبلكه مالكیت آن كاال است كه در بین طرفین جابه

بادالت روزمره در بازار تاین پدیده در همه  ،داده اید کتابرا به فروشنده  افغانی  100میشود و در مقابل مالكیت 

حال در نظام سوسیالیسم كه مالكیت خصوصی معنایی ندارد، بحث از بازار و سوسیالیسم بازار چندان  ،صورت میگیرد

اگر هیچکس مالک « یك تضاد درونی است. سیالیسم بازار دارایسو»روتبارد  گفتهبه ، صحیح به نظر نمیرسد

ها خراب شده و کسی هم برای آنها دل آالت موجود در جامعه نباشد، پس از مدتی ممکن است همه ماشینماشین

تا دیگران به طور مجانی از آن  ،ها مراقبت كند باعث میشودچرا که هر کسی فکر میکند اگر از ماشین ،سوزاندنمی

 میدانیم که همین ،از طرف دیگر ،ها خواهد بودنبود مالکیت خصوصی عامل تخریب دارایی ،این بر بنا ،استفاده كنند

ر د ؟چرا مالکیت خصوصی مقدم بر مالکیت دولتی است ،این است دلیل آنکه ،ها سرمنشا ثروت جامعه هستنددارایی

هد کرد و انگیزه مجانی همگان را تحریک میکند و شما به ها نخواشرایط مالکیت دولتی کسی احساس تعلق به دارایی

دست نخواهد  و هیچ منفعتی بدون تالش به مجانی وجود ندارد چیز بنام اما در اقتصاد بازار ،راحتی مجانی میل کنید

 آمد.
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وصی را به كه نظام و حقوق مالكیت خص ،ای استوجود یك بازار آزاد جامعه توان نتیجه گرفت شرط یاین، م بر بنا 

 در مقابل كلید پایداری نظام سوسیالیستی مالكیت ،رسمیت بشناسد، از مالكیت خصوصی دفاع و امنیت آن را تامین كند

 كه در این صورت دیگر بازار هم معنای خود را از دست میدهد. ،دولتی بر همه منابع و عوامل تولید است

كه حقوق مالكیت با حقوق بشر متضاد است. اما  ،كنندچنین بحث می برخی انتقادات وارد بر بازار ،نویسدروتبارد می 

طور نیروی كارش است و میتواند از پذیرش  كنند كه در بازار آزاد هر فرد مالك خود و همینیاین انتقادات فراموش م

حقوق مالکیت  از سوی دیگر تمامی حقوق و حتی ،داری كند هر گونه قراردادی برای ارائه خدماتش در این نظام خود

 بخشی از حقوق بشر هستند و بازار هرگز حقوق بشر را نفی نمیکند.

كه این نظام قانون جنگل را در جامعه  ،کند و آن این استاتهام عمومی علیه بازار آزاد اشاره میک ی روتبارد به یک

زند و از یی رقابت ضربه مها براو این نظام به همكاری انسان« خوردسگ، سگ را می»حاكم میكند به طوری كه 

در تضاد است.اما همه ما میدانیم  های روحانی و معنوی و فلسفیهای مادی در این نظام با ارزشسوی دیگر موفقیت

آن را  ارزش هایای است كه کیفیت زندگی و جنگل جامعه ،ای است آكنده از اجبار، تهدید و مزاحمتکه جنگل جامعه

است  آمیز كامال مسالمت پروسهكنندگان و عرضه كنندگان یك  رقابت سالم بازار میان تولیددر حالی كه  ،آوردپایین می

بدون شك در نتیجه ، ردبباال می تمام مردم را زندگی وضعیتكه همه از آن سود میبرند و در نتیجه کسب این سود، 

موفقیت مادی جوامع دارای 

بازار آزاد ثروت عمومی جامعه 

هد، دازه مییابد و اج افزایش می

تا مردم از سطح باالی رضایت 

خاطر به نسبت سایر جوامع 

 ار شود.د برخورد
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 ( Marketing of fruits) موندنه بازار ميوو د

 : نجيب الرحمن )څمکنی( الليکو

 ولوټ ارزښت لري. بازارمونده د کچهپه  تولیدولو بازارموندنه په کرنه کې د

 د ېپور نکووونکو څخه تر مصرفدتولی دې چ ،دهتونو ټولګه یهغه فعال

 په رسولو کې ترسره کیږي. اتوتولید

(Am.Marke.As) مجموعه  فعالیتونو ټولوهغو بازارموندنه د  :نظره  له

 ملکیت په تبدیلولو کې تر سره کیږي.  او توکو د خدماتو چې د ،ده

 او ځای، وخت چې د ،هغه برخه ده اقتصاد د)بازارموندنه (  مارکیټنګ

 روي.ېارزښت په تولید ورډملکیت 

ه پ ېدتبادل اوخدماتو اشیاؤ ضرورتونه د انسانانو پواسطه چې د وکوم د ،هغه برخه ده فعالیتونو او د سوداګریزو 

عادي  بازارموندنه د ېد د ، اودی زراعتي تولید او کرنیز جات هم یولکه څنګه چې میو صورت کې رفع کیږي.

 کیږي بلکه وړوترسره معلومه لویه ساحه کې نه  تولید په یو میوو ځکه چې د ،لري بازارموندني سره یوڅه توپیر

 دسره  ۍځکه  دغه محصوالت په اسان ،ضرورت لري ر اشدېډ احتیاط ته ېچ ،مختلفو ساحوکې سرته رسیږي ووړ

 . دي وړ دوېخراب

 غ  ورسیږي.رو چې مصرف کوونکو ته سالم او ی،داېپرته نشي ک خرابیو نقصان او محصوالت د يزراعت

 یالدېڅخه زیاتې پخ حد په ترڅ کې د ېبازارموندن وې دېم ېنور ېداس او شلیل، ،ګیالس الوبالو، شفتالو، انګور، 

 زراعتي محصوالتو اساس د ېذخیره شي. په دډول ښه  په ځکه باید ګرځي نو ېالمل ی خرابیدو کیفیت د چې د ،شي

 .ريل پاملرنې ته اړتیا رې توجه اوېبازارموندنه ډ

 : تعریف کیږي ېبازارموندنه داس محصوالتو کرنیزو د 

 د ،سره سم شروع کیږي ېفیصل د تولیدلو محصول د وړ دوېخرڅ چې د ،مجموعه یا پروسه ده فعالیتونو هغو ټولو د

څخه مخکې او وروسته ټول فعالیتونه   ټولولو حاصل د د ، اومانونه اوسیستمونه په کې شامل ديبازار ټول ساخت

تونه فعالی ېبازارموندن د ېزراعتي محصوالتو لپاره د چې د ،دهېنه ګڼل ک ضرور هم دا ېرو ورستیو پورېډ غاړي ترران

الت زیات  صادروي ،بازارموندنه چې زراعتي محصو وادونوکېېهچې په هغو  ،اوس په ډاګه شوي موجود وي خو

 .ر ارزښت لريېډ

 .ده ۍنه مخ په تر قبازارموند میوو د هماوس وادونو کې ېه ېود همداراز مخ پر 

 :خېوبازارموندنې م د میوو د

 .چې مهمې یي په الندي ډول خالصه کیږي ،خې لريوم ېرېموندنه ډ میوه جاتوبازار د

 نکو یوځاي کول.تولیدونکو اومصرف کو د .1
 نرخ منځ ته راوړل. همفید او یفایده لرونک یو .2
 . ساتلکې  په حدودو تواند  اخستونکو نرخ د تولیداتو د .3
ابت مزه کې رق او مقدار ،سره په کیفیت لږترلږه ضایعاتو ولرې ) تیااخستو وړ او دوېمصرف محصوالت باید د .4

 شي.  یوکوال
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 .کړي ېلوړ ېاخستونکو فاید نکو اوخرڅو د مصارف کم  کړي او ېبازارموندن د .5
 

 النس کې وي.یتقاضا باید په  ) انډول( ب په بازار کې  عرضه او .6
 

 :بازارپه پرمختګ باندې اغیزه کوي په الندې ډول دي چې د ،ملونهځینې هغه ال
 

 په پرتله چې تولیداتو هغو لري، د چې دوامداره تقاضا تولیداته هغ ،ده ېمنل شو نوعه: دا بڼه یا تقاضا د .1
 بازاریي ښه پرمختګ کوي. ،لري موسمې تقاضا

کم دوامداره  ر دوامداره وي، دېتولیدات چې ډهغه  ،هد یتولید د دوامدارې ښکارندو یو د نوع : دا تولید د .2
 . په پرتله دوامداره وي ګالنو د غله جاتو بازار . لکه درويېپرمختګ ډ بازار په پرتله یي د تولیداتو

کونه وجود ولري ، ړپاخه س لپاره ښه ساختمانونه او بازار چې د ،ځایونو کې په هغو :انتقال اسانتیاوې د .3
 ښه پرمختګ مومي.ورسره  ازارب اسانه او ېیانتقال  نو

 ېپه پرتله ی ځایونو د تولیداتو لږو ر وي دېچې تولیدات ډ ،کې ځایونو مقدار: په هغو تقاضا تولید او د .4
 .ه لوړه اندازه تقاضا منځ ته راځيپه مقابل کې پ تولیداتو لوړو د بازار ښه پراختیا مومي .

