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  ترسره شوې ده ۳۱۰۲په می   ژباړه ده چی  Afghanistan Resource Corridor Strategy and Plan دا سند د
او لیوالو کسانو ته د یو خدمت په توګه وړاندی کیږي. د اختالف په صورت کې د دې سند انګلیسې متن ته غوره توب  

 ورکول کیږي.
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  د مسولیت رفع
 
 

موندنې،  ېچې کوم ېمسوده کوال بانک د کارکوونکو د کار محصول دي. پدې ېنړوال بانک / ېد نړ پراختیااو  دا لیکنه د بیا رغاونې

دوي یې استازیتوب کوي، نظرونه نه منعکس  ېاو یا د هغه دولت چئت وال بانک د مدیره هیې،  د نړيفسیرونه، او پایلی په ګوته شوی دت

. هغه سرحدونه، رنګونه ، نوم بانک د هغو د سموالي ضمانت نه کويدي، نړیوال  راپور کې چی کوم معلومات شامل کوي. پدې

وضعیت په اړه  حقوقيد له خوا د یوې ساحې  وال بانکېد نړ راپور کې وړاندې شوي، ېنور معلومات چې د نقشو په ډول پدایښودنی او 

 . يپه معنا ند قضاوت او یا د دا ډول سرحدونو د منلو
 
 
 
 

  او نشر حقد چاپ 
 
 
نافذه قوانینو نه سرغړونه وي. د د  د موادو د چاپ حق خوندي دې. کاپي کول او/یا د دې راپور یوه برخه او یا ټول بې له اجازې انتقالول کیدای شي ېدي نشری د

 . ېه په زغرده ورکوبرخی د بیا تولید اجاز ېراپور د یو ېاو په عادی ډول د د پرونه هڅویوال بانک د دې راپور خېوال بانک / نړېد نړلپاره  پراختیااو  بیارغاونې
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 : سریزه
 

، ید موادو لرونکې کانيواد د یو لړ زیاتو ېدا ه  پاتې دي. ېره ناپرمختللېتر ډ لرې چې رمېېز پراخه طبیعيافغانستان 

رو ېتر ډ ژندل شویو شتمنیو څخه نیولېېو د پلو او ګازېوسپنې، سرو زرو، تاد مسو، د ډبرو د سکرو،  کې کانونو پدې

تعادل  په اړه په بحثونو کېوړتیا د ور ټسک ېد دالهم  . خوشامل دي ، او همدارنګه لیتیوم او نورپورې اټکلیزو ذخیرو

 ه څرګندوی او یا ویر ګڼي او یواځې په  اوږد مهال کې یې ممکن بولي پراختیا حقیقي نه ې: ځینی کسان د دشتون نلري

المل وګرځي؛ نور یې بیا د ټولو «  رمو په سر د شخړوېد ز» او یا  «   ناورینرمو ېز»   ممکن دغه سکټور د  چې

 . المل بولي یپه ځان د بسیاتوب یواځیندرمل او  کړاوونو 

د بدلون المل پخپله ر به مشکله وي چې خپل ېډاو هم یو زحمت، او  یدصنعت هم یو رحمت  ياستخراجپه حقیقت کې، 

به یې  اغیز څه، خو یوه يه ورسیږي چي د اوږد مهال لپاره وت شې. په افغانستان کې به پانګونه یواځې هغه مهال کمال

م کال ۳۱۳۱: تر یدلېکالمل نشې د بدلون  ولې وېبه هم چې  لوی  ېسره له درمو سکتور ېد ز. يهم تر سترګو ش مخکې

 ډیر لږ  هم یو په  افغان مقیاسمستقیمو دندو سبب شی، چی  پورې ۳۱۱۱۱څخه نیولې تر  ۰۱۱۱۱ د يش یپوری کیدا

عاید میلیارډو  ډالرو پورې  ۰.۵ څخه نیولې ترامریکایي ډالرو  میلونه ۰۱۱ نه ددغه سکټور دولت به د ؛ ر دېېشم

 دو لپاره به کافي نه وي.  همدارنګه، د دېېد مرستو د جریان د ځای ناستې ک ېچتر مهاله(  ) د دې لیکلنې ترالسته کړي

اقتصادي ودې موجب وګرځي. د دې کار د واد ېد هوکوالی شي څو  ستل شيیپداسې ډول ګټه واخزو باید ېسکټور له اغ

او د  پراختیایي موسسود دولت،  د افغانستان کوم چېولو خو د پانګونو او اصالحاتو په ترتیب ترسره کول به ستونزمن وي

  ور په اختیار کې دي، امکان لري.ټوال خصوصي سکاو نړی کورني

مفهوم د یو لړ  . دایاندازه یو  جغرافیایي مفهوم هم د، په هغه مفهوم دې پراختیایيیو  کومې چې تر «  رمو دهلیزېز» د 

په یوه مشخصه  او د پانګونو او فعالیتونو د یو تسلسل په حیث تعریف کېږي چې وسیله ده یوځای کولوفعالیتونو د تنظیم او 

یو فعاله او متنوع  پکې دصنعت لوی پانګونې  يد استخراججغرافیایې ساحه کې د زیربنا، اجناسو او خدماتو په برخه کې 

پرمخ تللې د نړی معنا چې  مفهوم شتون لري: پدې دا  . له یو څه وخت راهیسېږيېک کارولاقتصادي پراختیا په موخه 

و لسیزو کې، د زیرمو دهلیز څخه په چلې، ده. په اوسنی ز په ترڅ کې صنعتي شوېېد زیرمو د همدې دهل هېوادونه 

 . 1بکس وګوری( موزامبیق، زامبیا او نورو ځایونو کې کار اخیستل شوې دې. ) لومړې

لمړیتوبونو یو پروګرام دی  يچې د مل کې په پروګرام (NRRCP)د دهلیز سیمه ایز سرچینو او  ېدولت د مل د افغانستان 

(NPP)  ،ور ټیو سک، خو دهلیز به د هر مرض دوا نه وي سرچینو. که څه هم د یرسمْا منلې داهمیت  ېد یادې تګالر

دهلیز( ممکن د  سرچینوی شي کوم چي پرته له دې )د وسیله  کیدا پیاوړیشمولې ودې د ورکړې لپاره یوه  ته د ټول

توګه پداسې حالت کې  دا صدق کوي چی دا د کرنې او کرنیز تجارت لپاره ځانګړي جالجال فعالیتونو  یوه ټولګه وي. په 

توګه  ځانګړيه او خطرونه، پ . ننګونېږيېګڼل کیو بل محرک  هڅې بشپړې کړي، چې په راتلونکې لسیزه کې د  ودې

مداخلو « سختو»او « نرمو»او د  لري شتون برخه کې په ښکاره ډولپه  د تنظیم  ېرمو د پانګونېحکومتداری او د ز د

دنې المل ېداکېپ کار ټول شموله  شي او د یز یې زیات کړېاغ يږی ترڅو اقتصادېل کا لیدترتیب او یوځای کولو ته اړتی

   2ي.ېدلې شهم وګرځ

 

شي او کار ترینه واخستل شي. دا تګالره باید په  ژندل ېترمنځ د همکاریو ساحې وپ فعالیتونو باید چې د عامه او خصوصي

دو پر مهال د ېره کیوضعیتونو د رابرس معنا چې د منفي ېپدحاالتو په مقابل کی مقاومت و ښیی،  یقینينا راتلونکې کې د

چټکی کار په  ي، نو د هغوي د ګټو څخهیقیني حالتونه په مثبت ډول حل شناري ېزې کمې کړي او که چېي اغهغو

 .واخیستالی شي

 ې لیکنېرمه وي. د دېوې زې یوه نود دهلیز به په راتلونکې لسیزه کې د ټولیزې سرچینو سره شي نو د ترکار دا  رېېکه چ

                                                           
(. ۲۱۰۲له نورو سره متیغا هم و ګوری ). 

1
  

فعالیت لپاره ټولینز جوړښت ته ویل کیږی لکه د ټولنیز « نرم»فزیکی جوړښت ته ویل کیږی لکه سړکونه، د ریل خط او بریښنا، او کار کولو لپاره د اوپراسیون سیستمونه. « سخت». ۲

.سازمانونه، د شرکتونو وړتیا، مهارتونه، روغتیایی خدمتونه، کلتوري ساتنه او داسې نور   



اریوز یا صحنو په یې د سنلپاره  او   د پراختیا ګامونه اړین یېد تحقق لپاره  دهلیز  پوتانسیال،  سرچینو دد  برخه پاتې 

 دونکي لنډمهاله، منځ مهاله او اوږدمهاله لمړیتوبونه توضیح کوي.ېګډون رامنځته ک
 

 لمړی بکس: د بل ځای مثالونه  
کي د برطانیه ړیو په وروستیو ېپه اتلسمو او نولسمو پ. دهلیز د صنعتي انقالب سره یوځای مینځته راغې ومړیل سرچینود 

څخه پرته نشوه رامنځته  پراختیانالوژیګانو د تک ير د نورو استخراجېار د انجن په څد بخد ارزانه ډبرو سکرو او  اقتصادي وده 
لویه وچه کې   يمدارنګه، په اروپایه ورونو کې د بدلون المل شو.ټاد په نورو سکدلې او هم دغه ماشین  بیا وروسته د اقتصېک

اوسپنې د  کان کیندنې ،  په کوم کې چې    -له خوا د سیلون انډسټریل ) صنعتی دهلیز(  ځل د بلژیک  يمړوصنعتي پراختیا په ل
دو ک يرمو او صنعتېد ز رهبري شوه. -دېعث وګرځد ودې باتعامل  ورنو د یو بل سره ڼسککارونکي  ،  انجینیری او د اوسپنې 

، پورې د  پوالدو تر تولیدوونکو دولت او صنعت، له باروونکو نیولې د جاپان د ېک مو کلونو ۰۸۹۱اړیکه په کلکه ترمینځ دا 
   3. تنظیم کړي  د سره ینځه الړه ترڅو د تجارت شرایطله م ېد دوامداره کوښښونو په ترڅ ک

بریاوی هم ترالسه  ،سره سره ې. لدلطې ديمختالسته راغلې  نتیجې  په مټ د پراختیا څخه  سرچینود  ېپه اوسنیو کلونو ک
واد د خپلو مسو د ېمدیریت   دې ه يپه مسؤالنه مالمسو د عایداتو  د  واد دی.  ېه يوړ د چل ېدوند یا زیات ترټولو شویدي.

له یوې خوا یې د . د ودې  انجنونه  یا ماشینونه ګرځوليیې هغه  ورکړې چېپراختیا داسې ډول رمو شاوخوا  سیمو ته  په ېز
صنعتونو او خدمتونو اساس رامنځته کړو او له بلې  ود لوړ ارزښت لرونکسره پراختیا په او عرضه کونکو اوږمهاله مهارتونو 
 . 4و لپاره کار واخیستلوړول سرمایی داو د بشری  يکموالد  د بیوزلیتوب یې  و پروګرامونوڅخه ټولنیز خوا د زیربناوو او

کې تاسیس شو  ۰۸۸۵چې په  ید (MDC)دهلیز  پراختیاییرسمْا هم دغسې ونومول شو د ماپوټو  ېدهلیز چ یمړنول سرچینود 
 يد طبیعاو کشاف، صنعتی ان ربناوو د پراختیا ،ېزد سیمه ایز یې . تر اوسه  یریقا او موزامبیق تر مینځ پروت داف او د سهیلي

ې پدې کې نه  یواځده.  ېډالرو په پانګونه کې مرسته کړ يامریکای میلیارډو  ۵ په برخه کې یې د او پروسس  رمو د استخراجېز
په سیاحت، پرچون او  کارخانېاو پوالدو ې وسپناد المونیم یوه د نړی تر ټولو لویه بټۍ، د  لوی زیربناوې شاملې دي بلکې چېدا

 . هم پکې شتون لري ېپانګون یره کوچنېشم ېب ېبرخو ک يخرڅونه او تولید
 ید ره ورته والې لري، د مدغاسکر د ډاوفین د کان کیندنې بندرس« ستنې» څخه زیات یوې « دهلیز»بل مثال یې که څه هم د 

د سیاحت )توریزم(  د راز راز کارونې په موخه جوړ کړی شوې. پدې کار سره  سیمې دا وکوالی شو چېچې په دولتې پانګونه 
 . سيله مینځه یو يسره قحط تړلو پورې په بازارونو سیمه ایزو خوراکي پهسهیل  څخه عایدات السته  کړي او د جزیرې 

چونه او سیاسي او ټولنیزې ېکړک يمال ي. تکراریشته د مثالونه هم  پر مټ د پراختیا د هڅو ډیر منفي  زیرمویقینآ، چې د 
ت هم له عیب څخه خالی واقعا يه معلومې دي. حتی بریالپه ښه ډول ټولو ت ،یلو څخه را والړې شوېایجیریا له تناکراری چی د ن

وادونو په بډایه ېه ېد د باید  چی زونه درلودېپه چاپیریال ناوړه اغنه یادونه وشوه، ېتر ېاصلی دهلیز، چی مخک رموېنه وو: د ز
رمو د مدیریت ېد زاو همدارنګه زو ېه د چاپیریال او ټولنیزو اغېل. دا دواړه ټکي له پیسمون موندلې ووروسته  یې سره دو ېک

 . دا کولو په اړه د دې لویو اندیښنو اهمیت په ډاګه کويېا د پنې لپاره د اړین اداري وړتیاو ګټه اخیست
 

 

   پوتانسیالور مستقیم ټد سک سرچینو: د افغانستان د  يالف: هیله او نا باور

برخه  ېپد. ل لريارمې زیات پوتانسیېزمنځنی لو ېازو او تاو د ګ واله کچه د افغانستان د اوسپنې او مسو ذخیرېېه نړپ
استخراج په ګټور ډول  شي  چې په راتلونکو شلو کلونو کې  ېو د ارزښت په اړه یو تخمین وړاندکې به د هغو معدنیات

 ېچ په اساس پایلو  دنمونو رمې د ورستیو ې. دا زدي ی(  کی ښودل شو۰ه )یمضم یدلې شي. عمده زیرمې په لومړېک
لخوا اخستل  (AGS)او د افغانستان جیولوژیکل سروی  (TFBSO) او ثبات د عملیاتو لپاره د کاري ډلې د سوداګری

 ېرمېز  ېنور ۰۰رمو سره سره ېژندل شویو زې( د پهوسپنا. د عینک )مس( او د حاجیګک ) دي یژندل شوېشوي، پ
لخوا په نښه شوی دي. د څلورو لپاره یی ممتازه  AGSد  يی ۰او   (TFBSO)یې د کاري ډلې  ۰ ېچ دي یشوموندل 

او تور سیند )سیاه دریا( داوطلبي په  عینک مړیو کې اعالن شول او د نورو دوو ) شماليوپه ل ۳۱۰۲داوطلبان د 
د هایدروکاربن )نفت او ګاز( حوزې لري:  دوه لږ تر لږه موادو، افغانستان  کانير متوقع ده. سربیره پ راتلونکې کې

د ؛ او بله دي یپه وروستیو کې ورکړل شو ۳۱۰۰امتیازات د  بالکونو کې یې ۵د آمو سیند حوزه ده چی په  ی یېکوچن
 ېپانګه اچوونکو خپل کورنیواو  بهرنیود امتیاز به خاطر یې   ېد افغان تاجک حوزه ده  چله پلوه خورا لویه   وړتیا

او د  زې به د مسو، اوسپنېېلو سترې اغټولیز ډول، تر ټوپه آخر کې  تسلیم کړې دي. په  ۳۱۰۳وروستی داوطلبی د 
 اوربنا ېز به د  ېاوسپنې ذخیر؛ د ګټې به تر ډیره  مالي وي ګازو يطبیع: د په ذخیرو پورې تړلي وي ګازو طبیعې

                                                           
۲۱۱۲؛ سیسانتل و بنکر،۲۱۱۰پومیرانز، . 
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رامنځته  پراخه ساحه د برابرولو او خدماتو  ربنا، او د توکوېجریان ، زي به د مال ؛ او مسسبب شي پراختیاووفرعي 
نګونې په ذخیرو کې شتون لري. خو دې سکټور ته د پا ، لیتیوم او د ډبرو د سکرو.  نور اضافي پوتانسیال د طالکړي

