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.....افغانستان اوږده الره تر شاه پريښې 
 پراختيايي اړخونو کې د پام وړ و په ډٻروپرمختګ بشري  .

 ٢٠١١سلنې په  ٢٢کال کې له   ٢٠٠٠ته السرسی لري په  د پاکو اوبو سرچينودھغو وګړو سلنه چې  
..  سلنې ته لوړه شوه ۵٠کال کې 

 شوې دهته لوړ سلنه ٩٧څخه سلنه ١٩کې له په عين موده  د شاملٻدو نسبتښوونځيو کې په  .
تر منځ نيمايي ته راکمه شوې دهکلونو ٢٠١١او  ٢٠٠٠ھم د   د ميندو د مړينې کچه  .
ته لوړ شو ۴٨،٧کال کې  ٢٠١١کاله و، چې په  ۴۵کال کې زيږديز  ٢٠٠٠په  منځنی عمر.
سلنه وګړو په بی  ٣۶زيږديز کال کې  ٢٠٠٨، په که څه ھم بې وزلي اوس ھم په لوړه کچه کې پاتې ده

.وزلي کې ژوند کاوه چې په دغه نسبت کې ال تر اوسه کوم بدلون ندی رامنځته شوی
 سلنه وګړي ليک لوست کولی شي ٢۶يوازې  .لوستو کسانو کچه اوس ھم ټيټه پاتې دهد  .
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 شننې د بيالبيلو سناريو ګانو په چوکاټ کې پر اقتصادي وده د کمٻدونکو مرستو کال  ٢٠١٢د نړيوال بانک د
څومره چې امنيتي وضعيت ښه کيږي، افغانستان به په ټيټه مګر مناسبه کچه خپلې : احتمالي اغيزې په ډاګه کړې
وي که څه ھم مرستې د سلنه  ۶ -۴کې ترمنځ به په کال کلو  ٢٠١٨او  ٢٠١١ودې ته دوام ورکوي، چې د 

. راکمې ھم شيسلنه  ۵٠په پرتله کال  ٢٠١٠

ESTIMATED FINANCING GAP 2013-2025

 امنيتي برخه کې مخ په زياتيدو لګښت، په
د عملياتو او حفظ او مراقبت او معاشونه 

چې . لګښتونه د ھٻواد مالي اړتياوې لوړوي
دا کار د تمويلوونکو ھٻوادونو دوامدارو 

مرستو او د عوايدو د تنظيم ھڅو ته اړتيا 
.  لري

 د دولت له الرې د بوديجې لګښت کٻدی شي
خو دا به . د لٻږد ځينې اغٻزې راکمې کړي

ھمدارنګه د مرستو د جذب وړتيا او عامه 
خدمتونو وړاندې کولو د کچې لوړولو لپاره 

.  ډٻرې پاملرنې ته اړتيا ولري
 د عامه پانګونو، په ځانګړي ډول په زٻربنا

د او کانو پراختيا کې، د لومړيتوبونو ټاکل 
.  ستراتيژيکې بشپړتيا لپاره خورا اړين دي

):  ٢٠١٢(د لٻږد د بھير بعدونه
د ودې او مالي ثبات ننګونې

.کال ارقام اټکلي دي ٢٠١٢د 



:کې د لٻږ بھير بشپړٻږيمياشتو  ١٨په 
.له توقع سره سم اقتصادي وده سستٻږي
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 ته لوړه شوه چې المل يې په استثنايي ډول د سلنې  ١١،٨کې  ١٣٩١سلنې په  7.3کې له کال ١٣٩٠د ناخالصو کورنيو عوايدو وده  په
.  د بې ثباتۍ او زٻاتٻدونکو اندٻښنو له کبله سسته شيکې ١٣٩٢په داسې حال کې چې تمه ده وده به په . حاصالتو لوړوالی ښوول شوی و

 امريکايي ډالرو ته کم شو، خو کيدای شي دا کال ميليونه ٧٠٠ناخالصو کورنيو عوايدو يا سلنه  ٣،٣کې د کال ٢٠١٢په د ترياکو توليد
.  په ډيرو واليتونو کې لوړ شي