 ېباند مالیه هم د محصوالتو په بازار کسونه اوټ دولت له خوا لګول شوي دولت یا حکومت پالیسې : د د .5
 . تي لګښتونه په محصول ورعالوه کويدول ياکثره بزګران او تولیدونک ، اوباسي ېاثر پر

 پروسې فعالیتونه: بازارموندنې د د

نو فعالیتو بازارموندني د د لري. فعالیتونوته اړتیا روېچې ډ ،ره مغلقه پروسه دهېبازارموندنه ډ میوو د   

(Marketing  )(  ي)وروستيچې تولیدات اخر ،ده خه داوبازارموندني م د  .زمونږ مطلب څومعین فعالیتونه دي څخه

ولید ت ټول هغه فعالیتونه چې د .ته اړتیا لري فعالیتونو لړ یو چې دا ،ته ورسیږي ( Consumers)  مصرف کونکې

فعالیتونو په نامه  د بازارموندني د ،پاره سرته رسیږيلنډولو ل د ېفاصل اخري مستهلک په منځ کې د د ځاي او د

 . یادیږي

ل  په شک تولیداتو د منطقې او ،تولید، بازار بازارموندنې فعالیتونه د د

 سره توپیر کوي.

(Aboltt )  عالیتونه په درې بازارموندني ف میالدي کال کې د 1958په

 :ویشلې دي برخو

 .لیتونهفعا نور ېداس یوځاي کول او ،لراټولو .1
 .مصرف لپاره چمتوکول د .2
 توضیح کول  .3

میالدي کال کې دغه فعالیتونه په الندې درې  1951تامسن په 

  :ګروپونو ویشلې دي

 پروسیس کول او تولیداتو راټولونه، د -:ېه یدند ۍلومړن 
 توضیح کول.

 ېېه دند هدوهم :- (پیک کولpacking انتقال، )،  درجه
رخ ، ذخیره کول ،نکنترولولت یکیف ، دبندي کول، ستندردکول

   .لالسته راوړ معلوماتو په اړه د بازار د تقاضا منځ ته راوړنه او د ،خرڅونه ، اخستنه اومنلرخط ، دټاکنه
 .فعالیتونه نور ېداس بریښنا او ،پوسته خانه ،، بېمهي. بانکدار 3
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 :په داسې شکل ډلبندي وکړه UHlوا Kohlsمیالدي کال کې  1980په 

  .داسي نور ، انتقالول اوپروسیس کول ،: ذخیرهالیتونهفع يفزیک .1
  .کارونه نور ېداس بدیل اخستل او اخستنه : خرڅونه اوتبادلوي فعالیتونه .2
بازارموندنې معلومات السته  د ، خطر اخستنه اومرستندویه فعالیتونه: ستندرد کول، مالیوي کړني .3

   .راوړنه
 ډول دي: دېځینې مهم د بازارموندنې فعالیتونه په الن

ته  ېراټولون یدغو تولیداتو یوځا د ږي،ېکې سرته رس مختلفو نقاطو په وړو او اتتولید -:راټولونه .1
(Assembling  )ېوای . 

 

 راښایي. ته راټولونه ییوځا هارتیکلچري میوو انځور د دا

 د پروسیسچې تولید مصرف کونکي ته ورسیږي بای ،لپاره ېد تولیداتو څخه وروسته د د  -:پروسس کول .2
داتو تولی د ل. پروسس کويکې ضروري د لپاره هم په ځینوحاالتو کیفیت ساتلو تولید د . دغه فعالیت دشي

 ،لپاره ېد د نه شي نو یداېر وخت لپاره ساتل کېډ سبزیجات په تازه ډول د . اکثره میوجات اوعمر زیاتوي
د یو  لصوالت پروسیس کوو )پروسیس کوکار لپاره مونږ مح ېد محصوالتو عمر یوڅه اوږد کړو نو د چې د

 محصول اصلي بڼه تغیر وي او ارزښت یي اضافه کوي (  

 

 ته رامعرفي کوي.  پروسس پرمهال مونږه انځورونه میوه جات د دا

  -:لکو حتوضی -:3

 حتوضی د کیږي. حته توضی ونکو، دلته تولیدات بیرته مصرف کیفعالیت برعکس فعالیت د د ېراټولون دغه فعالیت د

یالنس ب مصرف کوونکو تقاضا سره تولید په بازار یا مارکیت کې په یو چې د ،هم ده دا څخه  وظایفو نکي سیستم دکو

 . کې وساتي

عمل  سرته ورسیږي  ولوپیک ک تولیدات دي نوباید د يخرابیدونک چې میوه جات زر ،اساس ېپیک کول: په د -: 4

 . صدماتو څخه ساتي بهرنیو همدارنګه دغه عمل تولید د

 ېی ېالند ېزېفرق کوي او تراغ ېبازارموندني د پړاو پور د اقلیمي شرایطو او ،په فزیکي تولید ډول د لوپیک کو د

 . راځي
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 انتقال : -: 5

 ارزښت ې، انتقالونه  په تولید باندمحل ارزښتونه دي په برکې نیسې وخت او چې د ،انتقالونه دوه مهم ارزښتونه

 .رويېثریت هم ډؤبازارموندني م صرف نرخ کنترولوي بلکه د کوي انتقالونه وراضافه 

 ذخیره کول: -: 6

ه پ لذخیره کو رل کیږي اوېر مهم کار په مارکیټنګ کې شمېډ ل یېذخیره کو خرابیږي نو چې میوې زر ،ملهاې له د 

 . یعمل د یمحصول وروست بازارموندنه کې د

 ستندرد کول: درجه بندي او -:7

 ېانداز ، شکل اوتلفو خواصو په اساس لکه د ورایتيمخ چې د ،ږيېلپاره ک د مختلفو موسمونو میوو جه بندي ددر

و د وېم ددا چې  ،کیفیت تثبیت شي ېوېم چې د ،معني لري . ستندرد کول داسیږيرپه اساس سرته  نورو ېداس او

اساس  ېپه د نور ... ېداس ذایقه او ، مزه اویپخوال ، تکسچر،خواصو په اساس کیږي لکه رنګ، اندازه، ظاهري بـڼه

 .  یفرعي فعالیت د ستندرد کول ږي اوېستندرد کولو وروسته سرته رس درجه بندي د

 . یکیفیت ساتنه یومهم عمل د کې  د ېمیوه جاتو په بازار موندن : دکیفیت ساتنه د -:8

 ساتلو لپاره باید د کیفیت د . دیي خارجي ديځیني  ېي داخلي او ېچې ځین ،څو خاصیتونو مجموعه ده یو کیفیت د

 قیمت وخت وټاکل شي. حاصل ټولولو د

چې په  ،لري ارزښتر ېمصنوعي مخنیونه کې کیماوي مواد ډپه  اوهم . مهم رول لريې په کرنه ک یمخنیو مصنوعې

په  دا د ګاز . اوږيېلزیات استعماپه کې چې عموماً هایدورکاربن  ،ږيېښودل کېټ یا کوم بل لرګي ساختمان کې اېکر

 وي په ځینو حاالتوموجوده باید  ګاز 1/100. دلته په کافي اندازه )هوا( پخوي ېوېم ېکم وخت ک رېچې ډ ،شکل وي

بل د لنده  ټه درجه اوېټ ېتودوخ ساتنې لپاره باید د وو دېم ږي دېک یسره مطلوب حرارت درجه هم یوځا ګاز کې د

 . لوړه درجه په پام کې ونیول شي
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 تجلیل از روز جهاني رقابت

از طرف شبکه بین المللر جام ه مدنر ررابت در جهان به نا ، روز جهانر  ۲۰۱۰دسامبر برای اولین بار در سال  ۵

 آید.  ررابت نا  گذاری شد. همه ساله از این روز در کشورهای جهان تجلیل به عمل مر

روز جهانر ررابت را تجلیل مر نماید. این روز در وزارت تجارت و صنایع  افغانستان با پیوستن به اجتماع بین المللر 

رد مو طرف ریاست توس ه ررابت و حمایت از مستهلکین تجلیل به عمل آمده که سخنرانان درازطر محفل با شکوهر 

در دسترس ثریت ررابت سال  در میان شرکتها باعث به وجود آوردن نوآوری، تضمین ؤاهمیت روز جهانر ررابت و م

 و خدمات با کیفیت به ریمت های مناسب و ارایه انتخاب گسترده به مستهلکین مر باشد.   ها و امت ه متنوعبودن کاال

م ین اداری و امور مالر وزارت تجارت 

 در جریان محتر  صدرالدین سحر وصنایع

رای حاضرین در این روز را ب سخنراني

ثین و مستهلیکین محفل و تمامر متشب

ن روز تجلیل ازی ،فته افزودگتبریک  کشور

اهر عامه گدر وارع بلند بردن سطح ا

 لیکین ( از مزایای ررابتهمتشبثین و مست)

یری از ف الیت گسال  در مارکیت وجلو

های ضد ررابتر در مار کیت های 

 افغانستان است.