کال  ۳۱۰۲پدغه لړ کي په  .د دغه برخې اړونده قوانینو او مقرراتو کې تعدیالت رامنځته شي ېراجلبولو لپاره اړینه ده چ
د  د دهلیز د ستراتیژی سرچینوصعنت او د  يستخراجد قانون منظوري ، د ا کانونود وزیرانو شورا له خوا د کې 

ېدو په انتظار تصویب خوا دله   هم چې د یاد قانون مسوده  ال د ملي شورا، که څه ه السته راوړنه دهلپاره یو ستر پرمختګ
 . ده

 
 
 
 

Exhibit One and its translation shall be inserted here 

 

 
رفیت یې خورا زیات دې چې ظ .مړنی زیرمې دي چې تولید یې په کوچنی کچه پیل کړېورمې لېلو زېسیند د ت. د آمو ۲

رکمنستان او ازبکستان پورې یوه څنډه یې په افغانستان کې موقعیت لري تر ت ېزه چد آمو سیند حوپکار ده.  څیړنه یې
عصری تخنیکونو دی، چی د پلټنی  يدی بشپړ ظرفیت اټکل، خو د یڅاه ګانې پکې کیندل شو ۵ رو لسیزو کېې. په تیغزیدل

د تولید او پلټنې  ،څاه ګانې پکې شتون لري ۵ چې دغه بالکونو  ېد در ورستیو کېم کال په ۳۱۰۰. د تطبیق ته اړتیا لري
شرکت دی،  يافغانیو  او وطن ګروپ چې (CNPC)پترولیم شرکت  چې د چین د ملې ،ته ورکړل شو CNPCIW حقوق 

نور ممکنه ذخایر میلیون بیرله   ۰۱رمې  او ېز معلومې  میلیون بیرله   ۰۱لو ېد ت پروژه ده. دا پنځه څاه ګانې ګډهترمینځ 
کړی تولید   (bpd)په ورځ کی  پورې بیرله ۳۱۱۱۱زرو څخه نیولې تر  ۰۵د میلیون بیرله، او یا  ۵او په یو کال کی به  لري

د اته کلن  رمې ولري چېېزه نورې زره انداېساحه کیدای شي په ډ پاتېتولید حالت ثابت پاتې شي.  و پدې شرط چې دشي خ
  (PSA)د تولید د شریکولو توافق یې قرارداد  ل شي. ېتولید هم پ لومړنیموضوع به وي او ورسره هم مهاله به پروګرام  پلټنو

د پانګونی لګښتونه بیرته ورکړل چی ې او وروسته له هغې حالت ک قیمت او د تولید په ثابت ي. په اوسندې یپه بڼه تنظیم شو
 ۲۱۱په کال کې د په اساس ونو پالن پراختیایيیا د اوسني  – يترالسه کړ ٪  ګټه۰۱څخه  ېستان دولت به  له ساح، د افغانيش

 هیلهاو دا  یل شوېپ کې ورستیوپه  ۳۱۰۳د  یې تولید  و پوري عاید ترالسه کړي. ډالر يمیلیونه امریکای ۰۱۱څخه نیولې تر 
 . لوړه شي کچه نوره همکې به یې  ۳۱۰۰او  ۳۱۰۲په  چې یشته د

موقعیت لري ، یوه له ټولو ې والیت ک په لوګر کیلو متری کې د ۳۵-۳۳کابل سهیل لویدیځ ته په د  ېرمه چېینکو زد ع . ۳
 . ل شيېګټه اخیستنه به ترې پ ېچ ياو لومړنې منرالی پرمختګ به و ین دکا ژندل شوېېزیات پ

. د مسو  یتر اوسه ناپرمختللې پاتې دچی  دی کان لوییو تر ټولو او په نړیواله کچه  رمه دهېد مسو ز درجې لوړېعینک د 
٪ مس ۰.۲۲ -۱.۰۰رمه ېز ډول د منګولیا د اویو تولغوی ز. ) په پرتله اییلوړ غلظت د والو معیارونو ېنړ په ٪ غلظت ۳.۲

موادو په اړه یې تر ټولو بشپړ   کانينااستخراج شوي او د  یاخه پیمانه پلټل شوپه پر رو لسیزو کېېت. په 5مواد لري(لرونکي 
ي چې د دوه چینای 6یته ورکړل شوې د MJAMد استخراج امتیاز یې کال کی  ۳۱۱۰. په شتون لري معلومات جیولوژیکې

 ېپه کال ک ېچ يپالن لر MJAM. ید یقسمی ډول لست شوکوم چې په  یاشتراک د JCCاو  MCCشرکتونو  دولتي
 ۰۱۱د  به  MJAM. همدارنګه يغلظت له عینک څخه تولید کړکتودونه او یا په همدا اندازه د مسو  يټنه مس ۳۱۱۱۱۱
ي. د ډبرو د ډبرو په سکرو به چلیږ ېد بامیانو  والیت د اشپشتي سیم ېتولید لپاره فابریکه جوړه کړي چ ښنا دېد برمیګاواټو 

ښنا یوه برخه ېبر ېد د ږي.ېسره د یو قرارداد له مخې اداره کشرکت لخوا د افغانستان د دولت  ېد سکرو دغه کان د هم د
 MJAM.  يږي، ورکړل شکېمعین قرارداد کي به  اخستلو واټه( به افغانستان ته په هغه قیمت چې د بریښنا میګا ۰۱۱-۳۱۱)

په خط  د د ریل  ،ډول نامشخص  يروژو کې او همدا رنګه په قراردادزو پنییو لړ ټول لپاره پهخلکو سیمې  د کاند  ېچ یاړ د
داد په پدې ورستیو کې د قرار، او ښنوېې اندامنیت دلو، ېک موندلآثارو  يد کلتور ېپه ساحه ک کاند  پانګونه کې برخه واخلي. 

 ۳۱۰۹ دا هیله شته چې دله دې سره سره  ، خودي يد پراختیا چارې  ځنډول کانلو مسایلو د ېالبېسر د خبرو اترو په ګډون ب
ورکړل شوې، لدې بیرته  پانګونې پیسې د ل وشي. کله چېېڅخه  په تولید پ کانبه د  په پېل کې ۳۱۰۰د یا په وروستیو کې او 

یونه لیم ۲۱۱ډالرو څخه نیولې تر   میلیونه امریکایي۳۵۱د  دولت تهبه  ېد تولید په ثابت حالت ک ږې چېېمعدن څخه تمه ک

                                                           
(۳۱۰۲. رایو ټینټو )
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. د قیمت لريډالره  ۵۰۱۱ یو ټن د مسو د محتاط قیمت په اساس ده چې اندازه ، چی داعاید پیدا کړي و پورېډالر يامریکای
 . نه ډالر عاید تولید کړيمیلو ۰۵۱- ۰۱۱به دولت ته $(  ۰۱۱۱-۰۵۱۱اوسنیو قیمتونو په اساس ) 

ډیر وخت او زیاتې یې به  فعالول د امتیاز په ورکړه باندې  خبرې اترې روانې دي. رمو ېوسپنی د زا. د حاجیګک د ۴
دا په خاص ډول لویه  ې. لکه څرنګه چوسپنه لريامیلیارډ ټنه  ۰.۰کان  وسپنېاګک د  ېد حاج. پانګونې ته اړتیا ولري 

. يوسپنه لرایا  Fe٪ ۹۹-۹۳، یر لوړ دېیې ډکیفیت  وسپنېا٪ څخه هم لږ(، خو د ۰ د رموېوالو معلومو زېرمه نده ) د نړېز
ې الد جوړنې لپاره  یو په زړه پور، په ممکنه ډول د پووالی ینژد یې د دره صوف د ډبرو د سکرو زیرمې تهسربیره پردې، 
(، يسوځ يرت او لږ لوګپه لوړ حرا ېچ ډولرمی ) د سکرو هغه ېد ډبرو د سکرو دا ډول ز ې، لکه څرنګه چاساس برابروي

د حاجی ګک د دواطلبی لپاره . 7خبره ده خو ال نور هم بی ساری والی ېنږد یې رمو تهېوسپنی زااو د  يد يسار ېر بېډ
ورکړل  لپاره د خبرو اترو حقوقڅلورو بالکونو د لډماینز ته. د کاناډا کیلو ګوی ديټاکل شو کال کې ۳۱۰۰په ممتاز داوطلبان 

او د هند  ی اکثریت ملکیت د عامه شرکتونو دې)چ یعامه او خصوصي شرکتونو چتر دد د ند ه ېته چ AFISCOاو  يشو
 ۳۱۰۳ورکړل شول. د قرارداد په شرایطو په د  ږي(، ته پاتې درېېواسطه یې مشري کپه  SAILد پوالدو د مسؤلی اداری یا 
دي.   يکیندنې د قانون تر تصویبه ځنډیدل پارلمان لخوا د کاند  ېی ګانېء خو آخرنی امضا ی دیکال په مینځ کې توافق شو

، نو دا قرارداد د څو کلونو پلټنې هم په بر کې معلومه ده هد عینک په پرتله د حاجی ګک ځمکپوهنه )جیولوژی( لږ څرنګه چې
ره بیا استخراجي کار ترس په اساس به د پایلو  او د دې پلټنو  یونه ډالرو پورې دملی ۰۱۱-۰۵نیسې چې تخمیني لګښت یې 

ډالره پانګونه یارډ میل ۰۱ شرکت به له قرارداد د مخې اړ وي چې AFISCOد  ل شي،ېاستخراج کارونه پد . که چیرې شي
پدې  ې، چږيېمیلیونه ټنه وي، ولګ ۰ به یې وړتیاې د ذوب په کارخانې چې کلنې وسپنابرخې به یې د  ېوکړي چی تقریبآ در

 چې په کال کې -د لومړني پړاو لپاره 8.رل شيېوسپنه تولیدوونکو کې وشما سترو ۲۱ په واله کچهېپه نړ AFISCOډول به 
ی اوسن یشو لچتر له خوا ورکړ ډالرو پانګونې ته اړتیا ولري. د دې میلیارډ ۵-۰به هم تقریبآ  -وسپنه تولیدوياټنه  ۲-۳به 

ل سره، ېپ پهدې کوچنی پیمانې باندې . که څه هم په دویم یاد انتخاب پر مخ بوتللو خوښ دي دبیانیی دا څرګندوي  چې هغوي  
د پلټنو په کاله به  په پرتله زیات وخت ونیسي:   دوه درېد آمو سیند یا عینک  څخه ګټه اخیستنه بهګک پروژې د حاجی

ل شې چې په ېپیې یواځې د لسیزې تر پایه  او تولید به 9ږيېو لپاره په کار ولګجوړول یې ده به ر شي،څو کالېفعالیتونو کې ت
د فابریکې شا او خوا فرعي  پوالدواو   وېاړتیا ربنا ېد ز کاند  سره لدې چې. زیاتوالې ومومي لسیزه کې به راتلونکې

یه پانګونه ، اقال ترڅو چی لوې ويږزې یې شاید دعینک او آمو سیند حوزې په پرتله لېاغ ي، مالبه د پام وړ وي پراختیاوې
 . یورکړل شو بیرته نه وي

نورې ممکنه پرمختیاوې  بنسټیز پراختیاوو ترڅنګلپاره کیدای شي د دی  -مس، تیل، وسپنه  -. د دې هرې یوې زیرمې۳
په  ې) د سیسمیک برم ده  ېالند نېړېڅتر تاجک حوزه په فعال ډول  -افغاند ، لو او ګازو په برخه کېېد ت. شتون ولريهم 

کې یې ممتاز  وروستیوپه  ۳۱۰۳د  چې ه،ته وړاندې شواوطلبی ورستیو کې دې و تولید په مقصد پدا پلټنېد او )واسطه
د پخواني شوروي اتحاد د یو بل سره توپیر لري: په پراخ ډول رمې د وسعت په اړه اټکلونه ېاعالن شول. د دې ز داوطلبان

، د آمو سیند . سربیره پردېڅخه څو چنده زیات وسعت ولري ېد آمو د سیند له حوز کیدای شي ېړنو دا ښودلې چېوختونو څ
، ییت کې یې د پام وړ توپیر موجود دپه ټولیز ظرف .جوړښتونه کیدای شي د ګازو لوی مقدار ولري« جوراسیک ژور» ېالند
 اضافي  (TCF)تریلیون مکعب فټه  ۰۶۰۰-۱۶۹۰ باوري دي ښیی په شمال کې  ٪۸۱تر  د مستقلو اټکلونو په اساس چیخو 

په  .10شي یګړند پراختیاپورې یې  ۳۱۲۱او  ۳۱۳۱کیدای شي تر او  ی( دTCF)  ۳۶۰ اوسط یېرمې موجودې دي چې ېز
د مسو، سرو زرو  تر کندهاره غزیدلې او دا باور موجود دې چې څخه سهیل لویدیځ د کابل  ، جیولوژیکه پټئ چې دېمسو ک

کال کی داوطلبی  ۳۱۰۳د زرخشان ده، چی په  په غزنې کې –مړی زیرمه ونرالونو لپاره د پام وړ ظرفیت لري. لاو نورو م
له شمالی  يرمې عبارت دېز ېد مسو نور .ید یغوره شویو ممتاز دواطلب ورته مړیو کې وپه ل ۳۱۰۲د او  یته وړاندی شو

ده او یا به شي.  ېقرارداد یې تر داوطلبی الند د پلټنېاټکلیز دی البته رمو وسعت ېز ېدعینک، بلخاب او شیدها څخه. د 
 ۰۱۱ ګک څخه يدره )سیاه دره( کې چې له حاجرمه په تور ېدوهمه لویه ز وسپنېاچې د  یبالخره، داسی آند موجود د

ره ظرفیت لري، چې ښکاپرتله  و هغو په رمه شاید د نورېسره سره دا ز ېلد ، شتون لري.موقعیت لريکیلومتره لویدیځ ته 
 .  یې هم ممکن کلونه ونیسيپراختیا او ړنه ېاو همدارنګه څ یډیره لږ پیژندل شو
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 وړتیااو د نورې پراختیا   يلرله پخوا څخه تولید  –ګاز، د ډبرو سکاره او سره زر  –زیرمی  ېدر ېنور سره ې. لد۶
آمو د سیند په ساحه د  ېپه شبرغان کخو ، څیړنو الندي دې نور اکتشافید تاجک حوزې ګاز  -که څه هم چې د افغان . لري

ږي، نو ېرې پراختیا ورکړل کېلسیزو راهیسې تولید کوي او که چ . دا د ګازو څاهګانې لهڅاګانې شتون لري یشو ژندلېپ ېک
ه ښنا به تولید کړي ) اندازېبر هڅومر ولري. دا ښکاره نده چېته اړتیا  کارخانېد تولید لپاره د ګاز د تصفیی  به څاه ګانی یادې

بیارغاونې او تجارتي د  ګانو څاه کال کې د دې ۳۱۰۲یا هم پورته ښیی(. په او میګاواټه  ۳۱۱میګاواټ څخه تر  ۵۱له  یې
او  او یادې څاګانې یې د مزارشریف سره ونښلولې لېد پایپ الین بیارغاونه پ TFBSOکله چی  کیدو لپاره ګام پورته شو

ADB ده روانه ده،  هم د خوشا په حوزه کې چې هرات ته نږدې یسیسمیک سرو لومړنیل کړ. ېپخپله په اتو څاګانو کار پ
ان کې د ډبرو سکاره هم فغانستاپه . همدارنګه لريهیلې شتون  ډیرېپه اړه موندلو د ګازو د لویو ذخایرو د  ېرته چېچ

د سکرو  رو. د شمال د ډبسکرو د ساحې  پټئ له اشپشتې نیولې تر دره صوف او بلخاب پورې غزیدلې ې دږي، چېاستخراج ک
لپاره  د  ېښنایی کارخانېمیګاواټه بر ۰۱۱؛ د عینک د د ډبرو سکاره تولیدويتقریبآ یو ملیون ټنه   شرکت اوسمهال په کال کې

چی د هغوي  يدعوه کودا  MCC) که څه هم  ږيېمیلونه ټڼه سکارو تولید تمه ک ۰۶۵څخه  رو د سکرو له ساحېاشپشتی د ډب
د ډبرو د سکرو د  کاکنګ  دای شيېنه وزیږوي(؛ او د دره صوف ساحه کتخمین په اړه شکودای شي د دې ېد پلټنې پایلې ک