 کم شوی دی، په سلنه  ٨کې کال ٢٠١٢ ارقام په ډاګه کوي چې د نويو ثبت شويو شرکتونو شمير په: پانګونې کمٻدلخصوصي د
.  ځانګړې توګه په ودانيز سکتور کې
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 کې کال  ١٣٩٠په پولي تورم يا انفالسيون
سلنې ۶،۴کې  ١٣٩١څخه په سلنې  ١٠،٢له 

ته د خوراکي او نا خوراکي توکود بيوو 
.کمٻدو له امله را ټيټ شو

کم شول، سلنه  ۵کې کال  ٢٠١٢په  صادرات
په داسې حال کې چې واردات په دوامداره 

سوداګريز کسر د . توګه مخ په زياتيدو وو
. ته ورسٻدسلنې  ۴٣ناخالصو کورنيو عوايدو 

 په کال  ٢٠١٢د  بھرنيو اسعارو تبادله د
دسمبر کې خپلې تر ټولو لوړې کچې يانې 

 ٢٠١٣ډډالرو ته ورسٻده، خو د ميليارده  ٧،١
ډالرو ته ميليارده  ۶،۵په جون کې کال 

..  راښکته شوې
* 2012 figures are forecasts

REAL GDP AND AGRICULTURAL OUTPUT GROWTH (in percent)



او مالي وضعيت د کمزوي کٻدو په حال کې... 
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دی شوی زيات سلنه 45 کې کال مالي 2012 په لګښتونه
 په امنيت د .)پرتله په مياشتو لومړنيو٩ د کال١٣٩٠ د(

 د .جوړوي سلنه ۶٠ بوديجې عملياتي د لګښتونه کې برخه
  .ورکړي ھٻوادونو تمويلوونکو سلنه ۶۵ نږدې بوديجې ېټول

خو شول، لوړ فيصد ١٣،١ کې کال٢٠١٢ په عوايد کورني 
 مھم چې وړل، رانه السته يې اھداف شوي ټاکل عوايدو د

 مالي د يې کې نتيجه په چې و، عوايد ګمرکي کم يې المل
 په څخه سلنې ۶۵ له کې کال زيږديز٢٠١١ په نسبت ثبات

 .شو راټيټ ته سلنې ۶٠ کې کال٢٠١٢

۵٠ شاوخوا ( شو پاتې حال خپل په مصرف بوديجې د٪(  
 توګه اغٻزمنه په ظرفيت دولت د او جذب مرستو د خو

 .شوی لوړ ھم لګښت ثابت څکه شوی، زيات

راکم ال سلنه١٩،۶ کې ربعه لومړۍ په کال ١٣٩٢ د عوايد 
 .شوي نيول تدابير الزم لپاره مخنيوي د تمايل دې د  .شول
 د کال ١٣٩١ د کې ثور او حمل په کال ٢٠١٣ د عوايد
 .شو راټيټ ته ٣،٩ منفی پرتله په مودې ھمدې

د چې ده مھمه ډٻره کې مياشتو ١٨ راتلونکيو په لٻږد د 
  .شي ګړندۍ الپسې ځلې ھلې لپاره انسجام د عوايدو
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د کورنيو عوايدو وروستي پرمختګونه

د مالي ثبات نسبت



تر بدلونهله لٻږد څخه
واقعيتونه

افغانستان په راتلونکو لسيزو کې د ودې ا و پراختيا په برخو کې له يو شمير ستونزو سره مخامخ دی  :
 کمښت مومي ٪۴،٨په راتلونکو پنځو کلو کې په اوسط ډول په کال کې به وده  .
له بھر څخه د پيسو تر السه کولو ته اړتيا رامنځتنه کړي د راتلونکو وارداتو تمويل به د مرستو تر کمٻدو وروسته  .
 لوړه کچه کې پاتې شي ٪٣۶به په بې وزلي  .
 زرو ځوانان د کار ډګر ته ورننوزي ۵٠٠زرو نه تر  ۴٠٠ھر کال به له نږدې : زياتٻدونکی فشارمارکٻټ د دندو د .
 زرو کلنيو فارغينو له جملې څخه له نميايي څخه کم په لوړو زده  ٢٠٠له ليسو څخه د : کارکوونکينا مسلکي بشري ځواک او کم

او پاتې نور يې په مستقيم ډول د غير مسلکي کارکوونکو په . کړو موسسو او تخنيکي او مسلکي زده کړو موسسو کې شامليږي
. توګه د کار مارکيټ ته ورداخلٻږي

دوامداره جګړې او تاوتريخوالی بنسټيزو خدماتو ته السرسی او بشري پراختيا زيانمنوي  .