و امور مالي وزارت تجارت م ین اداري 

  جهت تطبیق حک  ماده ده  ،فتگوصنایع 

ویازده  رانون اساسر جمهوری اسالمر افغانستان و ارتقا موثریت ارتصادی و ازادی های تجارت توسط تما  متشبثین 

در مارکیت های افغانستان ، رشد وتوس ه ررابت سال  در مارکیت و کنترول دریق از ورود اجناس بر کیفیت ) ک  کمیت 

استفاده از ردرت مارکیت ، طبق پالن استراتیژیک وزارت  ری از ف الیت های ضد ررابتر وسو یگ( در بازار وجلو

ازار ا در بتجارت و صنایع میخواهد تا از طریق ررابت سال  کیفیت کاال ها ، اجناس و خدامات رابهتر وریمت مناسب ر

ه ت را داشتکین بتوانند ازان استفاده درست و انتخاب مناسب در بازارها ازهر نوع کاالها و خدماپیاده نماید تا مستهل

باشند و مارکیت ها مطابق رانون حمایت از ررابت عمل نمایند تا ررابت سال  در مارکیت های افغانستان تامین شود. 

اهر عامه را از طریق ورکشاپ گرا  های اگتا پرو ،کین در نظر داردست توس ه ررابت و حمایت از مستهلهمچنان ریا

رت کین از ف الیت های این وزاندازی نماید تا متشبیثین و مستهلاسر کشور راه اها ، سمینارها ، میدیا ورسانه ها در سرت

 .مایداهر کامل حاصل نموده وخود را در رعایت احکا  رانون متذکره عیار نگدر راستای رانون حمایت از ررابت ا

جهان منحیث روز جهانر از طرف شبکه بین المللر جام ه مدنر ررابت در  ۲۰۱۰پنج  دسامیر برای اولین بار در سال 

که ازین روز همه ساله در کشور های جهان  تجلیل ب مل میاید ، در افغانستان نیز با پیوستن به  ه ردیدگررابت مسمر 

ردیده گزار گیرد که محفل امروزی نیز به همین مناسبت بر گاجتماع بین المللر ررابت ازین روز تجلیل صورت می

 است.
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 صنایع ېکلیوال

    زی شمس هللا عزت:لیکوال  

ه و والى شي پر خپل ځان مت ي او خپلې ستونزخ په خپله ګچې څن ،د نړۍ بېالبېل هېوادونه تل په دخ هڅه  ې دي 
چې له الرخ یې خپل ولس ته د  ار زمینه برابره او د هېواد ملي ارتصاد  ،ه خپل صن ت ته وده ور ړيګحل  ړي، څن

ونو او ولسونو په  چه  ېږي، خو  له چې بیا دواړه الس په الس د پرمختیا په لور پیاوړى  ړي. دغه ډول هڅې د هېواد
امونه واخلي نو پایلې یې ډېرخ  

 .اغېزمنې وي

د هندوستان هېواد چې زموږ د هېواد   
په څېر د نړۍ د درېیمو هېوادونو په 

چې د  ، تار  ې راځي، تل هڅه  وي
بېوزلۍ د له منځه وړلو او د خپل ولس 

ڼې الرخ  وهې د اوچتولو په خاطر د پ
میالدي  ال یې  ۱۹۸۸و ازمایي. پر 

 د تامیل ناډو ایالت په  نچیپرا 
(Kancheepuram ) ولسوالۍ چې 

 او خلك یې زیار ښه او د پوهې
پلویان دي د خصوصي  ګپرمخت

تشبثاتو او صنای و د پراختیا په موخه 
ډه د پرمختللي تامیل ناډو پر  د )په 

ه یو پروگرا  پیل  ړ.  په لور( په نام
را  د څو  لومړي رد   ې دا پرو

ړو  ارونو د ترسره  ولو په ګځان
 :موخه پیل شو

 .ډلې پیدا  ول او هغوى ته د  وچنیو مالي مرستو د ور ولو له الرخ د خصوصي تشبثاتو پراختیا ېځان مرست -۱ 

 .پر ماشومانو د شاره  ارونو مخنیوى او د زده  ړخ عامول-۲ 

 .ښاري ټولنې جوړول او د هغوى له الرخ په ولس  ې د ولسوا ۍ روحیه پیاوړخ  ول-۳ 

 .د روغتیایي مر زونو جوړول او هلته د تبلیغاتي مر زونو له الرخ خل و ته روغتیایي م لومات رسول-۴ 

 . ول ېو بندونو د پروژو پلګد چاپېلاير ساتنې لپاره هڅې، د اوبو ایلوون و ټین-۵ 

چې هر یو یې د ټولنې په مالي، روغتیایي او  علمي  ،ندېږي ه ف ر وشي نو څر رتنیو اهدافو  ه په ژوره توپر پو 
بنسټونو په پیاوړي  ولو  ې مهمه ونډه لري، ځ ه  ه  انسان ناروغه وي دهېڅ  ار د  ولو توان نه لري،  ه په  ور  ې 

نو ته مخه  ړي،  ه ماشومان یې په شاره  ارونو بوخت ډوډۍ ونه لري مجبورېږي چې ان خپل ماشومان ه  شاره  ارو
وي له زده  ړخ پاتې  ېږي، چې له زده  ړخ پاتې شي د خپل ځان او نورو په حقونو، د هېواد په رانون، ولسوا ۍ او 

 هېواد لپاره مضر، ولس ترخ په عذاب او د ولس پره دغسې انسان او یا ټولنه  د یونورو اصولو نا خبره وي، باالخر
 .اوږو بار وي

را  مثبتې پایلې ور ړخ نو د نورو ولسوالیو خل و  د هندوستان د تامیل ناډو په ایالت  ې چې  له دغې پرمختیایي پرو 
 ته ه  په زړه پورخ شو، اوسمهال د تامیل ناډو تر دیارلسو زیاتو ولسوالیو  او په ځینو نورو هېوادونو  ې ه  خلك
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ا منولو او د  لیوالي صنای و د ودخ لپاره  ار  وي، چې له یوخ خوا خپلې  ورنۍ ته ډه د خصوصي تشبثاتو د ځو په  
په اسانه یوه مړۍ روزي پیدا  وي او له بلې خوا د هېواد د ارتصاد په پیاوړي  ولو  ې برخه اخلي او خپل هېواد، 

 .والیت، ولسوالۍ او ان  لى نورو هېوادونو او خل و ته ور پېژني

له امله  ړوګړى نو  لري، خو د تېرو څو  لنو جګصنایع چې له پخوا راهیسې په نړۍ  ې یو ځان ېلیوالد افغانستان   
ي د غواړل ه د نورو س تورونو په څېر د افغانستان خصوصي تشبثات ه  زیانمن شوي، اوسمهال د افغانستان دولت 

 د              . ړيرا  پیل   ړى پروګیو ځانپه په نامه  (AREDP  ) صنای و د ودخ لپاره ېخصوصي تشبثاتو او  لیوال
 :را  لپاره الندخ موضوعات په پا   ې نیول شوي دغه پرو

صنایع او خصوصي تشبثات شته خو  ېچېرخ چې  لیوال ئ،هغه سیمې په نښه  ړ ترڅو ئوکړ په لومړي رد   ې هڅه  
چې د  ورنیو او بهرنیو  ،خ هڅه به  ېږيټه پورته شوخ نه ده.  له چې دغه سیمې وموندل شو په منظ  ډول ترخ 

مرستندویانو پا  ورته واړول شي او سیمه په زړه پورخ شي. تر مرستو وروسته به له خل و سره  وښښ  ېږي چې 
 صنای و د  یفیت د لوړوالي په موخه د خل و ترمنځ صنایع یې زیات شي،  له چې صنایع او تولیدات زیات شول بیا به د

 .ه پیل شي، ترڅو هره  ورنۍ هڅه و ړي تر بلې ښه جنس بازار ته وباسيیوه ررابتي مرحل

 :ټې لري   ه ښه ورته ځېر شو پورتني  ارونه ډېرخ 

 .ار پیدا  ېږي خل و ته مناسب روز-۱ 

 .فقر او بېوزلي  مېږي-۲ 

 .د تریا و د  ښت بدیل پیدا  ېږي-۳ 

رخ جام ې څښتن  ېږي او د برنامې په پراخېدو خل و ته د  ار ګلدخ او صن تؤیوخ م چې افغانستان د ،سربېره پر دخ 
 .موندلو ښه زمینه برابرېږي، زموږ  د صادراتي موادو بیه ه  لوړېږي او په مقابل  ې یې  واردات  مېږي