متفاوت معلومات رمو په اړه ېد دې زرمې ولري. ې( د پام وړ زيسوځ يه ډول چی په لوړ حرارت او لږ لوګد سکرو هغډول )
یا پوالدو د تولید لپاره ښنا ېبرږي چې ایا دا سکاره په کور دننه د  ېدا پوښتنه مطرح ک ې پراختیا سره یېنورد او  شتون لري

رمو ېد مسو د ډیری ز. بالخره، رمې د پام وړ ظرفیت ولريېبه دا ز په ډیر ښه حالت کې شي. یاو که صادر کړوکارول شي 
 کورنیود  ،يموقعیت لر ېد بدخشان به قره زغن ک ېچ ږي. یو د سرو زرو ذخیره ېذخایر هم ترسترګو ک د سرو زرو ترڅنګ

 . نورې یې د داوطلبی د راتلونکې پروسې برخه دي او ده یچتر ته ورکړل شو  يبهرنیو پانګه والو خصوصاو 

 یسرو يامریکا د متحده ایاالتو جیالوجیکد  .په نورو منرالونو لکه نادره عناصر او لیتیوم کې هم پوتانسیال شتون لري. ۷
USGS شتون رمې ېد لیتیوم زد پام وړ  ډنډنو کېپه وچو  ېد مالګ شي د افغانستان په لویدیځ کېدای ېک چې ېراپور ورکړ

په پرمختللو بټریو کې ) د هغو اساسي . سره ورته والې لري(« لیتیوم د مثلث»د سهیلی امریکا د  خصوصیات یې ې) چ ولري
رمی د پام وړ ېنه زکې دا ممک دای شي په راتلونکېېو کزیاتیدو ده اله کبله د لیتیوم تقاضا مخ په  کارېدنېد  ( استعمالوونکي

په  ، د هلمندې. سربیره پردرمه باید په راتونکې کلونو کې داوطلبی ته وړاندې شيېکسر )هرات( ز. د نمارزښت پیدا کړي
که څه  – يتونه په نژدې کلونو کې لوړ شوی دقیم نادره عناصرو. د يد تولید ظرفیت موجود و د نادره عناصرو ېخانشین ک

او یو لړ هیوادونه ) د امریکا متحده ایاالتو به ګډون، استرلیا، قزاقستان، ویتنام او کاناډا( په فعال ډول د  – يهم اوس ثابت د
د زهرجنو او ځینی وختونه راډیو اکتیف فضله  –د محیطی لویی اغیزې  ه کې دي. د نادره عناصروپه لټ پراختیارمو د ېو زینو

پلټنه  يترڅو تجارت ياقآل څلور تر پنځه کاله به ونیس ېمعنی دی چ ېپد ېد مخ ښکته ګټورتوب مغلق وال او –موادو په ګډون 
 ېلد د بازار جوړښت په اوږد مهال کی د لیتیوم لپاره ډیر مساعد دی نسبت نجیبه فلزاتو ته، ېحالت ک ېپد. 11يیی بشپړه ش
 .  و نیسيوخت دای شي څو کلونه ېک ېی پراختیاسره سره، 

کلونو کې  ۳۱رو ېجیولوژیک کارونه په ت بنسټیزپه افغانستان کې . به هم د کیسې پای نه وي لوی پراختیاوي. حتی دا ۸
رمې به ال هم پټې ېز لویاو  منځنیچی   او ډیره لږ جدي پلټنه ترسره شوې ده. نو له همدې کبله دا ډیر امکان لري  محدود وو
د افغانستان  اغېزمن ډولد ښه کولو په لړ کې ګامونه پورته کړي ترڅو په  وړتیاد خپل . پدې اړه، د افغانستان دولت پاتې وي

شي او دې سکتورونو ته خصوصي پانګونه را جلب کړي. دا کوښښونه  یي ګازو سکتورونه تنظیم کړعیاو د طب د منرالونو
مقررات ) چې د ( او شي تر منځ پوری منظور ۳۱۰۲د   دای شيېکقانون ) چې  د دې سبب شوي چې د کان کیندنی عصري

اداره  تفتیشيګازو  په پای کې به منظور شي( وضع او د کان کیندنې او طبیعي ګازو کادستر، د کان کیندنې او طبیعي ۳۱۰۲
 .  ځته شيادارات رامن په څیر (ادامه لري ېکار پر)  یي( او د افغانستان جیولوژیکل سرولر کار پرې ادامه )

اجناسو  د  ي والییقیننا، دا تولید ظرفیت ډیر د پام وړ دې خو حجم یی نا معلوم دېد رمو ېډول د افغانستان د ز . په تراکمي۹
ه چی پ يد ېکچه او یا ور نږد قیمتونه پداسې اوس مهال د اجناسو . ید ینور هم مغلق شود بې ثباتی له امله  د قیمتونو

میاشتو کې دا قیمتونه را لویدلي هم دي. پداسې حال کې چې  ۰۳رو ېڅه هم په تکه  ،ترسترګو شوي ديلسیزو کې هم ډیر لږ 
والړ  ېباند هډالر يامریکای ۰۲۱وسپنه( قیمت یی  ٪۹۳)ټن  في ، وسپنې قیمتونه په نږدې وختونو کې را لویدلي دياد خامې 

او یا ښکته وو.  ېډالرو) تش په نامه( په شاوخوا ک ۰۱-۲۱د قیمت ټن  د هر وسپنېاپورې د  ۳۱۱۰څخه تر  ۰۸۰۳له . دې
تولید  او ٪۰۰نړۍ  ېلیون ټنه یا د ټولم ۰۵۱ یې کې  ۳۱۱۰ د پوالدو د تولید وده ده: په ېقیمتونو د لوړوالي المل په چین ک د

 پوالدو لپاره د  د ېشته چ و له کبله دا امکاند ګڼو الملون. تولید درلود ٪۰۰ ید نړ ملیون ټنه یا  ۹۳۰کال کې یې  ۳۱۰۱په 

                                                           
(۳۱۰۱. سټراټفور )
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کاله به د  ۳۱۳۱وي چې تر ک هم دا وړاندوینه بدلون و مومي او یو لړ شننونکي پای  تر لسیزې به د دې تقاضا  ا چین د
 نونوقیمت کې د اوږمهاله میال يد مسو په اوسن . پداسې حال کې چې12ډالره في ټن ته را ښکته شي ۰۱۱-۰۱وسپنې قیمتونه ا

ډالره وو  ۳۱۱۱کال څخه مخکې لسیزو کې فی ټن  ۳۱۱۱د  ېچ، ډالره ۰۱۱۱فی ټن تقریبآ  –د دی پرتله لږ تورم موجو په
را ولویدل  ٪۲۱پورې  کال تر جنوري ۳۱۱۰می له میاشتې د کال د  ۳۱۱۹: د په لوړه کچه بدلیدونکې وي -ا کیدای شید –

بیرته دوه چنده ولویدل، مخکې لدې چی صرف په اتو میاشتو کې را  ٪۹۲پوری  ۳۱۱۸څخه تر جنوری  ۳۱۱۰ل ېاو له اپر
کې لوړ پاتی شی،  دورانپه  لو قیمتونه به د دې لسیزېېمخې د تد اټکل له  (IEA) ېادار ېد انرژی نړیوال که څه هم . 13لوړ شي

بې ثباتي  په داسې . د اجناسو  د قیمتونو په ښه ډول معلوم دي –ونه اء خطرلو په عاید د مالی اتکېاو د ت –لو د بازار بدلون ېد ت
 يوال اقتصادېنړ کلونو کې ۸-۳۱۱۰: په د باندی واقع ديسکتور څخه  او حتی پخپله د دغه د افغانستان ېچ پوري اړه لري الملونو

په یوبل بحران  ېوال مالي بازارونو کې شته ستونزېرته په  نړېچ . کهرا ولویږي ٪۵۱ی د اجناسو قیمتونه بحران د دې سبب شو چ
 . ې به همدارنګه بدلون را مینځته شيقیمتونو کپه چی د اجناسو  شي نو دا امکان شته ېبدل

تنظیم د پام وړ ځنډ  رمو کې د پانګونېېنو په ز يډ لږ شډا کورنیرې نړیوال او یا ېکه چ، برسیرهتوب  يیقیننا. حتی د بازار د ۰۵
ممکنه ځنډ د په برخه کې په ژمنو شویو پانګونو کې او یا طبیعی ګازو  کان کیندنېیو له ټولو مهم خطر د  .  دای شيېسره مخ ک
 BHPکی  ۳۱۰۰: په ره چټکی سره بدلون موندالی شيېه ډپ لپاره پالنونه وال صنعت د پانګونېېد نړ کان کیندنې. د راتګ دی
 يدغه کچه نیمایله خوا شرکت  کال کې  ۳۱۰۳په خو ؛ ډالره پانګونه وکړيمیلیارډ  ۰۱تر پایه  ۳۱۰۵الن درلود چی د بیلیتون پ

نو د انتخابواو  ونو د فرصت د پانګونو صنعت  لکه څرنګه چی پخوا دا»  کال په می کې  وویل  ۳۱۰۳یی د ئیس . رشوهته راټیټه 
د نړی تر ټولو سترو   ېمړیو کې د کان کیندنوپه ل ۳۱۰۲د «. رې ديېډ ېپروژ سرچینو په پرتله  يکموالي سره مخ و، اوس د مال

. دا هشوهم ب مدیرانو د استعفی سب يئیود دوه عمومی اجرا و لویو شتمنیو اندازه په میلیارډونو ډالره کمه کړه چېشرکتونو د خپل
د  ېتقیم ډول د پانګونپه غیر مسبه ) او همدارنګه  زه وکړيېاغپه اعتبار  پراختیاور د ټثبات او د سک ډول نا کراری به په مالي

د بهرنیو قواوو په وتلو  کال د ټاکنو  په راتلو، ۳۱۰۰ .  پهبه هم تاثیر پریباسي اتپه ټولیز ثب به جلبولو په توان( او په ممکنه ډول
 . سره نور هم مغلق شي اغیزهبالقوه په باندي اعتماد  مرستو په کمیدو سره په تجارتي او د 

تر پایه  ۳۱۰۰دوره، چی د « يانتقال». وي ېسیاسي اقتصاد سره تړلور پراختیا به په کلکه د کورني او سیمه ایز ټد دې سک. ۰۰
واد ثبات ېهد مدت کې به  ې. پدستو په څرنګوالی کی د بدلون شاهده به ويبه دوام وکړی، د ټاکنو، د بهرنیو قواوو د وتلو او د مر

ټولنې  پراختیایيافغان دولت او او د  چاپیریالډول به  جیوپولیټیک  ېزه وکړی. په همدېاو پانګونه اغ ور په تنظیمټرمو د سکېد ز
رمو ې، د زدو او پانګونې کچې ته په پام سره ېز پریباسي. د عایداتو د پیدا کېهمغږی مشخص خطرونه به هم  خپل اغدننه د وړتیا او 

د سیاسی اقتصاد سره د پام وړ  جیوپولیټیک  سیمه ایزهیواد او  و په ټولیز ډول داوخوا والیتونو، اش خلکو،  يور به د ځایټسک
معدن نشي کوالی یو    »  دا راښیی چی په محلي کچه (E4D)نوښت  پراختیاصنعت د  يوال بانک د استخراجېد نړ تعامل ولري. 

والی خللکو په ژوندانه کې ښه  يبودجې په کارونې سره د ځای یپراختیاید «. به هغه ټولونو کې ګټور اوسي کومې چې ناکامې شي
اغیزمنه جریان، په به  د پانګونې  ېفعاالنو کړن ي، د دولتي او نادولتي والیتېودې لپاره مهم وي. په عین حال ک به د ټول شموله

او اداري  کنټرولونو د عایداتو  د اقتصاد، د ګمرک يسیاس ي. د مثال په ډول والیتز وکړيېمصونیت او سمې څارنې باندی هم اغ
وضعیت به د پانګونې په  يست او امنیتاو سیمه ایز سیا ي، مليووایو  والیت ېنده چ يضرور. ید یپاتې شویو خنډ  په وړاندې

دای ېچی ک ولري هیلهبدلون د احساس وړ  ېک انه، ګډونوال به په خپل ژوندټولو سطحو. په ز ولريېسرعت باندې ستر اغاو  جریان
تو مخصوصو الرو . د افغانستان له سرحدونو ها خوا، د وارداتو او صادرانو المل وګرځيټولنیز بدلونو یدونکېنه اټکل ک د يش

او بهرنیو اړیکو متکي وي. لدې سره به،  پراختیاوبه د شاوخوا ملکونو په  –رمو شتون ېکې د ځینو ز ځایونو او په همدې –شتون 
 . له څرګند خطر سره مخ وي وده ورټسک په ټولیز ډول د دې

دای شي. په محتاط ډول، که څه هم  دا سکتور به د اقتصاد ېونه یواځې ښودونکې کتخمین په موجودیت کې یقینیناداسی  . د۰۲
لسیزه کې بهرنی مستقیمه  ېپه راتلونک، ومومې پراختیا ېرمېرې ټولې زېچکه  . يپام وړ ونډه ولر عایداتو  په تولید کی د او مالې

میلیارډ ډالرو  ۰۶۵-۱۶۰پورې په کال کی  ۳۰او  ۳۱۳۳عایدات به تر  ي؛  مالډالرو پورې رسیدالی شي میلیارډ ۳۱-۰۱پانګونه تر 
اغیزه  به یې  ېموندن. په کار میلیارډ ډالرو پورې ورسیږي ۰۳-۰۱به صادرات په کال کې تر  ېمهال ک او په عین ته  ورسیږي

 ، چی په تفصیل سره الندی پری بحث شوی دی. يومهمه 

او نه به د  المل نشيبدلون به د پخپله  خپل،به ويزه ، که څه هم لویه ېور مستقیمه اغټسره سره، د سک والي نایقیني. د ۰۴
ریت به یې نیمه او یا بشپړ . اکثدندې تولید کړي  څخه زیاتې ۰۵۱۱ -۰۱۱الی له کو عینک نشي. باعث وګرځي ودې ټول شمولې

                                                           
(. ۳۱۰۱.د نورو سره،  روپر و زاو )
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. د لندن د فلزاتو د تاریخی احصایی په اساس. 
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کلونو پورې  ۵د تر باید پدی وظیفو کی د افغانانو سهم د تولی د قرارداد له شرطونو سره سم او مهارت لرونکي کارکونکې وي 
که  –کارخانه  بوسپنی د ذوااو حتی د  پورې وظیفې تولید کړي ۵۱۱۱ – ۰۱۱۱ګک ممکن له  ي. حاجشي یته لوړ کړ ۰۵٪

کاري فرصتونه به برابر کړي ۵۱۱۱ یواځې – يکنالوژی سمباله جوړه شټ يرې په عصرېچ
14

هم  ېلو او ګازو صعنت به لدې. د ت
 په وظیفو عین اندازه خلک  او په رمو په اندازه ويطمړیو زوهم د ل ېمرېټولې ز ېرېحتی که چ. خلک به مستقیم ډول وګوماري لږ

. لکه یخلکو ته کاري زمینه برابر نشي کړڅخه زیاتو  ۳۱۱۱۱یزه توګه د   په ټولور ټسک ېوګوماري ،بیا به هم د کان کیندن
نکی وظیفی به اکثرآ له سخت او د کم مهارت لرو و یا بشپړ مهارت لرونکې کارکوونکې ويڅرنګه چی اکثریت به یی نیمه ا

مخکی په سره، هغه عایدات چی  پام پهته ګټو  . مالياو ښځو لپاره به یی ګتې محدودې ويوزلو ې، د بیوځای ويکار سره  جسماني
. د مثال په ډول دغه عایدات به دومره نه وي دي یشوکی شامل  برخو کې تخمین شول، ال دمخه په اوږدمهاله پالنونواو وړاندوینو

کلونو  ۳۰او  ۳۱۳۳ عایدات به د يده، د دې زیرمو مالره حې.  تر ډشي يل د مرستو ځای ناستپه بشپړ ډو چې مالي خالوی ډکې  او
کړي ٪ جوړه ۰۱-۲۲پورې  د اوسنیو ملکې مرستو 

15
د اوسنی  ېچ يبه بخپله دومره عاید تولید نه کړ. په بل عبارت، دا 

پورته نشي شتمنی څخه په بشپړ ډول ګټه  ېی له ددای شېک ، د ښې ادارې نه پرتهېجریان متبادل وګرځي. سربیره پرد یهمرستندو
 د مستقیم اغیز څخه پوره ګټه ور ټد سکچې ترڅو  د ټول شمولې ودې المل وګرځي طرمې نشي کوالی چې. په ټولیز ډول، زیکړ

کان کیندنه ټول شموله کړی شي  ېلپاره چ ېلټول شي. د دنه  شمولیت او مدیریت ننګونو ته د حل یوه الره و او د وانه خیستلې شي
د پانګونو او اصالحاتو په تنظیم او ترتیب سره . دا تګالره به يتګالره خپله شرمو د دهلیز ېنو باید د ز او اغیز یې پراخه  شي

چی مخکې ترې  خطرونه و بې باوری راکمې کړي ګڼله بلې خوا به هڅه وکړي چی هغه  اعظمي استفادي ته زمینه برابره کړي او
  یادونه وشوه.