د افغانستان د نفوس ھرم د کاري بازار شاخصونه

په ملي کچه ښارونه کلي

۶۶،۵٣ ۴٨،٨۴ ٧١،۶ د ګډون کچه

٧،٨۵ ١٠،۴٧ ٧،٣۵ کچه د بٻکارۍ

۴٨،١۶ ٢١،۵١ ۵٣،٠۶ د نامناسب کار کچه 



د افغانستان د اقتصادي ودې د مودل تاييد

د افغانستان د ودې تګالر بايد د يادو شويو ننګونو په پام کې نيولو سره الندې موضوعاتو ته لومړيتوب ورکړي  :
 د دندو او کاري فرصتونو لوړول او د بې وزلۍ کمول
 د دولت لپاره د مالي عوايدو  سنبالول
له بھر څخه د اسعارو ترالسه کول
د ثبات او ټولنيزو انډول تقويه کول

ھدف دا دی چې لوړې، پايٻدونکې او ھر اړخيزې اقتصادي ودې ته ورسٻږو
 د ھغو رسمي مقررو شويو خلکو، چې په کم توليده فعاليتونو بوخت دي او يا ھم د ودې له پروسې ويستل شوي، د ودې پر

.  پياوړي کولو غور کول

د افغانستان راتلونکې وده به تر ډٻره پر کرنه او استخراجي صنايعو تکيه وي:
 چې د ، )د اندازې او ظرفيت دواړو له پلوه( دومره وروسته پاتې دی سکتور ھم توليداتي ټيټه ده او دومره زده کړې کچه د

تشکيالتی بدلون د سنتي بھير له تعقيب پرته، د افغانستان په څٻر اقتصاد چې په طبيعي منابعو تکيه دی پر يوه داسې متنوع او 
. توليدي اقتصاد چې پر صنايعو او خدماتو والړ وي، نشو اړوالی

د دې مانا دا ده چې په کليوالي پراختيا تمرکز وشي  او د کان لرونکو سيمو تر څنګ اقتصادي ھڅې رامنځته شي.

او دې ته اړتيا ده چې د  ښاري مرکزونو او کليوالي سيمو ترمنځ توازن په پام کې ، د مخ  پر ودې ښاري کٻدو بايد ھيله وشي
.ونيول شي



توقع  د کرنې او استخراجي صنايعو په برخه کې له نورې پانګونې د څومره ودې
کولی شو؟ 

 زٻږديز کال  2025مرستو کمه کچه به وده تر د
.  سلنې ته راکمه کړي 4.8پورې په اوسط ډول 

 استخراجي صنايع د نورې ودې لپاره ښه فرصتونه
د کانونو په برخه کې د زياتې : رامنځته کوي

کال  ٢٠٢۵پانګونې له الرې کيدای شي وده تر 
لوړه شي او کلني سلنه  ۶،٩پورې په اوسط ډول 

لومړيو کې د په  ٢٠٢٠مالي عوايد کٻدای شي د 
ته ورسٻږيسلنې  ۴ -٢ناخالصو کورنيو عوايدو له 

 په کرنيز سکتور کې په لوړه پيمانه محصوالت به
په . ( پورې لوړه بوزيسلنۍ ۵،٨کٻدای شي وده تر 

داسې حال کې چې په معموله سناريو کې دا کچه 
.)دهسلنه ٨،۴

 په دواړو برخو کې د پام وړ پرمختګ کٻدای شي
او يا له ھغې زياته لوړه کړي، سلنې  ۶،٧وده تر 

چې په پايله کې د افغانستان په اقتصاد کې د مرستو 
.اوسنی ځای ونيسي

 خو له دې سره سره، وده خپلسرې نده او د امنيتي
او په دې برخه . وضعيت په ښه کٻدو پورې اړه لري