 ، ترڅو دئۍ له مخې په دغه برخه  ې  ار و ړړخ ستراتیژګه او د یوخ ځان غواړي په منظمه تودافغانستان دولت  
او  ئ، ولس ته اشتغال پیدا  ړئ ړ ېه د خصوصي س تورونو وړتیاوخ غښتلټه اخیستلو سر په  څخهو  امیابو الرو دغ

الرخ مه  اصلونه شمېرل ګرا  لپاره د ت چې اته مه  موضوعات ددغه پرو ،، د یادونې وړ دهئاوړى  ړملي ارتصاد پی
 :شوي
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 .په نوموتیو محصوالتو باندخ متمر ز  ېدل -۱ 

 .د  لیوالو مالي ستونزخ حلول-۲ 

 .د ضرورتونو د پوره  ولو لپاره د تخنی ي مرستو برابرول -۳ 

 .والي څارنهګصنای و د څرن د -۴ 

 .مالتړ  ول څخهد نویو تاسیس شویو صنای و -۵ 

 .ډون  ول په خصوصي س تور  ې  -۶ 

 .ساتل ېرامونو سره اړی  له ټولو ملي پرو -۷ 

 .الولد ټولنې سمب -۸ 

چې زموږ صن ت وده  وي،  یوه خبره چې په دخ  ، له چې پورتني اصلونه په نظر  ې ونیول شي، نو ښ اره خبره ده 
سیست  دى، چې  ډټرا  له پالیسۍ سره س  د  ری را   ې ډېره مهمه ده هغه د )صن ت( پورونو ور ول او د پرو پرو

سوالۍ ه د بلخ په دهدادي ول ې په توګجنس را ړه ور ړه  ېږي. د بېلپه ځینو ځایونو  ې د پیسو را ړه ور ړه نه بل ې د 
چې دغه بانك ه  د خصوصي تشبثاتو او محلي صنای و په پیاوړي  ولو  ې مه   ، ې د پسونو یو بانك پرانیستل شوى

 ترنرۍ وړیاړي پسونه د محلي مالدارانو له خوا ور ړل شوي، چې په بدل  ې یې د وګرول لري.  بانك ته درره رل ځان
مرستې د څارویو لپاره او اوبه څړ ځایونه بانك برابروي. دغه بانك مالدارانو ته د درېیو  لونو لپاره دېرش دېرش پسونه 

چې د پور په پرخ  ولو سربېره مالدارانو  یپسونه اخلي. داسې اټ ل شو ۳۶په پور ور وي او تر اوو  الو وروسته ترخ 
 .پسونه پاتې  ېږي ۷۰ته 

را  مخ پر  چې دغه پرو  له 
وړاندخ ځي ډېرخ ښې پایلې ترخ 

ې ګراوځي چې یو څو به یې د بېل
 :ه یادخ  ړو په تو

د رره رل د پسونو لرون و ته -۱ 
د وترنرۍ وړیا مرستې 
برابرېږي، وترنران به یې په 
منظ  ډول څاروي وڅاري او په 
وخت سره به یې درملنه و ړي، 

نو چې په نتیجه  ې به د مالدارا
خوندي او په  ناروغیوڅاروي له 

 .نسل  ې به یې زیاتوالى راشي

 

مسل ي او تخنی ي  سان به له -۲ 
مالدارانو سره د وړیو په راټولولو 
او ورېښلو  ې مرسته و ړي او د 

 .دولت له خوا به یې دخرڅالو لپاره په دننه او بهر  ې مار یټونه پیدا  ړل شي
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 .به نه بېځایه  ېږي، بل ې د پروسس او ساتنې لپاره به یې خاصه توجه  ېږيدحالل شویو پسونو غوښې -۳ 

 .د پسونو د څرمنو پروسسولو او د غالیو صن ت ته به الره اواره شي -۴ 

ونى روش )وسیله(  اروي.  ه له یوخ خوا  صنای و د ودخ او پراختیا لپاره غبر ې لیوال ولت دبله مسئله دا چې د 
ټه پورته  ړي نو له بلې خوا تقاضایي روش  ه  له پامه نه غورځوي. یانې له پورته نه  روش نه  چې تحمیلي ،غواړي

ښ ته او له ښ ته نه پورته سیست  یې غوره  ړى.  ه له پورته نه د نوموتو محصوالتو په تشخیص  ې ځان مسئول بولي، 
اختیایي خدمات  برابروي، خا  مواد لدینو ته پورونه ور وي، روزنیز او پرؤډونوال یې تشخیصوي، م خصوصي 

یایي ه د  لیو پرمخت ې په توګواردوي. نو له بلې خوا د ښ ته خل و غاړخ ته ه  یو شمېر مسئولیتونه ور اچوي. د بېل
ډه بازار موندنه  ې  ډلو په یووالي  ې  ار  وي او په  ای و ودخ ته هڅوي، مشترك المنافعصن ېانې د  لیوال شورا

 .ور سپاريخل و ته دنده 

صنای و او خصوصي تشبثاتو په پراختیا سره به له یوخ خوا ملي ارتصاد پیاوړى  ېل ه د مخه مو چې وویل د  لیوال 
 .شي له بلې خوا به د  لي او هېواد  او د هېواد او نړۍ ترمنځ یو پل ه  ایجاد شي، زموږ سیمه به له نړۍ سره ونښلوي

را  ته  صنای و او خصوصي تشبثاتو د پراختیا پرو ېارت له خوا د  لیوالاختیا وزاوسمهال د  لیو د بیارغونې او پر 
لس  اله موده او ملیونونه ډالره په پا   ې نیول شوي، چې په پاى  ې به یو ملیون خصوصي تشبثات رامنځته شي، دوه 

 . ن په ملي ارتصاد  ې زیات شيه امری ایي ډالر به د افغانستادملیونه هېوادوالو ته به  ار پیدا شي او دوه ملیار

را  او یوازخ د  لیو او پراختیا  را  یو ملي پرو په پاى  ې دیوخ خبرخ یادونه ضروري بول ، هغه دا چې دغه پرو 
 نووزارت، د  انو سودا رۍ او صنای ووزارت پورخ اړوند نه دى،  ه چېرخ د صنای و د صادرولو په برخه  ې د 

تبلیغاتو په  وزارت، د بازار موندنې او
برخه  ې د اطالعاتو او  لتور وزارت، د 
روغتیا په برخه  ې د روغتیا وزارت، د 
مالدارخ او  رنیزو چارو په برخه  ې د 
 رنې او مالدارۍ وزارت او نور اړوند 

ډه الس یو نه  ړي، نو  وزارتونو سره په 
رامونو ښه وده به  ټورو پرو ددغسې 

 د افغانستانستونزمنه وي. زه هیله لر  چې 
ټول چاروا ي، مسئولین او ولس سره په 

ډه هڅه و ړي، ترڅو په راتلون ي  ې  
دیوه ررابت  وون ي او صن ت لرون ي 

 .افغانستان خاوندان شو

 

  



 

39 

 

 انترنت بستر جدید تجارت

لوژی دیرزمانر ااکنون، ارتباط بین تجارت و تکن

است که وجود داشته و ادامه دارد. در وارع، یک 

فت تکنیکر باعث رونق تجارت شد و آن ه  پیشر

سال ربل از میالد  2000ساخت کشتر بود. در حدود 

فینیقیان تکنیک ساخت کشتر را بکار بردند تا از 

دریا بگذرند و به سرزمین های دور دست یابند. با 

این پیشرفت، برای اولین بار مرزهای جغرافیایر 

ر دیگ برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمین های

 آغاز شد.

شبکه جهانر انترنت مانند همان کشتر است که نه 

تنها فواصل جغرافیایر، بلکه اختالفات زمانر را نیز کمرنگ نموده و صحنه را برای نمایشر دیگر آماده کرده است. 

ر و سنت حال چه از روش های بسیار پیشرفته الکترونیکر استفاده کند و چه از روش های -مهمترین هدف در تجارت 

ردیمر همانا دستیابر به پول و سود بیشتر است. طبی تاً در این میان، نقش بانک ها و مؤسسات ارتصادی در نقل و انتقال 

 پول بسیار حیاتر است. 

انترنت رابلیت های تجاری خود را عالوه بر جنبه های علمر و تحقیقاتر به نمایش گذاشت،  1994هنگامر که در سال 

و بانک ها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایر بودند که تالش جدی خود را برای استفاده هر چه مؤسسات تجاری 

. محصول تالش آنها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است. سپس به سرعت بردند بیشتر از این جریان بکار

 ارتصادی بشمار مر رود. مشخص شد که انترنت بستر بسیار مناسبر برای انواع ف الیت های بانکداری و 

 :ت ریف تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک انجا  کلیه ف الیتهای تجاری با استفاده از شبکه های ارتباطر کامپیوتری، به ویژه انترنت است. 