  ۲۵۲۴-۲۵۰۲ اقدامات ب. لرلید: هڅونکې 

په یو لړ مهمو  تحقق او ښې ګټې اخیستنې په مقصد پورته یاد شوي پوتانسیال دد د هلیز تګالره  سرچینود  : . اساسي اصول۰۴
بشپړوونکې دې نه دا چې د  ، که څه هم دا کار د سیمه ایزو پروګرامونو مړی، تمرکز په افغانستان دېول .اصولو بنا شوې ده 

ږي ، تسلسل او تنظیم اهمیت ېپانګونې د تکمیل په مقصد ترسره کد خصوصي  چې د الزیاتې عامه پانګونې لپاره  هغوي څخه جال.
 انعطاف ») د  يدای شېچې وروسته هم ک وکړي ېپریکړ يقطع ېاوس مهال داس ينه افغان دولت او نه هم باید تمویلوونک لري.

لخوا په ور ټکس يوروسته د خصوص يدای شېک ېچ يه کړپه اړه بیړه ون داسې پانګونو باید د ي(. هغو اصل «طرحې  منونکې
اداره، د امنیت  ضعیفهځنډ، فساد او  ېد پانګون کان کیندنې پدې کې د: يش ژندلېخطرونه باید وپ. له بله پلوه، تمویل شي ښه ډول

او کړنی باید پخپله د  لنډمهاله پانګونه ېحالت په پایله ک يیقینده ناو. د دې خطرونو او موجشامل دې وړتیارابوالی او د حکومت خ
ټاکلو کې مرسته کوي نه دا چی ونو په لمړیتوب رمی د پانګونې دېیندنې په پروژه متکي وي ) لکه: زمنلو وړ وي، نه دا چې د ک

، حال رې به نه ويېیلې به حقیقي وې خو دومره ډپا ې: لنډمهاليش توقعات باید تنظیمسره تړلې  ې. (. لدته اعتبار وربخښي يهغو
دولت، :ېپه اوږدمهال ک. باالخره، کې د احساس وړ وي يد بدلون د لسیزې په دوهمه نیمای زه به یېېچې تر ټولو زیاته اغدا 

 . قایمه ونیسيالر  دغه  ګډونوال باید  پراختیاور او د ټسک يخصوص

ربنا ېز« هسخت»او  ربناېز« هنرم»اقتصادي اغیزو د پراخوالي په مقصد به  او طدنېداکېد کارونو د پ   -. ښه سناریو یا حالت۰۳
ګامونه سره یوځای  ېپه څلورو ساحو ک باید چې  زو د رامنځته کولو لپاره ېد دهلیز تګالر د دغه ډول اغ سرچینود . شي ترتیب او تنظیم

اړو (. په څلوروزیربنا« هنرم)»؛ او حکومت داری زېېاغ ېربنا، معیشت، چاپیریالیزې او ټولنیزېه زیا سخت او منسجم کړي: فزیکي
د سختې خصوصی اتحاد په نظر کې نیول شوی، لکه  –. په هریو کې عامه شي موخه دا ده چی کارونه پیدا او عایدات لوړ کړی ساحو کې

  ترڅو وکوالی شي  السوهنهپه مقصد دولتي  مالتړور د ټخصوصي سک دیا  کارونې لپاره د اضافي پانګونې زمینه برابرول  ېربنا د ګډېز
، فرق نه تنظیم دې  مناسب   ېعامه پانګونموخه د  .واخلي ټهڅخه  پوره پوره ګ ېر کې د اجناسو او خدماتو  د تقاضوټپه سک انونوکد 

د کومو  يخدمتونه په ګوته شهغه عامه  ېاړتیا دا ده چ. مو پورې اړه ولري او  که په وروستیو پورېرېمړیو زول پهپانګې   کوي که
یو ښه  پدې سره به  عرضه چې نه یواځې ډیرې اقتصادي ګټې لري بلکې د شویو  پانګونو د بیرته السته راوړنې امکان هم زیاتوي.

او پراختیا  پلټنېاو د النور  ي ودې المل ګرځيدتعامل د پراخې  اقتصامه او خصوصی پانګونی شي په کوم کې چې د عانځته رامجریان 
  پایله یې ال نوره وده ده. ېږي چېاپیریال رامنځته کلپاره مساعده چ

دننه برابر واد ېه چې دغه دو په څه ډول کوالی شو ژندل شي اېربناوې، اجناس او خدمات و پېزور د اړتیا وړ ټد سک مړی بایدول. ۰۶
ر ېډ ته   نورو خدمتونو ترانسپورت او، خو ښنا او کارونو ته اړتیا لريېزه برمحدوده اندا ېرمېلو او ګازو زېد ت ېپه شمال ک: کړو

د دې ترڅنګ لو انتقالولو ته اړتیا وي. ېورځ کې د دوه ریل ګاړیو مساوی ت په به  څخه رېذخی . په خاصه توګه، د آمو سیندضرورت لري
ته اړتیا  میلیونه ډالرو پورې پانګې ۰۱۱-۵۱د عملیاتی مصارفو لپاره د   میلونه ډالرو  او ۰۱۱-۳۱۱د  د کاریګرو او خدماتو لپاره

                                                           
(.۳۱۰۳.  په نورو ځایونو کې د مسو د معدنو، د اوسپنې ذخیرو او د پوالدو د فابریکو د خصوصیاتو به اساس )التایی، 
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(.۳۱۰۲یف )میلیارډ ډالره تخمین شوې دې. وګوری هوګ، ناس ۳،۵کې  ۳۱۰۰-۳۱۰۱. په 
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ه زه به پېاغ ي. د دغو پانګونو پراخه اقتصاديلګښتونو څوچنده ته اړتیا ولر د دې  املهبه د خپل وسعت له  تاجک حوزه-.د افغان16ولري
دننه چمتو  ېواد کېپه ه  (Opexعملیاتي پانګه )او  (Capexتجهیزاتي پانګه )په څومره اندازه  پورې اړه ولري چې ېزیاته اندازه پد

وسته د ګاز په وسیله د پام وړ ور ۳۱۳۱سناریو په نتیجه کې به د  ېشمال د ګاز د منځ مهاله یراختیاید ، ربناو په برخه کې ې. د زږيېک
ه کار واخیستل فابریکه کې د تولید شوي ګاز څخ دای شي په شمال کې تولید شي ) ممکن د پوالدو پهېښنا کېدا بر ل شي.ېښنا تولید پېبر

کابل  وسیلهد د پایپ په  دای شيېسهیل ته یوړل شي. همدارنګه ګاز کمزار کې موقعیت ولري( او د انتقالي الین له الری  ې پهرېشي که چ

یو زیات  میګاواټه به ۵۱۱ډول ، د مثال په ته یوړل شي کارخانې (CCGT)توربین  و هلته د ګازو په واسطه څرخیدونکيته انتقال ا
په ټولو او خدمتونو ته  اجناسواو د پام وړ لپاره  زیربناوو ولوی د. عینک به ونکو به وویشل شيصنعتی کار حجم تولید کړي چی په

، که ياړتیا ولر ښنا تهېمیګاواټه بر ۲۱۱-۳۱۱ښنا او یا ېمیګاواټه بر ۰۱۱به یی فعالیت کونه  لومړنی  سکتورنو کې اړتیا ولري.
الریو ته  ۵۱به  –او کتود  ظغلی –ټنه مسو صادرات  ۳۱۱۱۱۱ی د . په کال که شيهم ورسره جوړرې ذوب کوونکې فابریکه ېچ

 کارخانې دښنا د ېترانزیټ شی.  په آشپشته کې د بر ډول بحر ته يتقریبآ په یقین ېد پاکستان له الر ېچي په ورځ کې اړتیا ولر
 د د انتقالي الین د غزولو لپاره به ږي.  په مځکه باندېېسره ک ترد بامیانو له الری  ال انتق دوشي ته د تجهیزاتوبه و لپاره جوړول

اړین ويالسته راوړل « عبور یا د تیرید و حق»
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ه د ډبرو سکاره رې کاکنګ ډولېګک لپاره وضعیت مغلق دی: که چ ي. د حاج
میلون  ۲-۳، په دره صوف یا مزارشریف کې به د کال  سره پامپه یز بازار ته ه اد پوالدو لپاره سیم نو، د ښه کیفیت لرونکې وي

له حاجي ګک څخه تر مزار پورې د ریل لیکې  ؛ دا به په خپل وار سرهشيه تمام هبه ګټورپه وړتیا سره د کارخانې جوړونه ټنو 
 انتقال کړي؛ د پوالدو د فابریکې د یو فرعي محصول په ډول تولید شويکاکنګ ډوله سکاره مزار ته ترڅو د ډبرو  ته اړتیا ولري

(  ېمیګاواټه ذکر کړ ۰۱۱وطلبی کې په خپله دا AFISCO)کې وکارول شي کارخانهپه لویه بریښنا تولیدوونکي  يدای شېګاز ک
نه میلیو ۰۱۱لپاره  عملیاتي مصارفوګاز سره مخلوط شی؛ او تر دې اندازې لویه د پوالدو فابریکه به د  يرې دا ګاز له طبیعېکه چ

.واد دننه په مصرف ورسیږيېد ه دای شيېلیونه یې کمی ۹۱۱-۵۱۱لدې څخه  ېډالرو ته اړتیا ولري، چ
18

د دې یادولو  ضرورت  
د ریل ؛ ته اړتیا لريښه والې    معیشت  د خلکو  ود ساح ېد فابریک د ډبرو د سکرو  او د پوالدوګک د کان،  نشته  چې د حاجي

 . و د درې کلتوري میراث باید وساتل شياو د بامیان ځمکنی الری ته اړتیا ولري  لیکه به

شویو او ترڅنګ  یې په اوږد مهال کې د درې نورو غوره برخو کې منسجم په څلور  کې دا اقدامات بایدمهال  او منځ  په لنډ .۰۰
. جوړه شي ېشمال کې د هایدروکاربن شاوخوا ک مړنی برخه به پهولوګورئ(:  ه نقشه)دویم برخو پراختیا په پام کې ونیول شي.

 به سره ېرمېد قره زغن د سرو زرو له ز ېچ يو همتمرکز عینک او د ډبرو د سکرو په ساحه کې دپه ختیځ کې  به دویمه برخه
هرې او د  يکو ېښ اړیکې  ېه ساحه باندي  تمرکز نه لري، بلکد پانګونې په کوم مخصوصرمو ېز. دریمه برخه د ونښلي هم
 -« د هندوکش نه ها خوا»  –. دا برخه يوسایلو ته  پراختیا ورکو رانسپورتپانګونې او ورسره تړلو فعالیتونو لپاره د ټ  ېرمېز

پاره به او ډول ل ېاو د فعالیتونو د انداز لريوپه انرژی او پوالدو تمرکز به رخه . وروستی به دهمتمرکز د سالنګ په  تونل باندې
: ) د مثال په ډول، د پوالدو ه شيکلونو د څیړنې په ترڅ کې به واضح چې یواځې د راتلونکو دوه درې یو لړ انتخابونه چمتو کړي

ا وروستی دوه چی د ازه(. د اضافي ګټو په اړه باید وویل شيد ولتاژ اندښنا د انتقال ېفعالیتونه؛ د بر ابعاد او ممکنه فرعي د کارخانې
برخې  مړنی دوهو، د کومو څخه چی لتر ټولو زیات کرنیز محصول لرونکې سیمې سره وصل کړي  واد درېېبه د ه ېبرخ

التو تولیدونکې  محصو د بیالبیلو  زراعتياو د ننګرهار والیت د جالل آباد شاوخوا  تولیدونکې سیمې : د شمال د غنموریږيېت
په یووالي او نورو خصوصیاتو  رمو دېخو پراختیا هم امکان لري چی  د زد درې غوره شویو بر. په اوږد مهال کې، ساحې

دای ېک ېرمې  چېشان او  د مسو نورې زلویدیځ خواته غزیدنه ترڅو زرخ مړی، د ختیځ د مسو د برخېومتغیرونو به متکي وي: ل
کی سره وصل شي ل له شبېد ایران د ره لور، چی غزیدنه د هرات پ خېبر ؛ دویم، د شمالي و نیسيشي وموندل شي، په بر کې 

خط  وړتیالرونکيیو زیات د ل ېنه ختیځ خواته  د ر له سهیل طهال ک؛ دریم، په اوږدمرمې هم پکې شاملې شيېاو د شیدا د مسو ز
تحقق به  انتخاب . د دي وروستيوي ېری غزیدلپو د ګوادر بندرپاکستان د یا  د چاه بهار ایران دګک څخه  چې له حاجيجوړیدنه 

 . ته اړتیا ولريقیمتونو  لوړ ثابت  ېوسپنااو د  سیمه ایز جیوپولیټیکامنیت،  يمساعد کورن

Translation of Exhibit 2 shall be inserted here 

 
 

مینځته  چوکاټ و بشپړ حمایولپاره ی ټول شموله  ودېبه د  اقدامات« سخت»او « نرم» ېپه اوږدو ک ېبرخ ې. د هر۰۸
ربنا ېز« ېنرم»: د اقدامات په الندېني نکتو مشتمل وي همهال ه او منځبه  لنډ مهال په ختیځه برخه کې د مثال په ډول  : راوړي

او  فابریکې ته اجناسښنا ېکان او د بر د ترڅو ،پراختیا او د عینک شاوخوا ټولنوکې د تصدیو  ، په کابل اړونده برخه کې

                                                           
(. په نورو ځایونو کې د مقایسې وړ پراختیاوو په اساس۳۱۰۳. التایی )

16
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کرو په ساحه کې وا او د آشپشتی د سشاوخ کاند (؛  هم وارد شوي وي «دویم السي»ېرې) حتی که چ شي خدمات چمتو کړی
کونو او د انتقال د الینو په مقصد ړد اړینو س  -(؛ شي يو د ټولنې سره د ګټې شریکول یقینتوافقات ) ترڅ پراختیاد  ټولنې د 
په ساحه کې د لرغونې تقویه کول؛ د عینک  د استمالک د پروسې د ځمکې لپاره  راوړلو یا  بشپړ استمالکالسته ق د عبور ح

) د مثال په دا کول ېد نظارت لپاره وړتیا پد قرارداد دو د مخنیوي په مقصد ېد ضایعه ک ود عواید؛ او اثارو  کیندنه چټکه کول
 لومړیتوب ورکړل شي او   کونو تهړربنایز پانګونو کې به سېز« سخت»په  . ولید شویو مسو د وزن د ارزونې لپاره(ډول، ت

ول شي ) تر تورخم  او بیا پیښور پورې وغز ه پورې او د هغه ځاي څخه عینک تر ېنیولڅخه  ېښنا له فابریکېبرد بامیانو د 
 «برج د کوډ»، او د پانګونې د پالن، تدریجي(؛ ندې ډول تشریح کیږيپه ال دا پورتني ټول د اضافي ګټو لرونکي دي چې

(Grid Code)  ی ترین ګواښ او په ممکنه ډول لو ې، چ ېاو په اوبو ک فابریکي امنیت ټینګول؛په واسطه د  بریښنا د
. د دې هر د اوږمهاله ستونزې ته په یو دوامداره حل لټولوسره رفع شي اوبود  فرصت دی، د عینک د اوبه ستونزه به د  کابل 

ونه تر پنځه چنده پورې لوړ کار لخوا تولید شوي نور تفصیل ورکړل شوی دی. په ټولیز ډول، دا به د عینک ېالندیو په اړه 
دا ېبه په اشپشته یا هغې سره نږدې پ نورې دندې ۳۵۱۱کاري فرصتونه پیدا کړي.  ۹۵۱۱کړي او په غیر مستقیم ډول به 

شبکو    يښنایېکونو او برړدس ،کې(په  برخه روغتیا او پوهنه  مثآل د د پایلو بهترول ) پراختیا لپاره د خلکو ید ځای ؛ 19شي
 حل.  ېمیلونه وګړو د اوبو د ستونز ۵-۲او همدارنګه  د کابل ښار د  زو تولیدولېپیاوړی کولو سره د نورو پراخو اغپه 
 ۹-۷سخته زیربنا باندې تقریبْا په څه باندې یوه لسیز وخت کې به په ټولو یادو برخو کې  سناریویا حالت ـ نځنې. م۰۹

 او شي ور له خوا برابر کړیټه د خصوصي سکدریمه یا دوه په دریو برخو کې ب رډ ډالره پانګونه وشي. د دې پانګېمیلیا
د  برخو  هلمهاڅلورولنډمهالهاومنځد  ول شي.ولګ ،پکې نه ترینه ګټه اخليوورټچې نور سک تر ډیره به عامه پانګونه

ه یوه پروګرامونه  د پانګونې اړوند لومړی به. ربناوو ته اړتیا ولريېنرمو ز په ټولو برخو کې د پام وړ پانګونې سناریو  به
ګرامونه به ډول پرو دغه تکرار او پراخه شي.  برخو کېو برخه کې تجربه شي او بیا د دغه تجربې څخه په زده کړه، په نور

تطبیق  د تمویل په پرتله به د. بلکې په پلي کونه به یې هم نسبتْا کم لګښت راشي ګټې ولري نه یواځې دا چې لوی اقتصادي
هم ډېرو ل خط لپاره به پدې سربیره، د سړکونو، برېښنا، اوبو او د رېکیفیت او د مالي ژمنو دوران عملي کول ستونزمن وي. 