.  کې ډٻر څه ته اړتيا ده

9

Source: World Bank (2012)
Note: Figures report  average, annual GDP at factor cost
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کلونو کې  د کلنيو ناخالصو کورنيو عوايدو د منځنۍ کچې  1404-1391په : د ودې انځورول
تجزيه



د ودې لپاره ښه ظرفيت موجود دی د کرنې او استخراجي صنايعو
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کرنه استخراجی صنايع

فرصتونه

وزلي په ملي کچه د  په کليوالي سيمو کې بې: د بې وزلۍ کمول
.  سلنه جوړوي 84بې وزلۍ  

افغانې کورنۍ   ٪۴٢په ټوليزه توګه : لوړول عوايدو د د کورنۍ
.د خپل معيشت لپاره په کرنه  تکيه لري

لوړ توليدي ( په کليوالي سيمو کې دی  ډٻر کاري ځواک
)ظرفيت

کليو پراختيا له کليو څخه ښارونو ته د کډوالۍ کميدو لباره  د
.  مھمه ده

ښه کول د غذايي خونديتوب

کې کلونو ٢٠٢٢/٢۴مالي عوايد په : سترو کلنيو مالي عوايدو سنبالول د
. امريکايي ډالرو پورې رسٻږيميليارده  ١،۵تر څخه ٠،٧ھر کال له 

 دا په قسمي ډول بھرنۍ مرستې معاوضه کړي او دBoP اغٻزې  بدې
بھرنۍ مستقيمې پانګونې کيدای شي په يوه کال کې  .: به راکمې کړي

ميليارده ډالرو پورې ورسٻږي او صادرات کيدای شي په  20-10له 
. ميليارده ډالرو پورې ورسٻږي 12-10يوه کال کې له 

تصفيوي او بازار ته د وړاندې کولو صنايع ھڅويد نفتو استخراجي ،
 د تکنالوجۍ انتقال اسانوي، پوھې او مھارتونو ته وده ورکوي، او

.  کاري فرصتونه برابروي

د توليدي ظرفيت لوړولو 
الرې

سړکونه جوړول او اوبه لګونه ښه : پر زٻربنا پانګونه زياتول
. کولو چې د خامو موادو او ترانسپورټت لګښتونه راټيټ شي

د ترويجي خدمتونو پراختيا او تجربوي نوښتونه
لپاره برٻښنا ته د السرسي  د کرنيزو محصوالتو د پروسس

زياتول
 لکه قرضې، بيمه، (د جانبي بازارونو تقويه کول(
ځمکې اجاره کولو او مارکٻټ ته د السرسي لپاره حقوي او  د

.  مقرراتي چوکاټ رامنځته کول
 د کيفيت کنټرول او د کيفيتي تصديق ليکونو برابرول

چې د کانونو د استخراجي شرکتونو ترانسپورتي او  پر زٻربنا پانګونه
. عملياتي لګښتونه راکم شي

 حقوقي او مقرراتي چاپيلایر پياوړی کول چې د کانونو په برخه کې د
اجارې تضمين ورکړل شي او د جواز اخيستلو، په داوطلبۍ کې برخه 

.اخيستلو او د کان کيندنې د شرايطو په اړه الرښوونې برابرې شي
،چې داخلي کارګر په استراجي صنايعو کې جذب شي،  د ھغو مداخلو

)د عرضې او تقاضا اړخيزې مداخلې. (ھڅول
،چې د ملي خصوصي سکتور لخوا د استخراجي  د ھغو مداخلو

په داخل کې .  (صنايعو لپاره مواد او خدمات برابر شي، مالتړ کول
)خريداري او بازاري اړيکي



د کرنې په سکتور کې د دندو زياتولو درې الرې

پر کاري ځواک متکي توليداتو ټينګار2.
د نورو لوړ ارزښت لرونکو نباتاتو لکه ونو او پنبې لپاره د اوبيزې 

ځمکې زياتول د غنمو د کرلو په پرتله د کاري ځواک اړتيا نږدې درې 
.  ځلې لوړوي

محصوالتو د پروسس د ارزښت زنځير ته وده ورکول کرنيزو د 3.
او د دې لپاره د اړينې زٻربنا مالتړ کول