تجارت الکترونیک، به نوعر، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطالعات، خرید و فروش 

 د. شرکت ها برایوشمیبیشتر انجا   سرعت، با زحمت کمتر و مبادالت بانکر با اموالت الز  برای حمل و نقل اطالعا

و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سری تر صورت مر پذیرد. ارتباط  هاشتدارتباط با یکدیگر، محدودیت های ف لر را ن

یک با هر مشتری باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک گان با مشتریان نیز مر تواند به صورت یک به ه فروشند

ست که خدماتر مانند جستجوی اطالعات، مدیریت تبادالت، ي اای از نر  افزارها و سیست  ها توس هنامر عمومر برای 

، گزارش گیری و مدیریت حساب ها را در ONLINEبررسر وض یت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت 

 عهده مر گیرند.  انترنت به

این سیست  ها زیربنای اساسر ف الیت های مبتنر برای انترنت را فراه  مر آورند. هدف از بکارگیری تجارت الکترونیک 

مر باشد و به واسطه این روش، تاجران رادرند که محصوالت و خدمات خود  تجارتر ارائه روشر جدید در انجا  امور 

خریداران در سرتاسر جهان مستقل از مرزهای جغرافیایر و ملت ها عرضه کنند. را به شکل تما  ورت و به تما  

بسیاری از مرد ، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه انترنت مر دانند، در حالر که این 

ختلف جنبه های م امر فقط بخش کوچکر از تجارت الکترونیک را تشکیل مر دهد و این مفهو  اکنون گستره وسی ر از

به سادگر مر تواند هرگونه ف الیت تجاری و مالر بین مؤسسات و افراد مختلف را در حیطه که را در برگرفته است 

 گنجاند. تجارت الکترونیک روش دیگری برای تبادالت الکترونیکر بتجارت الکترونیک 
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 ناطالعات و انجا  مبادالت تجاری است که یک پل الکترونیکر را بی

 مراکز تجاری ایجاد کرده است. تجارت الکترونیک با حج  کمتری

از اطالعات که لزوماً در رالب یکسانر نبوده و بین مرد  عادی رد و 

بدل مر شود، سر و کار دارد. تجارت الکترونیک در ابتدای پیدایش 

خود، چیزی بیش از یک اطالع رسانر ساده تجاری نبود و هر کس 

ب روی یخود را با استفاده از صفحات ومر توانست محصوالت 

 انترنت تبلیغ نماید.

( فروشنده با B2B) (BUSINESS TO BUSINESSتجارت )

 فروشنده:

B2B  اولین روش خرید و فروش م امالت الکترونیک است و هنوز

بشناسند، بلکه  تجار نه تنها مجبورند مشتریان خود را B2Bه  طبق آخرین آمار، بیشترین عایدی را کسب مر کند. در 

باید واسطه ها را نیز شناسایر کنند. در این مدل، همه شرکا و خدمات مرتبط با تجارت بین المللر از ربیل تأمین کنندگان، 

جستیک )پشتیبانر(، خدمات )سرویسها(، بازرسر، اخبار بازاریابر و کاربری و، لاموالخریداران، فرستندگان دریایر 

در  B2Bولت در امور تولید و خرید و فروش مر شوند، در یک محل گرده  مر آیند. های نر  افزار که موجب سه

جایر استفاده مر شود که بخواهی  خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکر انجا  دهی  و خارج از حیطه 

 مشتریان تمایل ندارند تاخرده فروشان عمل نمایی  چرا که خرده فروشر در انترنت با خطرات بسیار همراه است، زیرا 

همه چیز را از روی انترنت خریداری کنند و فقط روی برخر از اجناس دست مر گذارند و سایر موارد برایشان اهمیت 

فروش مستقی  منبع اصلر درآمد به حساب مر آید، مانند ورتر که یک  B2Bچندانر ندارد. به صورت طبی ر، در 

ب مر تواند روی فروش مستقی  یده دیگر مستقیماً مر فروشد. با وجود این، وفروشنده محصول خود را به یک فروشن

 تأثیر بگذارد و این راعده را بره  بزند.

 ( فروشنده و مصرف کننده: B2C) (BUSINESS TO CONSUMERتجارت )

، با گسترش را خرده فروشر تشکیل مر دهد. این نوع تجارت B2Cبیشترین سه  در انجا  تجارت الکترونیکر از نوع 

ر  و ن موتراز شیرینر گرفته تا  اموالوب به سرعت افزایش پیدا کرد و اکنون به راحتر مر تواند انواع و ارسا  

از حدود پنج سال پیش با راه اندازی سایت هایر چون  B2Cافزارهای کامپیوتری را از طریق انترنت خریداری کرد. 

AMAZON, CDNOW .آغاز شدJEFF BEZOR کت مؤسس شرAMAZON  ه  سایت خود را فقط برای

فروش کتاب از طریق انترنت راه اندازی کرد. این ایده ساده مقدمه ای بود برای تحول جهانر در تجارت الکترونیکر 

B2C  در یک طرف م امله، تولیدکننده )فروشنده( محصول و در طرف دیگر، خریدار )مصرف کننده نهایر( ررار

، وابسته به تجربیاتر است که به مشتری ارائه مر شود. باید به مشتری سرویس هایر ارائه دارد. موفقیت در این مدل

گرفته است و باید شرایط مشابه را به وجود آورد. ه  اکنون این روش در کشور ارتباط شود که در مدل سنتر به آنها 

توزیع کننده از طریق انترنت  اً باتقیمموجود است و مورد استفاده ررار مر گیرد و در این روش خریدار مسک  ک  ما 

 وارد م امله مر شود. 

 ( مصرف کننده با مصرف کننده: C2C) ( CONSUMER TO CONSUMER)تجارت 

شبیه به  C2Cدر این مدل تجارت الکترونیکر، مزایده ها و منارصه های کاال از طریق انترنت انجا  مر گیرد. مدل 

در بازار دست دو  است. ایده اصلر این مدل این است  دوکانه و یا شبیه به یک نیازمندی های طبقه بندی یک روزنام

 که مصرف کنندگان با یکدیگر بدون واسطه به خرید و فروش بپردازند.

 مورد توجه ررار گرفته است.  اموالبرای فروش  C2Cبه دلیل ناچیز بودن هزینه تبلیغات در انترنت، استفاده از مدل 
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 مصرف کننده با فروشنده: (CONSUMER TO BUSINESS) (C2B)تجارت 

روز  ONLINEدر حالیکه بازار مصرف 

به روز در حال گسترش است، بسیاری از 

خریداران دریافته اند که شیوه انتخاب 

محصول بسیار گسترده است و ممکن است 

ور سازد، چون ورتر که که آنان را غوطه

 مصرف کنندگان سایت 

ا فروش محصول مورد هایر را در ارتباط ب

نظر خود مر یابند یافت خود محصول در آن 

سایت و به دست آوردن ریمت محصول، 

اغلب کاری دشوار است. بنابراین، برای 

راحت تر کردن امر خرید، نیاز به روش 

های جدید خرید و فروش انترنتر 

ONLINE  است که در آن آژانس های

ONLINE ها و فروشنده ها تالش مر کنند تا خریداران را به بهترین وجه در  مانند واسطه هایر بین مصرف کننده

مر باشد برای این که مدل این آژانس های فروش به  C2Bخریدشان کمک کنند. اساس کار آنها ه  مبتنر بر مدل 

تژی که خود را با این استرا PRICILINEسوددهر منتهر شود، بایستر از یک استراتژی فروش استفاده کنند مانند 

 تطبیق داده است. 

 ( نقطه به نقطه:PEER TO PEER) (P2Pتجارت )

با فروشنده است که مشهور ترین آنها  مزایدهحساب شرکت کنندگان در  صفیهبرایت P2Pمدل تجارت الکترونیکر 

و در چهار چوبر کار مر کند که افراد بتوانند مستقیماً با ه  پول رد P2Pتجارت  PAYPALسرویسر است به نا  

رو به عهده دارد، فن آوری تلفن های همراه ببدل کنند و در حالیکه سه  اصلر داد و ستد پولر را نقل و انتقاالت رو

 ت داد افراد بیشتری را در داد و ستد غیرحضوری سهی  مر کند. 

 ( فروشنده با اداره:(BUSINESS TO ADMINISTRATION (B2A)تجارت 

تمامر مبادالت تجاری، مالر بین شرکت ها و سازمان های دولتر است. تأمین این نوع خدمات الکترونیکر شامل 

 B2Aد. تجارت ینیازهای دولت توسط شرکت و پرداخت  مالیات از جمله مواردی است که مر توان در این گروهگنجان

قای سطح در حال حاضر دوران کودکر خود را طر مر کند، ولر در آینده ای نزدیک، زمانر که دولت ها با ارت

 ارتباطات خود تمایل و توجه نشان دهند، به سرعت رشد خواهد کرد.