دری اعشاریه پنځه  ۶ْقوي ستراتیژیک منطق ولري، تقریبا ېهغه لوی الرو د جوړولو لپاره چ.  د ونو ته اړتیا ويو پانګلوی
منځنی کچې انتخابونو لپاره  میلیارډ ډالرو پورې د ۲میلیارډ ډالرو څخه نیولې تر  ۳،۵د  او ويمیلیارډ ډالرو ته اړتیا  (۲۶۵)

   په تدریجی ډول انتخابونهې درې ږد مهال کې د لوی کچاوهمدا ډول به په ؛ پکار وې چی منطق یې التر اوسه معلوم نه دی
  . پدې مقدار کې د کان کیندنې د پانګوالو له خوا20ونه وغواړيلګښت (میلیارډ ډالرو پورې ۲( څخه نیولې تر درې )۳،۵)

 ډالر( میلیارډ ۰)  ( او همدارنګه هغه پروژې چې  له پخوا تمویل شويدوه اعشاریه پنځه میلیارډ ډالره ۳۶۵زیربنا جوړیدنه )
پاتې شي ناتمویله  میلیارډ ډالره  ۳۶۵ د سره لدې به هم ،د پامه وغورزول شي  کچې انتخابونه  د لوی ېرې. که چشاملې دي

رمو، زېپه  کله چې ل وختو تقسیم وي.ېال بېپه ب ېلسیزه ک او یا به یې د تمویل ژمنې ناتضمینه وي. دا مقدار به په راتلونکې
و ډالر میلیارډ(  ۲۶۵درې اعشاریه پنځه ) د ، ونډه ور اضافه شي سکتور  خصوصي دساحو او پخپله د پوالدو په فابریکه کې 

د کان  محاسبه کې ېپد، ه پانګونه وهڅويډالر میلیارډ ۰۳عامه پانګونه به وکوالی شي  د خصوصي سکتور تقریبآ په اندازه 
پانګونه په پام کې نه صوصي سکتور د خ سکتورنو کې کیندنې  د عرضې زنځیر او د سرچینو دهلیز لخوا هڅول شویو نورو

دي. شوی  بیان  غټ ټکي یې په الندې برخه کې او کې ورکړل شوی ونوډسالی ملهت په تفصیال د پانګونې  . ده نیول شوی
لوړه کچه چې  هغه نایقیني توبد  باید  په مقصد ولود  ترتیب دويلومړیتوب په اساس د ستراتیژی کې د یوه په  د پانګونې
 . په پام کې ونیول شي ، يډول پالن جوړونه باندې اغیز وکړ په هر کوالی شي

 
 : يستراتیژج.  ابهام، سناریو او اړینه 

 فيد منباید  النونه او ستراتیژی  یواځېپ.  ونه د خطر په معنا نه دي: مثبت پرمختګونه هم ممکن ديحالت . ټول نا یقیني۲۵
حاالتو څخه هم ګټه  هڅونکود مثبتو  انعطاف ولري چېدومره  پراختیاوو څخه د حفاظت په مقصد جوړې نشي بلکې

 دي ونهمتغیر رمو یوه بله څپه او حجم  او همدا رنګه په سیمه ایز سیاست کې پراختیاوې هغه   دوه مهمې. د زی شيستالېواخ
لپاره اقدامات پراخوالې پېدا و ربناوزې واو نرم وسختد   ېرې. که چتوقع څخه زیاتې مثبتې پایلې ولري.    له چې کیدای شي

                                                           
نورې دندي د سکرو په دستګاه کې او د معدن  ۵۱۱ذ مضروب په غیر مستقیم حد په اساس؛ او د ورته مضروب په اساس . د عینک لپاره د پنځه ۰۸

  د فعالیت په نتیجه کې ) د ورته بریښنایی دستګاوو په اساس تخمین(
)Based on a benchmark indirect multiplier of five for Aynak; plus 500 jobs at the coal plant and mine operation 
(estimate from similar power operations) with a similar multiplier.(   

 
میګاواټو په ظرفیت د ګازی بریښنا  ۰۱۱. د مثال په ډول د د کابل او مزارشریف تر منځ  سرک د درانده موټرو د تګ راتګ وړکول، په شمال کې د 

قیمته مګر په اوس وخت کې نااقتصادي او د نه تحمل وړ، د هندوکش دهلیزانتخابونه ) د مثال په ډول په تدریجی ډول فابریکه تاسیس کول او تر ټولو 

د سالنګ پراختیا(
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چې ګوښه پاتې شي به   – کې وفرصتونپه لپاره  و یا د ترانزیتي تجارتا په ساحو کې لکه د ګاز – وړتیاوې، اضافي نکړي 
« اوسط»د  ېوخت کپدغه  سره حالت ته په پامد غیر یقینی  ېانداز ېتر د. تمام شي ه بیهلوړ په ډېرهفرصتونه  ډول به دا پدې

 . ر معاینات هم ولري، شاید بسنه ونکړيېمحدود شمد حساسیت   ېچ معیاري تګالره  یلپاره د پالنګذار
د  کله  ېچمعنا  ؛ پدېين کړایزډی انتخابونه او په پام کې ونیسي  ېسناریوګانلوی باید یو لړ  ي، ستراتیژ. په پایله کې۲۰

 د متغیرونو د ډیر زیات سره سره، لدې . د فعاله کېدو وړ ويپراختیا ومومې نو  )سناریو( یېیو یا بل ریدو سره ېوخت په ت
« ګانېد علت سناریو» یا  – لپاره پالن جوړونه پایلو  د ټولو ، ته په پام حالتونو یقینيل شوي نامغلق والي او یو له بل سره تړ

د  ېچ ترمنځ توپیر وکړيسیټونو  و ټولګو یامختلف . که څه هم یو کس کوالی شي په نسبي ډول د پایلو دیکار دناممکن  -
له  ژندل شوي او الندېېاریو. پنځه دغه ډول سناریوګانې پپه وسیله منځته راځي، لکه د پایلو سنعلتونو یو لړ مختلف سیټونه 

 . يد د مثبت به لور تشریح شوی ي څخهمنف
 ېی ېپه نتیجه ک او بر کی نیسی چی پخپله نه واقع کیږيپه  ېور پانګونټرمو د سکېد ز -« سقوط»  مړی سناریو و. ل۲۲

ږي. دا ېکلونو ځنډیږي او یاهم نه واقع ک کې پانګونې تر رموېز په، پدې سناریو کې. ږيېک هعامه پانګونه متروکه  او ضایع
دا ېاره سیاسي نا کراری له امله را پرمې د پانګونې له ځای سره نږدې د دوامدېواد کې او یا هم د زېحالت کیدای شي په ټول ه

دو المل شي.  ېرامنځته ک ځنډ او یا اقآل په پانګونه کې ترڅو کلونو پورې د  ختمېدود  دلچسپیور د ټسک يد خصوص شي او 
کولو له ترالسه  ېګټ ېوقع برعکس کمد تسکتور يخصوصد  یا او د اجناسو به دوران کی د منفي بدلونونو    دای شيېدا ک

، کارونه باید ودریږي يد هغو ینایقینی حالت نه وي سم شودڅو   تر و کړي چېپریکړه داسې  پانګوال او یا شایدکبله وي 
نه  ېپایلی به نه یواځی خپله د پانګون سناریو کې منفي  پانګونې په ځای کې شخړې مینځته راشي. پدېرمې د ېد زهم او یا 

په ډیره اندازه  ېمنطق ی ېچ به هم وي دلېک هضایع ېپانګون ربناوو په اجزاوو کې د شويېزد سخت   ېبلک يموجودیت و
و توب حالتون يیقیني نااساسوځیند ریدو سره ېدا خطر باید د وخت له ت ې. څرنګه چرمې په پانګونه پورې تړلې ووېپله د زپخ
پانګونه له ل په خط کې ې) مثآل: د ر رو لویو پانګونو لپاره به په خپل ځای پاتې شيډېخو د  ، يله منیځه الړ شسره سمون  په

مهال لپاره د حاد خطر (. د لنډ يره پیمانه راولویږېقیمتونه په ډ ېوسپناد  ېرېکه چ يودریږ يدای شېسهیل نه ختیځ خواته ک
د ، ترڅو يومستقل رمو کې له پانګونې څخه ېاو په ز يمنطق ولر ویق ېچ وشي تمرکز په هغه ګامونو باندې په حالت کې

د عامه  ېانداز ېتر یو يدای شېدا خطر ک . يمړیتوب ورکړل شود خپلو اضافی ګټو په اساس للپاره  ېرمو د پانګونېز ېد
 ېحال ک په عیني اوپانګونه کو ېک خدمتونوعامه ټولو لپاره ګتورد  ېچ يسره له مینځه الړ شپه پراختیا توافق  يخصوص –

) لکه څرنګه  ړاو ولريت ېپانګونو په سرعت پور ي، خو دا په وخت او د خصوصيور ګټې هم تقویه کوټسک يد خصوص
ر څخه مختلف ډوله کارونه ترسره شوی، چیرته چی د منرالونو بندسره پایی په جوړولو  ستن یا د ېچی د مدغاسکر د ود

 د عامه پانګونو به واسطه ترسره شوی وو(.  ېدل چېاخستل ک
 ېاغیز ې هڅونکېلږ ېاو ډیر ې کیږيپات «ګوښه» پانګونه صورت نیسی، خو  ياستخراج . په دویمه سناریو کې۲۳
. د مثال په ډول، صرف ياغیزی مینځته راځ يمال په محدوده اندازه ږی اوېواقع ک ېپانګون ي، خصوصېحالت ک ېپد. يلر

. زیربنا يو ګټورېځینی زیرمی د امنیت، د پانګونی خصوصیاتو او یا د اجناسو د مارکیټ د ښکته پورته والی له امله 
، لپاره اقدامات نه ترسره کېږيښه والی  همعیشت  پراخ د . کېږياو په خراب ډول ساتل  یږيخو ناوخته جوړ یږي خو جوړ
،   یواځی په ېپورته کوالی. په پایله ک يڅخه ګته نش زېربنا« تېسخ» يکلیوالی سیمی د نو ور اوټسک يخصوص ېچ ځکه 

کبله خپل  ېله همد ې، چيور ګټې نه وینټرمو د سکې. عام خلک په پراخ ډول د زې جوړیږيبرخ شمال کی یو او یا دوه
ه ضایعنه په بشپړ ډول کې شوی پانګونې  ه زېربناوواو نرم هپه سخت ېک که څه هم پدې سناریو. يله السه ورکومشروعیت 

کړای په ثبات او یا  يونش به  سکتور او دهلیز سرچینواو ښایی د  کېږي خو ولی د خلکو شمولیت به پکې محدود وي
د دهلیز په تګالره کې د له مینځه وړلو  سرچینودا ډول خطرونه د  ځینې . لکه څرنګه چیيواخل برخهودی کې  بنسټه-پراخ

کارونه البته د اغېزو د کمولو لپاره یي ځینې  –لکه د زیرمې خصوصیات، د اجناسو مارکیټ او  جیوپولیټیک  –وړ نه دی 
 د؛ يلپاره چمتو و وزېربناووتمرکز  ترڅو د سختو زیربنا په جوړونه باندې ډېر نرم کې دلنډ مهال  په:  يترسره کیدای ش

کله  شي زو ګټه پورته کړیېله اغ و زیربناووترڅو د سختپه وړاندي د خنډونو لېرې کول ور ټسک يخصوص يښارزراعت او 
په مفصله توګه بیان برخه کی  چې الندي په اړونده کارونه  يځیند حکومتداری په برخه کې ؛ او يل وکړېپه کار پهغوي چی 

 . شوی دي
یوڅه اندازه ښه په : هغې پر مټ پراخه اقتصادې وده رامنځته کیږياو د  فعاله کیږيیوه برخه  سناریو کې. په دریمه ۲۴

و څخه ګټه اخیستنه پېل شي او په نورو اړونده برخو کې پراخه وده پانګون حالت کې امکان لري چې د زېرمو ځیني اساسی
اوږدمهاله  تر ډیره ددا  سره مخ شي.خو دا ویره هم شتون لري چې یو شمېر  پروژې دې ګواکې د ناکامی ، رامنځته شي

) چی په نتیجه کی د حاجی ګک د تولید  لور ته د رېل لیکهختیځ -سهیلکاني توکو لپاره د ده، لکه د  په اړه صدق کويانتخابونو 
اسو د اجن، لکه د یو لړ يدو له امله را مینځته شېوځای کد ی نود مختلفو متغیرو يشحالت کیدای  ې(. داسږياندازه محدودوی

د سختو د ځمکی د استمالک ځنډیدل او او یا  تحقق په اړه ستونزه تجارت د ي،  ترانزیتنه د نورو اودل ېنرخونو ښکته ک



غسې حالت کې، که څه هم دهلېز به ځینو . پدزېربناوو په جوړونه کې د ځنډ راتګ یا په ټیټ کیفیت سره د هغوي جوړونه
او  برابریسیمه ایز نا  يدای شیکبله ک ېمداو له ه لی دا به ټولیزه  نه ويساحو کې د ټول شمولې ودې باعث شي خو و

چې د دغه ډول سناریوګانو د منځته راتګ الملونه تر ډیر باندني دي نو پدغه خاطر د . لکه څرنګه شخړې رامنځته کړي
یواځې د ډیري اړتیا په صورت کې او دې معنا ده چې پریکړې باید پ سناریو پلوه، دا  یوهله  خطراتو کمونه به ستونزمن وي.
 ې د تمویلونې او جوړونې په پرتله چمتوالي اکثرْا ډیر وخت نیسيلکه څرنګه چله بلې خوا،. باید چې په واقعیتونو والړې وي

ختلفو خوصیاتو سبب شی ) د مثال په ډول، د م کې د انعطافونو رامنځته کېدو ستراتیژی  پهدای شی ېکول ک پېل، په وخت 
 (. تمویلونې په باره کې  د وروستی پریکړي د مخه د ډیزاین په اړه څېړنې ترسره کولیا د  مطالعات عملي کېدنې  اره د لپ
 

. د تهید الندې ده وده محدوده اوکې واد ېه پهخو په ټولیز ډول برخې جوړې شوی  مه سناریو کې بېال بېلې. په څلور۲۳
د د اجناسو د قیمتونو ، خو جاری فعالیت په تفصیل سره بیان شو، تحقق موميپورته  ېچ ې پراختیاوېهغه مثبت سناریو کېپدې 

ز ېال په ډول د پوالدو او انرژی دهل. د مثد تهدید الندې ويفکتورونو له کبله  يخارجبې ثباتی او سیمه ایز سیاستونو په څېر 
. يپروژه له بندیدو سره مخ ش يدای شېک يښکته شنرخونه لږ نور هم  ېاو که چیر يډیره کمه و ې، خو ګټه به یيبه جوړ ش

، خو سیمه ایز سیاستونه کوالی وکړي تولید په لوړه  کچه بل مثال، د مارکیټ قوتونه کوالی شی ټولی برخی جوړی کړی او 
همسایه په  ، ونرخون سره د نښلیدو په لوړو د ترانسپورت د سیستم  ،خنډونوپه  (non-tarrif barriersتخنیکي تعرفو)د  يش

مخه یې هم ونه نیولې  حتی که و سره به د هغوي مخه ونیسي.یا نور داسی فکتورونولو او کم پهظرفیت  يبریښنایملکونو کې د
ي او په ټولیزه توګه په دهلېز عایدات لږ کړ ياو اقتصاد يداخل ېپانګوند ره اندازه ېه ډپشي، دغه ډول الملونه کوالی شي 

د دودیزه نظریاتو د چوکاټ دننه ډیر لږ څه داسې ترسره کېدای شي چی د دغه ډول یو سناریو د که څه هم . اغېز پریباسي
رامنځتته کېدو امکان کم کړي، خو بیا هم په ټوله ستراتیژی کې په یو شمېر انتخابونو شاملولو  او د پانګونې لپاره د  مشخصو 

په بل عبارت تر ممکن بریده د داسې پانګونو څخه ډډه وشې چې په  برخو په انتخاب سره کېدای شی اغېز یي کم کړی شي.
. بنْا داسې پانګونو ته لومړیتوب ورکړل شي چې نوې الري خالصوي او په اسانی سره ې برخې پوري تړلي  پاتې ويیو

وشي.  د نرمې زېربنا سختي او نرمې زیربنا ته پام  -د دې کار لپاره باید چې دواړو نورو صادراتی برخو ته اړول کېدای شي.
د یو مثال په حیث باید چې د رېل پټلی لپاره په هر ډول پراختیایي پالن کې د ګاونډی ملکونو سره د تعرفو په سر د خبرو اترو 

  لپاره پیاوړي  اداري وړتیا رامنځتته کول هم شامله وي.
 