د کرنيزو محصوالتو پروسس ډٻر کاري ځواک ته اړتيا لري
 د کرنيزو محصوالتو ډٻری پروسس کيدای شي په کليوالي

سره تر شتون ولري، سيمو کې، چٻرې چې لومړني توليدات 
شي 

 د کرنيزو محصوالتو د پروسس د صنايعو مالتړ کيدای شي ګڼ
.   شمٻر دندې رامنځته کړي

 برٻښنا ته السرسی او د سړکونو او نورو زٻربناوو جوړول د
.کرنيزو محصوالتو د پروسس صنايعو د پراختيا لپاره اړين دي

تر کرنې الندې ځمکو کې د  .کروندګر د خپل ژوند د بسيا کولو لپاره پر کرنه بوخت دي چې بازار ته ھٻڅ السرسی نلريسلنه  ۵٠  
محصوالتو لوړول به د ھغو کورنيو عوايد په پام وړ اندازه زيات کړي چې ھمدا اوس پر کرنه بوختي دي، خو ممکن  ډٻرې نوې دندې 

.د دندو رامنځته کولو زمينه برابره شيچې له مخې يې د کرنې په برخه کې شته داسې الرې چارې خو بيا ھم . رامنځته نشي کړای

د اوبيزو او کرل شوي ځمکو زياتول1.
د بيلګې . ميليونه ھکتاره للمي ځمکې يوه برخه کيدای شي د اوبو زٻرمو ته د نږدې والي او ټوپوګرافۍ پر اساس پر اوبيزو ځمکو واوړي 4.5د 

.  په توګه په آبي ځمکو کې د غنمو محصول د للمي ځمکې په پرتله درې برابره زيات دی

د بٻالبٻلو پيداوارو لپاره د کاري ځواک اړتيا

پيداوار ھکتا/ورځ
ر

پسرلی اوړی منی ژمی

غنم 60 XX X X

 ميوه(کلن نباتات  څو
)جات

150-200 X XXX XX X

پنبه 100-120 X XX



:  د زياتولو اغٻزې
له يوه بل سره د طبيعي سرچينو نښلول

له استخراجي صنعت څخه ګټه : د منابعو نښلولو دھلٻز
اخيستل
 پانګونو ته د لومړيتوب ورکولو لپاره د عامه او

خصوصي سکتور د ھمکارۍ لټون
 د ھٻواد د اقتصادي ګټو د لوړولو لپاره د زٻربنا او

پاليسۍ، قواعدو او اليحو رامنځته کولو په برخو کې په 
پر نورو پاندې د متکي صنعت . (ھلو ځلو الس پورې کول

)مخنيوی
د لٻږد په : پر زٻربنا پانګونې ته لومړيتوب ورکول

بھير کې مھمه موضوع 
 پر زٻربنا پانګونه بايد له مالي او اقتصادي پلوه په پخپل

استخراجي . (ذات کې له مالي پلوه د تر سره کٻدو وړ وي
صنايع د پانګونو په لومړيتوب ټاکلو کې مرسته کوي، 

.)اعتبار يې نه تاييدوي
 د بيلګې په توګه ديوه ( د بدلون وړ طرحه په پام کې نيول

واټه بدلون کيلو ۵٠٠واټه لين کارول چې په کيلو ٢٢٠
. )وموندالی شي

 د خصوصي پانګوالو د زٻربناوو پر پالن پوھٻدل، چې
)ب(د عامه پانګونې د زياتٻدو ساحه په ډاګه شي او ) الف(
د ھغو عامه پانګونو مخه ونيول شي، چې د خصوصي  

. سکتور لخوا يې د پانګونې امکان وي

د استخراجي صنعت پراختيا د بدلون وړ نده 
استخراجي صنايع عوايد رامنځته کوي او د بھرنيو پيسو د ترالسه کٻدو المل کٻږي، خو په بشپړ ډول د مرستو ځای نشي نيولی  .
 او د دندو زياته برخه به نيمه يا بشپړ مسلکي کارونه وي) ١۵٠٠٠ - ٢٠٠٠٠(په مستقيم ډول د دندو رامنځته کول به په ټيټه کچه وي  .