  ( مصرف کننده با اداره:C2A( )CONSUMER TO ADMINISTRATIONتجارت )

دولت ها احتماالً مبادالت   B2A, B2Cهنوز پدیدار نشده است، ولر به دنبال رشد انواع  C2Aمدل تجارت الکترونیکر 

ه هایر همچون جمع آوری کمک های مردمر، پرداخت مالیات بر درآمد و هرگونه امور تجاری الکترونیکر را به حیط

ت ، دارای شرکی دیگرکشورها دردیگری که بین دولت و مرد  انجا  مر شود، گسترش خواهند داد. تجارت الکترونیک 

شرکت ها از پایگاه هایر که در های بسیاری است که برای توس ه بازار خود به انترنت وابسته اند. هدف بیشتر این 

اینترنت ایجاد مر کنند، همانا توس ه صادرات است. متأسفانه فروش در شبکه ای انترنت مخارج زیادی دارد و برای 

صر را تخص بنیادنل کافر، وبسیاری مقرون به صرفه نمر باشد. شرکت های بزرگ دنیا با سرمایه های کالن و پرس

 فروش تجاری ایجاد کرده اند. برای مواردی چون صادرات و 
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 پلخمری فابریکه افغان 

 

سال قبل در شهر پلخمری ایجاد شده که همزمان با ایجاد آن، شهر پلخمری  70فابریکه نساجی افغان پلخمری حدود 

  .مرکز والیت بغالن نیز بنیانگذاری گردیده است

کارگران، یک بند برق و همچنین تاسیسات بزرگی منزل رهایشی برای  1000این فابریکه در اوایل دارای بیش از 

در والیت بغالن بود که با بیشتر 

کارگر کار خود را  7000از 

  .آغاز کرد

دستگاه نساجی افغان پلخمری 

سال قبل در شهر  70در حدود 

 7000پلخمری با بیشتر از 

کارگر شروع به کار کرد که 

تولیداد خوبی هم داشت؛ ولی 

خاطر به  حاال این فابریکه به

فروش نرفتن محصوالتش در 

  ."باشدحال رکود می

در حال حاضر در این فابریکه  

کارگر مصروف کار  400حدود 

باشند؛ ولی این دستگاه قادر می

به آن نیست که حقوق ماهانه 

  .این کارگران را پرداخت نماید

  ."باشدمی"یگانه عاید این دستگاه از برق تولیدی بند برق مربوط به این دستگاه 

سال به این سو ترمیم نشده است را ترمیم نکند فاجعه بزرگی شهر  70اگر دولت دروازه های  بند برق که از  

  .پلخمری و والیت بغالن را تهدید خواهد کرد

دو سال قبل یکی از دروازه های این بند برق را سیالب تخریب نمود و سه دروازه دیگر آن نیز آسیب دیده و قابل  

  .تفاده نیستنداس

که تمام سیستم زراعت و آبیاری والیت بغالن، روی بند برق دستگاه نساجی افغان پلخمری تنظیم شده  ،گفتنی است

است که در صورت از بین رفتن این بند، سیستم زراعت و آبیاری والیت بغالن از بین خواهد رفت و خطر بزرگی این 

  .کندوالیت را تهدید می

افغان پلخمری که از هفتاد سال بدین سو با نام، نشان و اعتبار خاص فعالیت داشت، اکنون به گفته فابریکه نساجی 

 ش صدای چرخش شان از دور و نزدیک مسوولین آن از بی توجهی دولت رو به رکود نهاده است.تا سال های پی

های پیش با داشتن نزدیک به این جا همه کس چه مسوولین و چه کارگران از سقوط احتمالی فابریکه که تا سال 

کارگر  500متر و  600چهار هزار کارگر تولیدات بیش از یکصد هزار متر تکه در روز را داشت و اکنون به 

  .رسیده است، سخن می گویند
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سال های پیش که 

وزارت های دفاع، 

داخله، صحت عامه 

و امنیت ملی از 

منسوجات فابریکه 

نساجی استفاده می 

ه چیز کردند، هم

خوب بود، ولی بعد 

از آن که عالقه به 

تولیدات وطن کم 

رنگ شد، وضع این 

یگانه دستگاه تکه 

بافی در افغانستان 

 هم دیگرگون شد. 

مسوولین این فابریکه پارچه بافی در والیت بغالن می گویند، از این که تولیدات دستگاه نساجی نخ خالص بود و 

 تی از کشورهای خارج داشت و به پیمانه وسیع به آن جاها صادر می شد. کیفیت باال داشت، خریداران زیاد ح
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 روش های جذب و تشویق سرمایه گذاری در افغانستان
   نویسنده : داکتر فریدون نورزاد

زی اافغانستان با توجه به فقر گسترده ای که در آن حاکم است، از شمار کشور هایی است که نیاز جدی به فراهم س
زمینه های کار و اشتغال دارد و برای بوجود آوردن زمینه کار و اشتغال، ضرورت عمده به سرمایه گذاری در این 
کشور است؛ اما این سرمایه گذاری زمانی می تواند به شکل سودمند و هنجارمند در افغانستان شکل بگیرد که ما با 

رین دراین نبشته کوشش گردیده تا به طور فشرده به چند روش های جذب و تشویق سرمایه گذاری آشنا باشیم،بناب
 روش در این زمینه اشاره گردد.

 از بین بردن بحران امنیت    .1

با توجه به میزان گسترده ی نا امنی 
در افغانستان، مردم و سرمایه 
گذاران به تأمین امنیت وثبات دایمی 
نیاز دارند و هر سرمایه گذاری به 

ر وهله صورت فردی و جمعی د
نخست به امنیت ضرورت دارد، زیرا 
بنیاد هر سرمایه گذاری را در هر 
جامعه ای رشد، توسعه و انکشاف 
آن تشکیل میدهدو زمانی که امنیت 
جانی و اقتصادی برای سرمایه گذار 
وجود نداشته باشد، چگونه سرمایه 
گذار میتواند در جامعه ای مانند 
افغانستان، به عملی سازی پروژه 

اقتصادی خود در عرصه ی  های
سرمایه گذاری بپردازد؛ بنابرین 
یکی از روش هایی که میتواند 
عاملی برای جذب و تشویق فرایند 
سرمایه گذاری در کشور باشد، از 
بین بردن بحران امنیتی وتامین ثبات 

 در کشور است.

فراهم سازی زمینه های     .2
 سهولت به منظور سرمایه گذاری :

از روش های مهم دیگر برای سرمایه گذاری بهتر ،فراهم ساختن زمینه های سهولت برای بازرگانان  بی تردید،یکی
 و سرمایه گذاران است.

افغانستان)در صورت تامین امنیت( بستر مناسبی برای سرمایه گذاری و توسعه ی اقتصادی است، زیرا نیروی فراوان 
رورت شان،عامل مهمی برای سرمایه گذاری در کشور دانسته کار و نیاز مردم به عملی سازی پروژه های مورد ض

میشود، اما این مأ مول زمانی میتواند برآورده گردد که دولت و نهاد های خصوصی در هم آهنگی بیشتر، زمینه های 
روکراسی در برابر سرمایه گذاری جلوگیری یسهولت برای سرمایه گذاری را دراین کشور فراهم نموده و از چالش ب

 مایند.ن
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 جلوگیری از موارد تهدید و سواستفاده :    .3

افزون بر تهدید امنیتی، تهدید های دیگر مانند زور گویی، سبوتاژ اقتصادی، توطیه و سواستفاده ازمجبوریت های 
فردی از مواردی اند که جریان 
سرمایه گذاری در هر جامعه را 
کمرنگ ساخته و سرمایه گذار را 

ایه گذاری بی نسبت به روند سرم
 عالقه می سازد.

ممکن است این تهدید ها در 
بسیاری از جوامع عقب مانده ی 
جهان سوم به گونه ی نسبی وجود 
داشته باشد؛ اما این  نگرانی ها 
زمانی افزایش می یابد که این 
تهدید ها ازحالت نسبی بیرون شده 
و به گونه قابل مالحظه ای گسترده 

 گردد.

ر وضعیتی قرا افغانستان اکنون در
دارد که تهدید ها متآسفانه در 
برابر روند سرمایه گذاری در آن 
افزایش چشمگیری پیدا نموده 
است، و این مسوولیت دولت و 
نهاد های خصوصی متعلق به رشد 

سرمایه گذاری در کشور است تا به این چالش ها رسیدگی نمایند و با کاهش میزان این تهدید ها، زمینه های جذب و 
 شویق بهتر برای سرمایه گذاری را در افغانستان مهیا سازند.ت

 ارزیابی ضرورت ها و اولویت بندی های اقتصادی :    .4

یکی از روش های دیگری که میتواند برای جذب و تشویق روند سرمایه گذاری در افغانستان موثر باشد، همکاری 
ی ضرورت ها و اولویت های اقتصادی برای سرمایه دولت و نهاد های خصوصی و غیر دولتی در زمینه ی ارزیاب

 گذاری است.