. ه پراختیا رامنځته کېږيبشپړ که څه هم احتمال نلري خو د یو غوړیدلي دهلېز او ژور پیوستون په لرلو سره   -. وروستۍ سناریو۲۶

لیدات او رې د هند توې) د بیلګې په توګه، که چ اجناسو قیمتونه لوړ پاتی کېږيپه دې سناریو کې کورني سیاسي وضعیت مساعد دی، د 

د خپلو   څلور لنډمهاله او منځمهاله برخې . ټولويسیمه ییز سیاست په کمه بیه د لېږد لپاره مساعد دا کړي(، او ېودانیزې چارې پراختیا پ

جوړېږي، وي زېربنا د پام وړ ،. په پایله کېه هم پلي کېږيانتخابون یي اوږدمهاله پراختیاتحقق مومي او دغه رنګی  پوره ګټو په لرلو سره

چی د کان لپاره  د فعالیتټرونو د نورو کلس   او ګاز او  تېل اجناسو په برابرولو پیاوړې کیږيکانونو ته د خدماتو و ور ټخصوصي سک

دې کار پایله به دا وي، چې په نورو اساس رامنځته کوی.  کیمیاوي توکي( فرعي محصوالت کاروي )لکه پوالد اوکیندنې صنعت 

شي. ددې کار لپاره د څو ګونو بهرنیو عناصرو یوه  کمهاتکا  سرچینو باندې کې  پهاوږده مهال  په تونو کې ګڼه ګوڼه رامنځته شي او فعالی

په داسې کې چټکو او اغېزمنو اجرااتو ته اړتیا لیدل کېږي. سټراټیژي باید  واوږده مهال کې په اړونده برخترکیب او همدارنګه په لنډ او 

مخکې ترې یادونه وشوه، چې  و سناریوګانو یدوه پورتنه پرتله د د دې پ ،-په صورت کې هم حالت ان د مثبت-سناریو باندې تکیه ونکړي

خو باید وکړای شي، چې د تحقق په صورت کې  له دې څخه ګټه تر السه کړي. دا کار تر سره کېدای شي، خو  د تحقق امکان ډیر دې. 

این کې تسلسل او دا چې د رغولو پروسه د پورتنۍ سناریو باید په پام کې ونیول شي او همدارنګه په وخت او مناسبې پرېکړې، په ډیز

امکان تر  حده پارچه پارچه وي، او د افغانستان په خصوصي او عامه سکتور کې د وړتیا لوړولو په برخه کې باید له لوړو فرصتونو 

 څخه ګټه واخیستل شي. 

 
 . د پانګونې د لومړیتوبونو پایلېد 

انعطاف  لهېپانګونې پروګرام له پسرچینو د هلېز د بالقوه . د سناریو ګانو تر منځ د زیات توپیر په پام کې نیولو سره، د ۲۷

منونکې دې
21

دلیل  مستقله یو قوي ، چې پهورکويپه لنډمهالي ډول، سټراټیژي لومړی هغو فعالیتونو او پانګونو ته لومړیتوب .  

. په بل عبارت، لومړني فعالیتونه ولريګټه  نایقیني توب په حالت کې هم او همدارنګه هغه فعالیتونه او پانګونې چې د پام وړ  ولري

د سالنګ د له ګڼې   ځدوشي تر من -. د بیلګې په توګه د بامیانپه وړاندې د ډیر مقاومت وړ ويهغه وي، چې له لومړۍ سناریو  باید

                                                           
.(۳۱۰۰. ډي نیوفوایل او شولټس )
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د پام وړ ګټې له ځانه سره  ،استمالک په چارو کې ښه والېاو یا د ځمکې د  د یو بدیل سړک په حیث رېال او خطرونو ډکهګوڼې 

د این شي، نو په خپله هم کولی شي رې په مناسبه توګه ډیزې. سربېره پر دې، که چپراختیا هم و نه مومي حتی که کانونه ، لري 

رامنځته شي، نو لومړني فعالیتونه به یې په ډېره اسانۍ سره له  . که چیرې خصوصي پانګونېو تحقق ته سرعت ورکړيپانګون

بدل کړي.  خدمتونوعامه  به په ونې ته الره هواره کړي، چې هغه او یا به داسې مخ په زیاتېدو پانګ یوځای کړیعامه شبکو سره 

بې ځایه ه راتلونکو کلونو هلې ځلې به دو د څېړنې وساتل شي،او  اسنادتر څو چې  په پای کې، که چیرې بې ثباتي رامنځته شي، نو

، د ثبات له رامنځته کیدو يچې د کار د بیا پیل لپاره اړین د) د بیلګې په توګه، د ځمکې سروې او یا انجنیري ډیزاین  الړې نشي

په داسې حال وروسته به له مخکې نه په الس کې وي(. ټول لنډمهالي لومړیتوبونه نشي کولی ټول دغه څلور معیارونه پوره کړي، 

 کې چې ډېری یې لږ تر لږه درې معیاره پوره کولی شي. 

. دوهم، لنډمهاله، منځه مهاله او اوږدمهاله پانګونې باید په احتیاط سره ډیزاین شي، څو په نورو سکتورونو باندې یې ۲۸

د بېلګې په توګه، هغه مهارتونه، چې د لېږد څه ناڅه وړتیا لري، باید لومړیتوب ورکړل شي، له دې امله، کله اغېزې زیاتې شي. 

چې د وسایلو دوران تکمیلېږي، نو هغه کسانو ته به نوي فرصتونه پیدا شي، چې ټریننګ یې تر السه کړی دی. همدارنګه، د رېل 

، چې په عمومي بڼه پرې کارګو ولېږدل شي، ان که پالن دا وي، چې د لېږد ډېری پټلۍ باید داسې ډیزاین شي، چې ددې وړتیا ولري

سټاک کانټینرونه  -مواد منرالونه وي ) د بېلګې په توګه، د بار د اندازې د مشخص کولو او ددې په روښانه کولو سره، چې ډبل

څ کې منفي سناریوګانې رامنځته شي، نو ضایع لېږدولی شي(. ددې کار په تر سره کولو، آن که د بازار د معکوس خوځښت په تر

 . تر ډیره کمې ويشوې پانګونې او کړنې به 

 څو د عمل ممکنه الرې رامنځته شي، خو تر مناسب وخت  ټکنی ويیم، د پرېکړه کولو پروسې باید . در۲۹
پاره مطالعات باید خوا په خوا تر سره کیلوواټه لینونو د ډیزاین ل 225کیلو واټه او  055د بېلګې په توګه، د پورې انتخاب نشي. 

د ګازو او سکرو د ساحو په اړه زیات معلومات تر السه چې کله شي، خو ددې دواړو تر منځ انتخاب باید یواځې هغه مهال وشي 

تر  په اړه مطالعات، کوم چې د ټرانزیت په رژیم پورې اړه لري، عملي کېدنې ، د ټرانسپورټ دهغو الرو د  شي. به همدې ډول

سره کیدای شي، ان که په راتلونکې کې یې موجودیت چندان روښانه هم نه وي. دارنګه اقدامات کېدای شي په نسبي ډول کم لګښت 

نور اقدامات کیدای شي، په قیاسي ډول ګران تمام شي، خو کېدای شي، د بېالبېلو سناریوګانو  .ولري، یعنې د ټولې پانګې یو څو سلنه

 225کیلو واټه کې د ټرانسمیشن لین چمتو کول او په  055ګټې هم له ځانه سره ولري، د بېلګې په توګه، په په ترڅ کې د پام وړ 

کیلو واټو کې دهغه لېږدول. په داسې حال کې، چې که چیرې راتلونکي ته نظر واچول شي، دارنګه اضافي پانګونه د سناریو له 

پر ځای چې په نویو مشخصاتو له سره بیا جوړ شي، په کم لګښت جوړ تحقق وروسته کیدای شي ضایع شي، هغه کیدای شي ددې 

شي. په نرمو زیربناوو کې ډېری پانګونې کیدای شي د عمل لپاره د ممکنه الرو رامنځته کولو او انتخابولو ته زمینه مساعده کړي 

ه اړوندو وزارتونو کې د پالن جوړولو او دهغوې تر منځ دیوې پرېښودو او د بل د کارولو لګښت راکم کړي. د بېلګې په توګه، پ

په برخه کې ښې وړتیاوې به له عمومي شبکې سره د نوي انتخاب د یو ځای کولو په برخه کې الره هواره کړي او د ځمکې د 

حصول غښتلي کول به د الرو د بدلولو رابدلولو د وخت لګښت راکم کړي. د عمومي متوقعه اقتصادي ارزښت د لوړولو لپاره، 

ره هڅه کوي، څو د نرمې زېربنا او چمتووالي  او ډیزاین د کارونو په ګډون د کړنو ترتیب سره برابر کړي، چې دا کار د کړنال

انتخابونو د رامنځته کولو او د ابهام له امله د پرېکړو د ځنډېدو له امله اضافي لګښت له ځانه سره لري. د پانګونې د سناریو ګانو 

 ه پاتې برخو کې څېړل شوي دي. ځانګړي عناصر ددې څپرکي پ

 زېربنا .1

 -په دې برخو کې دغه سړکونه شامل دي: د سالنګ له تونل څخه د بامیان. د سړکونو د نښلولو په پاتې برخو کې پانګونې. ۳۵
آباد څخه تر جالل آباد لویه الره، له جالل  -دوشي لویه الره، په خپله د سالنګ تونل، له بامیان څخه تر کابل پورې سړک، د کابل

تورخم او له هغه ځایه تر پېښور پورې لویه الره،له مزار شریف څخه تر دره صوف او له هغه ځایه تر بامیان پورې سړک او له 
اندخوې څخه تر هرات پورې سړک

22
. ددې سړکونو تر منځ تر ټولو مهمه برخه د سالنګ تونل ده، چې بیارغونې ته اړتیا لري. 

لخوا(. پاتې نور یې  ADBجالل آباد سړک د  -یو شمېر له مخکې څخه تمویل شوي دي ) لکه د کابل ددې سړکونو له جملې څخه
ال تراوسه تمویل شوي ندي او هر یو یې د منابعو د پانګونو په خوا کې غښتلیو سټراتیژیکو دالیلو ته اړتیا لري. سربېره پر 

سړکونو ته د السرسي د پراختیا پروګرام کیدای شي د  دې، دغه سړکونه د هېواد ګڼ مېشتې ساحې سره نښلوي. کلیوالي
وال ټرانسپورټ د وخت او لګښت په راکمولو سره، دغه ېجوړ کړي. د هېواد تر منځ او د نړلومړیتوب ورکولو یو مهم اړخ 

کولی شي،  سړکونه کولی شي د ودې او دندو د پیدا کېدو المل شي، خو یواځې بې وزله کسانو ته دغه خدمت هغه مهال تر سره

                                                           
(.۳۱۰۳. وولډن، البیو او نور )
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چې په نورو سکتورونو کې نورو اړوندو پروګرامونو ته هم پوره اندازه پاملرنه وشي. دغه پانګونې به د راتلونکو پنځو څخه 
کیلومترو په اوږدو کې(، چې د  1055میلیارده امریکایي ډالروي ) د څه باندې  1.0تر لسو کلونو پورې په ټولیزه توګه 

 وي.  ډالر میلیونه 25-10په کال کې شاخوا څارنې او ساتنې لګښت به یې 
 

له اغېزمنې ساتنې او ترمیم پرته، پر سړکونو پانګونه به ډېره کمه ګټه له  . چارېپه اغېزمنه توګه د سړکونو د ساتنې . ۲۰
ډېر صدق وکړي، ځکه چې زیات شمېر درانه موټر د سړکونو د تخریب  د دهلېز په اړه د سرچینوځانه سره ولري. دا کار به 

المل کېږي. په ورته وخت کې، په ټوله شبکه کې د سړکونو د ترمیم د ترتیباتو اصالحات به ستونزمن وي او هغه هلې ځلې 
ډېره عملي وي او په طبیعي چې تر دې مهاله تر سره شوي دي، کومه پایله یې له ځانه سره نده لرلې. یوه اغېزمن کړنالره به 

ډول کولی شي لومړي د سړکونو د نښلولو په هغو برخو تمرکز وکړي، چې پورته یې یادونه وشوه او همدارنګه د مزار 
اندخوې په نوي جوړ شوي سړک او له اندخوې څخه تر هرات پورې تر جوړولو الندې برخې باندې تمرکز وکړي  –شریف 

میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري(. په دې ځای کې به ستونزه د پیسو  0-2ونو کې شاوخوا ) دغه دوه سړکونه په پنځو کل
کال په وروستیو کې تصویب شو(، خو  2512د څارنې او ترمیم کار د   ARTFاندازه نه وي ) په ځانګړې توګه دا چې د

و ځانګړي کول وي. په بشپړه توګه چمتو شوې لویې الرې ستونزه به د اجرااتو طریقه او د تمویل ثبات او د همدې کار لپاره د پیس
د اوسنیو شرایطو په پرتله ان په ډېرو ښو شرایطو کې هم د جوړېدو لپاره په کافي اندازه وخت ته اړتیا لري، له دې امله تر ټولو 

یل کېږي، چې د سون پر توکو د زیاته پاملرنه باید د لومړي اقدام په توګه په ځانګړې توګه د سړکونو د شبکې ترمیم ته وشي. و
سنټه(، چې په دې سره د سړکونو د شبکې د ترمیم لپاره په  کلني ډول  2مالیاتو وضع کول هم تصویب شوي دي ) په یوه لیتر باندې 

ړه وشوه، په کافي اندازه بودیجه ترالسه کیدای شي ) په دوامداره او دوراني ډول(. کله چې یو ځل د تمویل د میکانیزم په اړه پرېک
نو بیا کیدای شي، چې یوه مشخصه اندازه ) د سړکونو د ترمیم بودیجه(
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حد لخوا تنظیم کړای ځانګړې شي د ترمیم د یوه کوچني وا 

(. دغه واحد به د ځانګړو اوږدوالي لرونکي د سړکونو د ترمیم کار نورو خصوصي بنسټونو ته په حفظ و مراقبت ادارهشي ) د 
ا خصوصي بنسټونه بیا کولی شي د ترمیم اصلي کار کورنیو قراردادیانو ته وسپاري او د اړتیا وړ اندازه قرار داد ورکړي، چې د

په  –ټرېننګ او استخدام ورته تر سره کړي. دا کار کیدای شي په امتحاني ډول د ترمیم دیوه یا دوه قراردادونو په ترڅ کې پیل شي 
او بیا په تدریجي ډول پراختیا ومومي. ستراتیژیکې لویې الرې  –ل آباد سړکونه جال –اندخوی او د کابل  –زیات احتمال د مزار 

 لکه د سالنګ لویه الره ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. 
 