: اوبه او ځمکه 
د پراختيا اساس
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د نفوسو لوړوالي، ښاري پراختيا، اقليمي بدلونونو، او  ‐
. کرنې او کانونو پراختيا له امله د اوبو زياتٻدونکی کمښت

 .  د اوبو سرچينې محدودې دي ‐

د اوبو د ډٻرولو په برخه کې د ټولنٻزې پراختيا الرې  ‐
په لويه پيمانه د اوبو د . چارې تر خپل اخري بريده رسٻدلي

مو کلونو کې ترسره  ١٩۵٠پراختيا ھڅې په اخري ځل په 
 . شوې وې

د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د اوبو د سترو زٻربنايي  ‐
. پروژو پراختيا او بيا رغونه حياتي ارزښت لري

د ځمکې منابعو ته السرسی او په اغٻزمنه توګه يې کارول  -
.د افغانستان د پرمختګ لپاره کليدي ارزښت لري

د کرنٻزې پراختيا، سوداګريزو پروژو، عامه زٻربنا، او د  -
کانونو سکتور د پراختيا لپاره ځمکې ته اړتيا د زياتٻدو په 

. حال کې ده
د افغانستان د ځمکو : د کار لپاره لومړيتوب لرونکې ساحې -

چارو د ادارې پياوړي کول، د کرنې او کانو د لومړيتوب 
لرونکو ساحو سروې او نخچه کول، د ځمکو د مديريت او 

. ترالسي لپاره د حقوقي او مقرراتی چوکاټ تقويه کول



د دغو پرمختګونو لپاره د پياوړو ادارو رامنځته کول خورا مھم دي
د اندٻښنې وړ خبره دا ده چې تٻرې السته راوړنې . په اداري اصالحاتو کې د افغانستان د ودې بھير ډٻر سست دی

کلو  ٢٠١١او ٢٠٠۶په ادارو کې د حساب ورکولو، قانون حاکميت او د فساد کابو کولو کيفيت د . ندي ساتل شوي
.  ترمنځ نور ھم ټکنی شوی دی

 او د بھرنيو پانګونو او مرستندويو د باور خوندي کولو لپاره  کول  خورا مھمغښتلي د مخته تګ لپاره د حکومتولۍ
.  يو اړين شرط دی
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د اداري پراختيا په برخه کې د افغانستان پرمختګ .  افغانستان له نورو جګړه ځپلو ھٻوادونو ډٻر وروسته پاتې ده



لنډ پيغامونه

کړی پيل اغٻزې خپلې کړنو مالي او اقتصادي په بھير لٻږد د.
د ودې د لوړې کچې دوامداره ساتل به د افغانستان يوازينۍ ننګونه نه وي  .

روانې جګړه او نازک حالت، دوامدارې بې وزلي، د دندو د بازار زياتٻدونکو فشارونو او لوړٻدونکي مالی کسر ته بايد حل الرې 
. ولټول شي

 او بھرنۍ مرستې د افغانستان د پرمختګ د دوام لپاره ستر اھميت لريامنيت  .
.  منې او د ھغوی ښکٻلتيا په ھٻواد کې د اقتصادي او سياسي ثبات دواړو لپاره مھم ديژد تمويلوونکو 

 استخراج متکي ويد کانونو پر کرنه او پر احتماال مودل به افغانستان د راتلونکې ودې د  .
. پدغو سکتورونو کې د ودې د ظرفيت راسپړلو لپاره بايد ډٻر څه وشي

د ټولنيز خونديتوب شبکې تقويه او د روغتيا او پوھنې په برخو کې پانګونه زياته به دا ډٻره مھمه وي چې  په عين وخت کې
.  چې ورسره به ټولنيز تړاو خوندي شي شي
 په عمومي وده کې مھم ارزښت لرياو اوبه د ھٻواد ځمکه  .

دا د ھر اړخيزو اصالحاتو لپاره مناسب وخت دي چې ھغه خنډونه له منځه يووړل شي چې ځمکې او اوبو ته السرسی 
.  محدودوي

 اړينې دياو ثبات لپاره ادارې د ودې، سولې  .
.  د حکومتولۍ په برخه کې د افغانستان د اصالحاتو بھير او وضعيت تر دې دمه ډٻر سست او خنډنی دی