افغانستان جامعه ای است که مردم آن نیازمند درجه اول به لحاظ داشتن ضرورت ها دانسته می شوند، زیرا با توجه 
 به عوامل محیطی ، جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی در هر نقطه ای، مردم نیازمندی و ضرورت های خاصی دارند و

 این درست آغازی برای شناخت بهتر در زمینه ی سرمایه گذاری ها و پروژه های اقتصادی است.

ولی رسیدن به این شناخت و آگاهی به منظور درک ضرورت ها و اولویت های اقتصادی، زمانی می تواند به شکل 
دولتی همکار، در هم  درست بوجود آید که دولت ، نهاد های خصوصی در عرصه ی سرمایه گذاری و موسسات غیر

آهنگی بیشتر با سرمایه گذار برای ارزیابی و اولویت بندی های اقتصادی عمل کنند تا جریان پروژه های اقتصادی به 
 ویژه پروژه های عام المنفعه و روند سرمایه گذاری با مشکالت و چالش ها مواجه نگردد.

ی می تواند شکل بگیرد که ارزیابی دقیق از ضرورت ها اولویت های اقتصادی در راستای سرمایه گذاری موثر زمان
برای سرمایه گذاری صورت بگیرد، و این ارزیابی و اولویت بندی زمانی نتیجه ی مطلوب می دهد که هم آهنگی 

 درست میان سرمایه گذار و نهاد های فراهم کننده ی سهولت برای سرمایه گذاری، موجود باشد.
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 غزل
 کړخ  نــــــظر  تـــــــه  عیبو  و  د بـــــــل  مـــــدا   چي

 کړخ خبر   بې  ولي  عیبــــــــــــه  خپـــــله  د  خــــدای
 کښي  بل  په  وینې  عیب  جـــــــودانه  یــــــوه  کــــه
 کړخ  غــــــر  لـــــوی  یې  به  عیب  جودانه  یو  هغه

 وي  غر  لکه  لــــــــویه   نـــــــاه  خپـــــله  دي  کـــــــه
کړ  وزر  مچ  د  غــــر  بـــــه  حیـــــله  حیــــــله  پـــــه

 خ
 کړي  در  کښي  الس  په  انصاف  د  تله  څوک  که

کړ  برابر  بـــــــه  اس  بــــــل  د  او  ـــټوټـــــ  خـــــپل
 خ

 شه  مــــــنصفي  هسي  دا  پــــــــــــه  دي  ل نت  تــــو
کړ   ـــــــذر  تــــــه  و  بـــــاطل  و  حـــــقه  د  چــــــي

 خ
کــــــــ  در  مــــــقا   مــــــالیــــــکو  د  رب  تـــــه  تــــا

 ړ
 کړ  خر  و   او  پخپله  صـــــــورت  خپـــــــل  دا  تــــا
 شي  کوږ  پاسه  د  ځان  د  وېښتـــــــه  یــــو  دي  که

کړ  مرور  خدایــــــــه  لــــــــه  ســـــاعت  هغه  ځــــان
 خ
 کښي  غفلت  په  کړ  تېر  دي  عمــــــــر  ځوانـــــۍ  د

 کړخ  محشر  د  زېرمه  ـهڅـــــــ  بــــه  کي  پیري  پـــــه
 ښایي  نه  چاري  ځــــــــوانۍ  د  کښي  پــــــیري  پـــه
کړ  اختر  څه  به  عـــاشــــــــورخ  د  ورځ  پــــه  تــــه

 خ
 وخـــــوري  چــــینجي  ونــــــــي  زړخ  د  بــــېخ  لــــکه
کــــــــړ  ثمر  و  ښاخ  څه  بــــــه  عمر  تــــېر  دا  پــــه

 خ
 خزانـــــــه  له  شي  نه  خالص  دي  بــه  بــــاغ  دغـــــه

 کـــــــړخ  سکندر  د  ســـــــد  ځني  ور  چاپـــــېر  کـــه
 کا  نـــــــه  نصیحت  څوک  هیڅ  تــــه  بــــد خواوو  و

 کړخ  بـــــــاور  که  دئ  شریک  غ   په  ستا  رحمان
 

 رحمان بابا

 

 
 ېباران په شپه کد 
 

تـــووووووووووـه یووووووووووـې اورخ د بـووووووووووـاران څـاڅووووووووووـکي 
 تــــویـــېـــږي؟

کـوووووووووـي را مپـوووووووووـه څــوووووووووـه زور پـرموووووووووـخ د ځ
 اورېـــــــــږي؟

هـــووووووووـ  څـــڅـېووووووووـږي پـووووووووـر بامــــــــونــــووووووووـو 
 هـــــــ  کړکیو

پـــرغـووووووـوږو یووووووـې آواز څـــومــــووووووـره ښـــــووووووـه 
 لـگېـــږي

ارا  ورتــــوووووووووـه   څـووووووووـه بېــغـوووووووووـمه څـــــــووووووووـه
 پــــراتـــــه یـــو
کوووووووـي د تــیـوووووووـارخ جـــــهــوووووووـان پوووووووـه لـمـوووووووـن 
 ډوبــــېـــــږي

زمـوووووـوږ لوووووـه خـــونوووووـي بـهوووووـر ټوووووول جـــوووووـهان 
 تیـــــاره دی

د آسـموووووووـان توووووووـر لـمـــوووووووـن څـــــــاڅــوووووووـکي را 
 څــڅېـــږي

سـتووووووـر بووووووـاران پووووووـه مــــخـکووووووـر دواړه   د دخ
 هیـــڅ یو

پووووووور دخ مځوووووووـکه زموووووووـوږ وجـــــــوووووووـود نوووووووـه 
 مـ ـلـومـېږي

پـاڅووووـه دا زمــــــــووووـا ږغ پووووه غــــووووـوږو یـوځووووـل 
 اورخ؟

زمـووووووووووـا اواز دی تووووووووووـر غــــــوږونــــوووووووووووـو در 
 رسېــــــــږي؟

یووووـوه شـــــپووووـه بووووـه لـــــکووووـه نــــووووـن بــــووووـاد او 
 بــاران وي

پووـه هـمووـدخ کووـور کووـر چووـر اوس پکښووي پراتووه 
 یو

نوووووووـه بوووووووـه اورو نـوووووووـه بـــوووووووـه ویــــنوووووووـو نوووووووه 
 ــــــږوپوهـــــــــــــې

هـېووووووـر مووووووـي نووووووـه سووووووي زه او تووووووه بووووووه دواړه 
 مــــــــــړه یــو.

 عبدالباری جهانر
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 طالع و اربال

 ما آزموده ای  دراین شهر بخت خویش

 باید بیرون کشید از این ورطه رخت خویش

 حافظ

 ر کنر اختر خویش را بدگتو خود 

 مدار از چش  فلک نیک اختری را

 سروخناصر

 ر یاری کند دندان به سندان نکشدگبخت ا

 ر سستر کند دندان زحلوابشکندگبخت ا

***************** 

 ذاری  اربال.گهر چه مارا محدود میکند ،اسمش را می

 امر سون

 بخت و اربال بلند مشمول زمانر است که تدارک با فرصت مناسب رو به رو میشود.

 وجر بترا

ه وانین خود ردرتر بربخت وا ربال به تنهایر نمیتواند به اشخاص کمک، بلکه عقل است که به واسطئه ت لیمات و 

 دهد .   چیچروناشخاص با جرائت می

 اربال با است داد بودن کافر نیست . فرد باید است دادی نیز خوش اربالر داشته باشد.

 اربال به سراغ کسر میرود که به کارعقیده دارد نه به اربال !
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  رۍ رانونافغانستان د سوداد 