اوس مهال تر ډېره حده له ازبکستان او تاجکستان   (NEPS)ختیځ د برق سیستم   –د شمال خوندي سیستم.  یود انرژۍ . ۲۳
تیرېږي او د کابل په  څخهد سالنګ د لویې الرې  په وسیلهنونو یدی، چې دغه واردات د ټرانسمیشن الڅخه په وارداتو باندې والړ 

شن دیوې لنډې مودې سټیسبسټیشن کې پای ته رسېږي. که چیرې دغه لینونه او یا هم یاد شوي یواځینی سبپه  ليشمال کې د چمت
ینک څخه تر اشپشتې پورې د ترانسمیشن ع. له څخه پرته پاتي شيبرېښنا  به په بشپړ ډول لهلپاره هم له کاره ولوېږي، نو کابل ښار 

، د عامه شبکې له الريخصوصي پانګونو  چي د لین او بیا وروسته د حاجي ګک د ترانسمیشن اړتیاوې دې ته فرصت برابروي، 
د نوموړي كار ترسره كیدل تر ټولو زیات د پالن جوړوني ادغام او د شبكوي كوډ رامنځ ته كولو ته اړ دي ،  دي شي. ا منیت خون

  افغانستان د بریښنا سیستم سره د نوي تولید اتصال تخنیكي اړتیاوي تنظیم كړي.چې په دې سره به د 
 

 عامه  كوچنیو پانګونو په تدریجي ډولد جوړولو په موخه ، سټیشن  .  د کابل په سوېلي څنډه کې له مخکې نه پالن شوی سب۲۲
ه بودیجه چې  اوسمهال د څو هغه عام تر د لین بشپړول دې ته الره هواره کړي، انتقالورته وخت کې، د عینک د  اړتیا ده. په ته

د نورو لینونو لپاره د سالنګ د لویې الرې له طریقه ځانګړې شوي دي، دېخواته راوګرځي. دا کیدای شي په بل کوم ځای کې  لېږد
ورته اړتیا  MJAMکیلو واټه ، چې د  225کیلو واټه لپاره د عینک لین د چمتو کولو لپاره ولګول شي )د  055وکارول شي او یا د 

غه لین به لومړی په کم ولټاژ فعال شي. شمال ختیځ لوري ته ددې لین د ال پراختیا لپاره پانګونې (،  چې د عینک دپه وړاندي، لري
. داي شي له دي الري همغږي شيېنښلول هم كسره به دا موضوع له حاجي ګک او په شمال کې د ګاز لرونکو نورو ساحو سره 

، څو د ژمي په موسم کې د بریښنا وړتیا لوړه ځاي ونیسي ېكوب لومړیت په د بریښنا سیستم د پراختیا لپاره  داي شيېك دغه ساحې
د ګازو د ذیرمي په پام كي لرولو سره، کړي او په وارداتو باندې د اتکا په کمولو سره د انرژي خوندیتوب تامین کړي. له بلې خوا، 

 . زیات اهمیت ولريد کابل ښار ته دیوه پایپ الین تمدیدول به له اقتصادي پلوه د تولید او ویش لپاره د 
 

د پالن جوړونې او  موقت ډول ديباید وروستۍ پرېکړه وځنډول شي، خو په د ورستیو بشپړو معلوماتو ترالسه كولو پوري . ۲۰
دي د اړتیا وړ  پیل شي. ددې کړنالرې د عملي کولو لپارهډیرو وړاندیزونو په پام كي نیولو سره  ډیزاین ستونزمن کارونه باید د

د خپلو    MJAM. د بیلګې په توګه،  اعتماد او همغږي، تر ټولو لومړي د دوه اړخیزه ګټو په پام كي لرلو سره رامنځ ته شي

                                                           
یتوب کوي، د سرکونو د صندوق سره په پرنسیپ کې خپل . د پیسو نړېوال صندوق، سره لدې  چی د یوې واحدې بودجوي پروسي کلک پلو

مالتړڅرګند کړې. 
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په کابل کې د امریکا د متحده  میګاواټو حرارتي بریښنا تولیدي فابریكه په پام كي لري. 155لومړنیو فعالیتونو ترسره كولو لپاره د 
میګاواټه 150، چې په تره خیلو کې موقیت لري، د ي بریښنا تولید فابریكهنو د پراختیایي ادارې لخوا تمویلیدونکي جنراتورایاالتو

د حل  تولید ترسره كوي. سلنه 0وړتیا په كابل ښار كي د وارداتي بریښنا ارزانه ویش له امله د خپلي بریښنا د تولید وړتیا لري او 
واخیستل شي، کوم چې د بریښنا دلیږد  ګټهي، چې له دې ظرفیت څخه د عینک د لومړنیو فعالیتونو لپاره یوه الره کیدای شي، دا و

سټیشن لپاره کوچنیو پانګونو ته اړتیا لري )  چې په راتلونکې کې ورته حتمًا اړتیا ده( او همدارنګه د داسې پیچلې تړون پر سباو 
د افغانستان بریښنا شرکت دواړو ته د منلو وړ وي. د حل دارنګه یوه الره  او  MJAMسر خبرو اترو ته اړتیا ده، چې هغه د 

د پیل لپاره لګښت خطر راکم کړي او د سترو توافقاتو  د  MJAMپانګونې وژغوري، ددغه ډول د پام څخه غورزیدلي کیدای شي، 
په خپل  لخوا  MJAM مل وي چيهغه تضمینات ورته شا. که څه اوس هم په دې موضوع بحث کیږي او باید لومړني ګام وي

 . خنډ رامنځ ته نكړيجوړولو لپاره  ي فابریكيکې د بریښنا دیوه ستر وخت سره اشپشتي 
 

زیاتو وړاندیزونو څخه افغانستان د اوسپنې پټلۍ د جوړولو په برخه کې له د شمال په لور د سوداګریزې اوسپنې پټلۍ. . ۲۵
ې که چیرې دا ټول عملي شي، نو په سیمه کې به د اوسپنې د پټلۍ له پلوه تر ټولو ، یعنې د وړاندیزونو دومره کثرت، چكړیږي

متراکم هیواد وي
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نوموړي وړاندیزونه  کیدای.  ترسره، چې ټول دغه وړاندیزونه اوسمهال نشي دا پتیلي دهڅیړنې  پراخي. یوې 

 يځانګړې الر يه کومهم په بركي لري چي د هغوي د لومړنیو څیړنو پر بڼسټ به پ لخوا وړاندیز شوی ریل پټلۍ MJAM د 
ه امریکایي ډالر لګښت راشي، له ګاونډیو ډمیلیار 8څه باندې باندي به غزېږي. ټاکل شوې ، چې د اوسپنې په دغه پټلۍ 

کیدای شي  تصادي پلوه اغیزمند وي،ونشي لیږدولي چي د سوداګري او اق اندازې  دایي شي هغهېبه وصل او كسیستمونو سره 
) لکه څنګه چې دډیزاین په لومړنیو  په ځانګړي ډول هغه مهال چي كوچني ټرافیك مسافرین ولیږدوي په اوږده مهال کې 

 . د مالي لګښت په یوي منبع باندي تبدیل شي اسنادو کې په ډاګه شوې ده(
 

، په كورد ننه د فعالیت یا كاروني وړتیا، او هغه لیكي چي ظاهرا د ډیرو ټرافیکاحتمالي ، د الري د صعب العبور والي. ۲۹
: له مزار شریف څخه اندخوي ته د اوسپنې پټلۍ، چې ترکمنستان او د آمو سیند سهولتونو درلودنكي دي او هغوي عبارت دي 

 دي د بانك یېپراختیا یيداسیاې د  )چ اورګاډي پر دي كرښه فعالیت لريته هم د تلو زمینه لري، چې په یوه ورځ کې به دوه 
(، د هرات او د ایران د ریل پټلې تر منځ اتصال، چې په بودیجه د ټرانسپورټ شبكي پراختیا برخي لپاره ځانګړي كړيمالي تمویل 

ي، چې تراوسه پورې دومره بودیجه نه لر -وروستۍ ډیزاین ته اړتیا لريپه شدید ډول شوی ، چې  هتوګه د ایران لخوا جوړ نصبي
، او همدارنګه له حاجي ګک څخه د دره صوف د سکرو لرونکې سیمې ته او له هغه ځایه مزار وړتیا پیدا كړيد عمومي کارګو 

افغانستان د شریف ته لین ) له یوې خوا د کانونو موادو ته ځانګړی شوی خو کیدای شي له هرات نه بامیان ته کارګو ولیږدوي(. د 
وم په ډاګه کړې ده، چې په پام کې لري، څو ددې اتصال په لومړنۍ تر ټولې ستونزمنې برخې باندې یو یتکانسر اوسپنو او پوالدو

. ددې رېل ته باید بودیجه ولټول شي (په ارزښت میلیونه ډالرو 055-205) نږدې  و کیلومتر 105میلیارد ډالر ولګوي او پاتې 
 واربیا په خپل  د نوموړي جذبیت او اندازه،  چې ه حجم باندي اتكاء لريپ ېبریده د ویلي كړاي شوي اوسپنپټلۍ عملي بڼه تر ډېره 

 د ډبرو سکرو د استخراج په اندازې او کیفیت پورې اړه لري. 
 

ېل ختیځ په لورد  کاني موادو یوه ځانګړې شوې رېل پټلۍ چې د پاکستان د ګواډر یا د ایران ه. داوږده مهال لپاره، دس۲۰
لپاره یوه مهمه الره جوړه کړي. ددې لپاره مناسبو د د صادراتو دای شي د حاجي ګک د اوسپنې تولیېکسیمې ته رسیږي، بهارچا

ړه وساتي. کورني اونړیوال سیاست ته اړتیا ده او په هندوستان کې د فلزاتو په اړتیا پورې اړه لري، چې کیدای شي د اوسپنې بیه لو
ته د فلزاتو او شمال شرق ایران به د ېل پټلۍ غځول وي، چې په دې کار سره ر يدای شي هرات ته د شمالېبل اوږدمهاله انتخاب ک

ته زمینه مساعدوي ) چې دا کار د ترکمنستان پولې ته نږدې په غرنیزه ساحه کې د مناسبې الرې په ولو صادر اتواوسپنیزو تولید
ټلۍ ودانه شي، نو د رېل پټلۍ د لنډمهاله جوړېدو اندخوي د رېل پ -که یواځې د مزارحتا  موندلو پورې اړه لري(. په عمومي ډول، 

لپاره لومړیتوبونه باید په دې ډول وي: ) الف(په ځانګړې توګه په مزار شریف، اندخوي او هرات کې ډول ډول خصوصي 
وړول له ، ) ب( د نوې رېل پټلۍ په اوږدو کې دخوندیتوب ته لومړیتوب ورکول ، چې د رېل سیستم جاو فعالیت ترمینلونو ودانول

 ، یقیني شي. درلودل پیله د خوندیتوب له معیارونو سره سمون 
 

او دقیق تحلیل د ډیر اهمیت ونکې انعطاف من انتخابونو ، د کچې په پام کې نیولو سره متغیر کې نایقیني توبشوې  هر یاد په. ۲۰
دای شي ېلینونه ک هاړوند لېږد. د بیلګې په توګه، د برخي كي په ځانګړي ډول صدق كويښنا ېدا موضوع د بر. څخه برخمند دي

کیلو واټو لپاره ډیزاین شي، چې په پایله کې یې د پانګې  یو سلنه لګښت ضایع کیږي، خو په بدل  225کیلو واټه او  055ددواړو 
. په ورته وخت سیستم()یو مطلوب فرعي  کې د وخت او لګښت له پلوه زیات څه تر السه کیږي يډیزاین په برخ ځليکې یې د بیا

کارولو سره ، چې خصوصي سکتور یې باید په هره برخه کې رامنځته کړي، د بې وخته  دکې، د پانګونې لپاره د عامه بودیجې 

                                                           
(۳۱۰۳. ایچ ډبلیوټي ایس کې )
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ختیځ کې د زرکشان کیندنې،  -پریکړو د مخنیوي په موخه باید له ډېر زیات احتیاط نه کار واخیستل شي. د بیلګې په توګه، په سوېل
ختیځ د  -سره یو ځای شي. په خپله د سویل ات احتمال د بریښنا تمدید ته اړتیا لري، باید د بریښنا له سویل ختیځ سیستمچې په زی

بریښنا سیستم ودانول باید تر هغو وځنډیږي، چې د زرکشان کان ته حق ورکړل شي، څو د زېربنا لپاره د عامه منابعو کارولو مخه 
غه پرته د خصوصي سکتور لخوا تمویل شي. همدارنګه، لکه څنګه چې د منابعو پانګونې په ونیول شي، کوم چې کیدای شي له ه

خپله د وسعت او وخت له پلوه زیاتې مبهمې دي، نو د پانګونو لومړی پړاو باید داسې منطقي دالیل ولري، چې په کافي اندازه 
عبارت، د منابعو سکتور ددې لپاره کارول کیږي، څو غښتلي وي، څو له کانونو پرته هم بریالیتوب تر السه کړای شي. په بل 

اړخونو كي هم پلي لومړیتوب ورکړي، نه دا چې په اړوندو زیربناوو کې پانګونو ته اعتبار په برخه کړي. دغه اصل به په نورو 
 . كړاي شي

 
 معیشت .2

واسطه رامنځته کیږي، د پام وړ توپیر لري، ر، چې د سترو کانونو په ېر مستقیمو دندو شمد غی .نځیرکیندنې د ارزښت ز د کان. ۲۸
برابرو پورې. 7-0برابره مستقیمو دندو څخه تر  2-1.0له 

25
به له  ته بدلون لوړې کچې  ینک په کان کې له ټیټې کچې څخه د ع 

د پوالدو ور پورې وغځول شي ) د ټتر سک سرچینوکه چیرې دا موضوع د  کړي.پورې نویو دندو ته زمینه برابره  4-0555
كه څه هم چي نوموړي رقم به د بي كاري د رقم په پورې دندو ته به الره هواره کړي.  05555-40سربیره( نو نږدې  کارخانې

ډیری دغه دندې په مهارت لرونکو او یا نیمه مهارت لرونکو کسانو ته اړتیا ولري او په  پرتله كوچني وي خو بیاهم د پام وړ دي.
دای شي ساحوي وي او کلیوالي بې وزله کسانو ته د کار زمینه برابره ېکې وي، خو پاتې نورې یې ک ي سیمواحتمالي ډول به په ښار

 کړي. 
 