 فصل سو 

 م امالت تجارتي

 ه اموال منقول را بمقصد فروش  ،ـ اشخاص تاجر یا غیر تاجر14ماده 

منقول را بحالت  الو یا اجاره دادن بدیگري خریداري مینماید و آن امو

این  ،اصلي آن و یا بش ل دیگري تبدیل نموده بفروشند و یا اجاره بدهند

  .ز م امالت تجارت محسوب میشودفروش و اجاره ا

 ه اموال منقوله را به ثبت اجاره  ،ـ اشخاص تاجر و غیر تاجر 15ماده 

دادن از  سي اجاره بگیرند، اجاره دادن چنین اموال منقوله از م امالت 

  .تجارتي محسوب میشود

اجاره دادن بشخص  ی ه برا ،ـ اشخاص تاجر و یا غیر تاجر16ماده 

ین ا گیرند اجاره دادن عمل و  ار مستخدمي  ه بامستخد  می یدیگر

 .از م امالت تجارتي محسوب میشود ،نیت گرفته شده باشد

خود را و یا  هحب زمین و یا دهقان محصوالت ارضیـ اگر صا17ماده 

است و  یخود را بفروشند از م امالت عاد مالدار محصوالت حیوانیه

ش ل محصوالت  ودهمچنین اگر یك دهقان بر طبق صن ت زراعیه خ

دستگاه تبدیل  ند و با یك صن ت ار خودش و  یك هارضیه خود را بوسیل

ه و یا است مال ماشین آثار صن تي خود را تولید ییا توسط استخدا  عمل

د. خود را نشر نماید و بفروش هف شدنموده بفروشد و یا یك مولف اثر تالی

مقصد ه ب ر س اگر ،محسوب میشوند لی ن یاین ها از امور عاد ههم

را  سهخود را موس هدیل ش ل محصوالت زراعیه و حیوانیفروش و یا تب

اشد ب رتجارت راوصاف یك موسسه صناعت یبطور دای  باز  ند  ه دارا

 .محسوب مي شود رمالت این موسسه از م امالت تجارتم ا

 :است رـ م امالت ذیل از م امالت تجارت18ماده 

نقوله و بذمه گرفتن و ربول هر نوع هر نوع اموال م هـ ت هد تهی1

 .اعماالت و انشاءآت

 ـ نشریات و فروش رـ ع اس دستگاه مطب ه تدویر هـ تأسیس فابری 2

 . تب

ـ افتتاح تیاتر، سینما، تماشاگاه ها و  شودن مقامات عمومیه مانند هوتل 3

و سراي ها و ط ا  خانه ها و امثال آنها و دفاتر تهیه  ارگران و لیال  

 .ه هاخان

 .، انهار و هواحیوانات و اشیاء در خش ه  ،ـ نقلیات مسافرین4

  ر.تیلفون ریع آب، گیس، برق و تاسیس مخابراتـ توز5

 

 

 رانون تجارت افغانستان 

 دری   فصل 

 سودا ریزم امالت

پلورلو یا بل  منقول مالونه د چې، یا غیر تاجر کسان تاجر :ماده 14
رض پیري اوهغه منق مالونه په اصلي په غ په اجاره ورکولو چاته د

 ورکړي، په اجاره یا یې  پلورل او  وئې حالت یاپه بل شکل واړوی او
 دا پلورل او په اجاره ورکول له تجارتي م املو څخه  ڼل کیږي.

په اجاره  منقول مالونه یا د ، چېتاجر یا غیر تاجر کسان ماده: 15
 ډول منقول  دخ ورکولو په نیت له چانه په اجاره واخلي  د

 په اجاره ورکول له تجارتي م املو څخه  ڼل کیږي. نومالو 

پاره بل ته د اجارخ ورکولو ل ، چېتاجر کسان تاجر یا غیر ماده:16
 ه دخپ اوکار په اجاره ورکول چېدغه عمل  مستخدمۍ مستخد  نیسي د

 ږي.له تجارتي م املو څخه  ڼل کې ،وي ی شوینیت نیوال

یا  محصوالت او ېکمځ ېخپلد  خاوند یا بز ر ېکمکه د ځ ماده:17
م امالنو څخه  يدا له عاد ،د خپلو حیواناتو محصوالت وپلوري مالدار

 وخپل له صن ت سره س  د ۍخپلې بز ر د بز ر یو دخ او همدا ډول که 
 کار ا دی او يوسیله تبدیل کړه دستګاه پخ یود محصوالت شکل  کنیومځ

است مال  دیا د ماشین  د استخدا   ورانومزد خپله یا ده پ ییو صن ت د
یا مْولف خپل  پلوري او ېوئسي او وباا ثارا ای په ذری ه خپل صن ت

، دا ټول له عادخ کارو څخه پلوري ېوئو ا يکړ ورپخ اثری تالیف شو
 د صوالتومحوک د خپلو زراعتي او حیواني څمګر که  ،ږيېبلل ک
ره مْوسسه په دای  ډول س ېداسشکل تبدیلولو په نیت یوه  د یې یا لورپلو

 خد نو د ،صفتونه ولري ېتجارتي صناعتي مْوسس خد یو ېچ ،پرانیزي
 ږی.ېل کله تجارتي م املو څخه  ڼ ېم امل ېمْوسس

 ي:تجارتي د ېم امل ۍنیدا الند ماده: 18

 تواانشا د هر ډول اعماالنو او : د هر ډول منقول د تهیه کولو ت هد او 1

 .بلولپه ذمه اخیستل اور

د دستګاه دائرول، عکاسي، نشرات او  ېتاْسیس، د مطب  ېفابریک : د 2

 .پلورلنو کتابو د

 ېنخوړو خو د ،پرانستل لکه هوټل، سرایونه : د تیاتر، سینما، مقاماتو 3

 یال د ل پاره دفترونه اولتهیه کولو  کارکونکو د دخ په شان نور او د او د

 .ځایونه

حیواناتو او  ،مسافرینوا کښې د او هو ، سیندونو: په وچه 4

 .شیانو وړل

ني مخابراتو وو،  یس او بریښنا ویشل او د تیلفاوب : د 5

 .تاْسیس کیږي
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ـ معامالت ذیل بدون رعایت نيت طرفين 19ماده 

 .معامله تجارتي محسوب مي شود

 .یكار شنـ كمي1

  .یـ دالل2

ـ معامالت برات و حجت )اعماز محرر بنام و محرر 3

 .ل( و چكبحام

 .ـ معامالت صرافي4

 .ـ معامالت بانكهاي خصوصي و عمومي5

 .الت مربوط به آنماعحساب جاري و مـ معامالت 6

و رسيدات كه در  یـ معامالت راجع به سندات گرو 7

تجارتي  عمومي یموضوعه در گدامها لمقابل اموا

 .موجود شده باشد

 .ـ تشكيل شركت هاي تجارتي و خرید و فروش اسهام8

اجرت ا ـ عقد هر نوع بيمه در مقابل مخاطرات خواه ب 9

 .عقد شود و خواه با شرایط متقابله

محسوب  یـ تمام معامالت یك تاجر تجارت20 ماده

 .است یكه معامله عاد ،مگر اینكه ثابت شود ،ميشود

 رتجارت طرفین از ری  یبرا تنها عقد اگر ـ21 ماده

 احتيصر آن خالف بر رتجارت رانون در و باشد

 یبرا مذ ور عقد از  ه رت الیف هبار در باشد موجود

 طبیقت تجارت رانون اح ا  ،باشد شده تولید عاردین تما 

 .میگردد

 از  ه تاجر غیر و تاجر اشخاص ت الیف ـ 22 ماده

 فصل این متذ ره م امالت یا و متولد دیگر م امالت

  .ستا تجارت رانون اح ا  تابع باشد ریاس رابل ماهیتا

 همذ ور م امالت به مرتبط م امالتی ه تما  ـ23 ماده

 .است محسوب رتجارت م امالت از باشد فصل این

 ادامه دارد

جارتي  م املو ینۍالند  دا ماده:۱۹ یت پرته،  ت د دواړو لورو د ن

 :ږي ڼلې کې م املې

  .کارکول ،په کمیشن .1

 .داللي .2

 .چکه حامل( او )چه په نو  محرر اوپ ېد برائت اوحجت م امل .3

 ې.م امل ۍصراف د .4

 ې.خصوصي او عمومي بانکونو م امل د .5

 ې.خ مربوطرپه هغو پوو ا ېم امل ونود جاري حساب .6

موضووووعه  د ېپه باره کښوووې چ رسووویدونو او سوووندونو ي رو د .7

  .په عمومي  دامو کښي موجود شوي وي په مقابل د تجارتنو مالو

  .سهمونو پیرودل اوپلورل د تجارتي شرکتونو تشکیل او د .8

که په اجرت  تړنه، ېد هر ډول بیم ېپه مقابل کښوووو . د مخاطراتو9

 .سره وتړل شي اوکه په متقابله شرطونوسره

 :ماده:20

 ثووابووت ېدا چ مګر ،ږيېک ېتجووارتي  ڼل ېم ووامل ېټول توواجر وی د
 .ده يعاد دا م امله ېچ ،شي

 ماده: 21

 په تجارتي رانون د وي او تجارتي خوا خکه یو عقد یواځې له یو
هغو تکالیفو په  د هغه په خالف کو  صوووووووراحت موجود نه وي نو

 وي د ته پېښ شوووووی ینوعارد له دخ عقد څخه ټولو ېباره کښووووي چ
 ي.ږېاحکا  تطبیق ېاصولنام تجارت د

 ماده: 22

م امالنو څخه  له نورو ېکسووووانو تکالیف چ د تاجرو او غیر تاجرو
  .ږيېپیداک

، د يو ریاس وړ د آماهیتم امالت ي فصووووووول ذکرشوووووووو د دخیا  او
 د احکامو تابع دی. ېتجارت د اصولنام

 :ماده 23

پورخ  م امالنو فصووول په ذکر شوووویو خد د ېچ ،ټول هغه م امالت
 .ږيې امالتو څخه  ڼل کاړه لري، له تجارتي م

 ي.دوا  لر
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