. په ځانګړې توګه، که چیرې د مس عینک مثال راواخلو، نو د داخلي تدارکاتو لپاره فرصتونه په دوه کتګوریو ویشل کیږي: ۰۰
افغانستان خصوصي سکتور نن ورځ رقابت کولی شي او دوهم، هغه وسایل او خدمتونه، د کومو لپاره چې د  توكيلومړی، اساسي 

او خدمات، چې اوسمهال یې کورني سکتورونه نشي چمتو کولی، خو د یو څه پانګونې په ترڅ کې کیدای شي د افغان سکتور لخوا 
نه برابرولی شي، دوهمه کتګوري به چمتو کړای شي. لومړۍ کتګوري د لنډمهالو فعالیتونو او کلیوالي او کم مهارته دندو ته زمی

اوسپني د ویلي كولو كارخانه د كانونو او نور صنایعو لپاره كوالي شي بهتره د بیلګي په توګه، د  -اغیزې ولري هڅونكيپراخې 
) په دریمه کتګوري کې هه وسایل او  ته ال زیاته وړتیا ورپه برخي كوياو د کورني خصوصي سکتور  – پرژي وړاندي كړي

ات شامل دي، کوم چې د وړاندوینې وړ راتلونکې کې د داخلي سکتور له الرې نشي چمتو کیدای(. د مس عینک په کان کې د خدم
میلونه ډالر رامنځته کړي 095لومړۍ کتګورۍ د لسو مهمو وسایلو او خدماتو چمتو کول د ودانولو پر مهال نږدې 

26
 05او  

رامنځته کړيلګښتونو په وسیله  يتكرارمیلیونه نور به د فعالیت پر مهال 
27

، ددوهمې کتګورۍ لپاره، کوم چې زیاتې مداخلې ته 
 تكراري لګښتونه میلیونه ډالر رامنځته کړي او د لګښت پر مهال 185اړتیا لري، درې مهم وسایل کیدای شي د ودانولو پر مهال 

 میلیونه ډالر رامنځته کړي.  05
 

کړای شي د لومړۍ کتګورۍ مواد چمتو کړي، خو ددې کار تر سره کولو لپاره به . که څه هم داخلي خصوصي سکتور به و۰۰
خصوصي میکانیزم رامنځته شي، د بیلګې په توګه، له کانونو څخه چمتو  -معلوماتو ته اړتیا ولري. ددې کار لپاره باید عامه دقیقو

ه د اعتبار وړ بیو او معیارونو لیږدول. دغه میکانیزم کوونکو ته د تخنیکي ځانګړتیاوو لیږدول او له  چمتو کوونکو څخه کانونو ت
باید همدارنګه د هغو وسایلو او خدماتو د چمتو کولو لپاره چې په دوهمه کتګورۍ کې شامل دي، د پوهې او خطراتو شریکولو ته 

د اړتیا وړ پانګونو لپاره پیسو  د بیلګې په توګه د کاروبار پراختیا او د تخنیکي سالمشورې خدمتونه او همدارنګه –الره هواره کړي 
 ته السرسی. 

 
څخه د ورته برنامو په برخي كي  پراختیا موندلې او د افریقا او التینې امریکا ونو. په دې وروستیو کلونو کې دارنګه میکانیزم۰۳

.كیداي شي ښي تجربي ترالسه شي
28

مرسته کوي، څو د سره   SMEد پام وړ یوه بیلګه په موزمبیق کې موزلینک ده، چې دا له  
لخوا جوړه شوې ده، د وسایلو او خدماتو په چمتو کولو کې مرسته وکړي ) لومړي  BHPموزال المونیم د ذوبولو بنسټ ته،  چې د 

چوکاټ ته مراجعه وکړی(. د مزایدې په اسنادو کې د ټریننګ، تخنیکي مانیټورنګ او د انسجام وړ برخو باندې د مزایدې د ویشلو 
سره، دغه پروګرام وکړای شول په ساحوي توګه د پروژې د لومړي پړاو او دوهم پړاو تر منځ ساحوي تدارکات  په شان کړنو

٪ لوړ کړي. په نږدې راتلونکې کې لومړیتوب به دا وي، څو د مس عینک او آمو سیند حوزې لپاره دا  ډول پروګرام په 055
سکتور لپاره ورته پراختیا ورکړل شي. لومړنۍ پایلې کیدای شي  امتحاني ډول په الره واچول شی او منځ مهالي ډول د ټول

                                                           
(؛ او نور.۳۱۱۰(؛ ایی سي ایم ایم )۳۱۰۳. نړیوال بانک )
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. لکه سیمنټ، کانکریټ، شګه، کاڼي، ټول ګټې کارونه او کارګران او نور.
26

  

تاسیسات او د برېښنا مزی. لکه فلزي پایپونه غځونه، پوالدي 
27

  

(۳۱۰۳(؛ التایي )۳۱۱۰(؛ پي ډبلیو سي )۳۱۰۳(؛ نړېوال بانک )۳۱۰۳.نړېوال بانک )
28

  



محدودې وي، له دې امله استقامت او ثبات مهمه ونډه لري: په چیلي کې، ددوهمې کتګورۍ وسایلو چمتو کوونکي یوه لسیزه مخکې 
ړ او د لومړنیو هلو ځلو پایله په مهمو چمتو کوونکو بدل شول، په داسې حال کې چې دهغوې کارکوونکو په  نوښتونو الس پورې ک

یې ورو ورو مخ په زیاتیدو شوه. ددې یقیني کول، چې دغه اقتصادي فعالیتونه داخلي او ټول شموله ګومارنې زیاتوي، د خصوصي 
انډول برابرويسکتور د اړتیاوو او د مهارتونو د پراختیا د زیات شمیر پروګرامونو تر منځ 

29
 . 

 
به په زیات احتمال د دندو د رامنځته کولو او پراخ پرمختګ كارخانه  وسپنو او پوالدو د ذوب افغانستان د اد . پراختیا فرعي. ۴۳

میلیونه ټنو وړتیا  7، کومه چې په یوه کال کې د ه دهشامل پوالدو کارخانهته ستره زمینه مساعده کړي. اصلي مزایده کې به یوه 
و هم بحث شوی دی. داسې یوه بټۍ میلیونه ُټنو پر لومړني پړا 0له جملې څخه وي. د و کارخاندا به په نړې کې د سترو  ولري، چې

دای شي افغانستان، د مرکزي اسیا یوې برخې او د پاکستان شمالي برخو ته هم مواد چمتو کړي. یادې شوې سیمې د اوسپنې او ېک
ونکې لسیزه کې الپسې زیاته شي  او اوسني چمتو کوونکي چودن له کمبود سره مخ دي او هیله کیږي، چې فلزاتو ته اړتیا یې په راتل

زیږدیزکال پورې په یوه کال کې  2520. فلزاتو ته ددې سیمې اړتیا کیدای شي تر امخ شيله زیاتو لوژستیکي لګښتونو سره مخ به
ي، چې په عمده ډول فیصده پورې چمتو کړ 05-05میلیونه ُټنو ته ورسیږي، چې له دې جملې څخه یاده شوې بټۍ کولی شي  4-0

به د ترکي وارداتو ځای ونیسي. په بل عبارت، د لومړي پړاو کوچنۍ بټۍ غښتلی سوداګریز استدالل لري، چې په راتلونکي کې به 
 په دې صورت کې پراختیا ومومي، چې که چیرې په پاکستان او  ایران کې وده له توقع زیاته وي. 

 
. دغه بټۍ به له دره صوف څخه مزار شریف ته نسبتًا لنډ اتصال ته اړتیا ولري، چې باید د عامه بودیجې له الرې تمویل شي، ۰۰

له مخکې نه له حاجي ګک څخه تر دره صوف پورې اتصال په خپل پالن کې شامل کړی  او پوالدو كانسرتیوم ېد افغانستان د اوسپن
ګومارنه یا د کسانو استخدام په براخه کچه توپیر لري: په پر مختللو هیوادونو کې د عصري بټۍ دی. په بټۍ کې په مستقیمه توګه 

کارکوونکي په کار ګوماري، خو د هند په ګډون په مخ پر وده هیوادونو کې زړې  1055میلیونه ُټنو پورې وړتیا لري،  0-2د 
پورې کسانو ته اړتیا لري. 05555-45له لسو نه تر شلو برابرو پورې کسان په کار ګوماري، چې ځینې یې ان له  کارخاني

30
د  

میلیونه ډالرو ته  855صنعتي ماهرینو په وینا،  د صنعت د معیارونو پر بنسټ، د دارنګه بټیو عملیاتي لګښت په ټولیزه توګه 
واد دننه مصرف شي ) چې په له دې امله زیاته برخه یې په خامو ېدای شي د هېالر کمیلیونه ډ 055دې جملې څخه  رسیږي، چې له
موادو لګیږي(

31
. د ال زیات پرمختګ فرصتونه هم ممکن دي او کیدای شي د بټۍ د فرعي تولیداتو کارولو ته اړتیا ولري، لکه هغه 

اتو تفاله د سمنټو او سړکونو د جوړولو لپاره، ساختماني ګاز چې د بټۍ له الرې تولیدیږي د بریښنا او سرې د تولید لپاره، د فلز
 فلزات یا اوسپنیز مواد د کانونو د صنعت لپاره. 

 
فرصتونه رامنځته کړي. دا کار اوسمهال د وطن  كوچني خو مخ پر پراختیا. د امو سیند له حوزې څخه د تولیداتو تصفیه به ۰۵

حوزه کې کورنی همکار دی. د شونتیا د روانو مطالعاتو او د چمتووالي د  ګروپ لخوا پالنیږي، چې دغه ګروپ د امو سیند په
میلیونه ډالرو خصوصي پانګونې ته  855-055وي، چې  بیرله پر ورځ كي 05555کارونو له مخې، ټولیز ظرفیت کیدای شي 

ني كچي څخه چي وروسته تر نوموړي به د امو دریا د تولیداتو دري چنده تصفیه ترسره كړي، چي د مصرف له اوساړتیا لري. 
په افغانستان کې د تصفیه شویو تیلو د لیږد لوړ لګښت ته په پام سره، د داسې تصفیې لپاره  لیږدولو به راكم شي، زیات دي.

( لوړ معلومیږيبیرله په ورځ كي 20000سوداګریز لګښت ) لکه 
32

. دارنګه سهولت کولی شي په هیواد کې د تیلو لګښت راکم 
 محصوالتو د ترکیب په پام کې نیولو سره په لومړني پړاو کې په مس عینک کې بریښنا تمدید کړي.  کړي او یا د

 
د ځنځیر په اوږد کې د بشپړ پرمختګ په صورت کې به، چې او سوداګري.  هنیزمحصوالتکې کر وپه اوږد دهلیزونو. د ۴۶

له  سرچینوڅخه کمو دندو ته زمینه برابره شي. له دې امله، د  155555پورته یې یادونه وشوه، د  یوې لسیزې په اوږدو کې له  
لري. لومړۍ برخه به  والتوڅخه د لومړنۍ ودې ریښه  په هغو اغیزو پورې اړه لري، چې دغه دهلیز یې په کرنیزو محص دهلیز

شپږو سترو  –واد د دوه مهمو کرنیزو ساحو تر منځ اتصال زیات کړي: شمالي برخه یې په هیواد کې د غنمو د پنځو ېیې د ه
فیصده پورې غنم تولیدوي(، او ختیځه برخه  42څخه تر  00تولیدوونکو والیتونو ته غزیږي ) چې دغه والیتونه د هیواد د غنمو له 

سلنې پورې انګور تولیدوي( 01څخه تر  08او سبو د سترو تولیدوونکو سیمو تر منځ تیریږي ) چې د هیواد په کچه یې د میوو 
33

 .

                                                           
(۳۱۰۳. التایي )

29
  

یمیراتو کارخانه، یا د هندوستان د بیالیي کارخانه. د مثال په توګه، د قزاقستان د ت
30

  

(.۳۱۰۳. کورډیلټ )
31

  

کارخانې جوړې کړي. له بلې خوا چین ګن شمېر دغسي کارخاني  ۰۱۱-۵۱۱کلونو کې دغه ډول  ۰-۵راتلونکو . د مثال په توګه، روسیه غواړي په 

بندوي  
32

  

 غزني. ماخذ: . شمالي والیتونه لکه فاریاب، جوزجان،بلخ، کندز او تخار او احتمااْل هرات؛ ختیځ والیتونه لکه کابل، کاپیسا،پروان، لوګر او احتمااْل

، زراعت.۰۲۰۰رکزي احصایی ادارې کلنې راپور دافغانستان د م 
33

  



له بلې خوا، د لویو الرو له الرې د ټرانسپورت زیربنا
34

داسې نه ښکاري، چې د کرنیزو صادراتو په برخه کې به خنډ وي: داسې  
رځیدل په صفر ته نږدې حاشیوي لګښت ولري. د کرنې او کرنیزې سوداګرې د ښکاري، چې ګاونډیو هیوادونو نه خالي راګ

پرمختګ پر وړاندې اړوند خنډونه باید مخکې له دې چې له منځه والړ شي، باید په مفصل ډول مطالعه شي او د مطالعې لپاره یې 
خیستل شي. دا موضوع د کرنې د سکتور په باید د تیرې لسیزې د کرنې د بیالبیلو سترو پراختیایي پروژو له تجربو څخه کار وا

د دهلیز د ستراتیژۍ  سرچینوې څیړنه کې په ګوته کیږي، د جاري څیړنه کې تر الس الندې نیول شوې ده. هغه فعالیتونه چې په د
کرنه تکیه  د بشپړولو لپاره به وکارول شي. د کانونو د استخراج ټول شمولتیا به، چې اوسمهال د سنجش وړ نده، په پایله کې په

لیوالي سړکونو له الرې(. ولري. د تیرې لسیزې په اوږدو کې ډیری عامه منابع کرنې ته ځانګړې شوي دي ) د بیلګې  په توګه د ک
لې مهمې برخې مشخصې د دهلیز ستراتیژي به یواځې هغه مهال په دې توازن اغیزه وکړي، چې د کرنې سکتور هم خپ سرچینود 

دهلیز ته باید له دې امله، د کرنې او د کرنیزې سوداګرۍ دیوه سیال او رقیب په سترګه ونه کتل شي، بلکه هغه   سرچینوکړي. د 
 باید دیوه تکمیلوونکي په توګه وګڼل شي. 

 
 زېېاو ټولنیزې اغ یزيچاپیریال

 
کلونو  12-2511ه مالي مرسته په وال بانک پېلپاره د کانونو وزارت لخوا د نړ د سکتور سرچینوپه خپله د . عمومي اغیزې. ۴۷

په الره واچول شوه. اوبو ته د رقابتي اړتیا د رامنځته کولو له الرې د اوبو  (SESA) کې سټراتیژیکه چاپیریالي او ټولنیزه ارزونه
د رسولو په برخه کې په ګوته شوي خطرونه او همدارنګه که چیرې په مرکزونو کې کارول شوي فرعي تولیدات زیرمه شي، نو 

ع( د لړزې د خطراتو د زیاتیدو المل نه کیږي، د ځمکې د لړزې خطرات ) د بیلګې په توګه د مسو د پروسس لپاره د تفاله جاتو موان
د ځمکې د مدیریت غښتلي توب ته اړتیا لیدل کیږي، څو په کافي اندازه او اغیزمنه توګه دوباره تنظیم ته الره هواره کړي او 

ځینې  SESAهمدارنګه سیمه ییزو ټولنو ته زمینه مساعده کړي، څو له پانګونو څخه ګټه پورته کړي. په داسې حال کې چې د 
برخې غښتلي کیدو ته اړتیا لري، ددې المل شوې ده، څو روان کارونه هم په وزارت او هم د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې د 
څارنې د غښتلي کیدو او وړتیاوو د لوړېدو په لور سوق شي. هغه موضوعات، چې په ګوته کیږي، له دې سره به هم مرسته وکړي، 

دې تمرکز وشي، چې د پانګوونکو لخوا په الره اچول کیږي او د  چاپیریالي او ټولنیز اغیزو د ارزونې د څو په هغو څیړنو بان
د دهلیز د دوام لپاره حیاتي ارزښت ولري،  سرچینولخوا څیړل کیږي. دا کار به هم منابعو د پانګونې او هم د   ESIAsادارې لخوا 

ې اجنسي ګانو په وړتیا باندې مثبته اغیزه کوي. په خپله له خصوصي پانګونو چې  د دارنګه ارزونو د تر سره کولو لپاره د د
 هاخوا، چې باید دوامداره وي، د منابعو دهلیز باید دغو دریو موضوعاتو ته جدي  پاملرنه وکړي: اوبه، ځمکه او د ټولنې ګټې. 

 
ې نیولو سره، دغه سرچینې د کابل لپاره داوبو له د مس عینک د اوبو د سرچینو د نږدې والي په پام ک. د کابل لپاره اوبه. ۴۸

جال په پام کې نیول کیدای نشي. اوسمهال د کابل ښار سطحي اوبه له متوسط ژوروالي څخه تر السه کوي، چې د څخه سرچینو 
( او په متره ټیټه شوېده 11کال پورې  2558کال څخه تر  1995) د اوبو سطحه له ټیټه شوي دهځمکې دغه اوبه لرونکې کچه 

 يزیات احتمال دغه اوبه ککړې شوي هم دي، ځکه چې دغه ښار د ککړو اوبو د ویستو سیستم نه لري. کابل ښار په یوه کال کې نږد
 10میلیونه متر مکعبه اوبه له عامه پیپونو او خصوصي بمبو له الرې تر السه کوي او په یوه ورځ کې دیوه هر وګړي پر سر  05

دغه اندازه له هغې دوامداره اندازې څخه، چې د ځمکې له اوبه ورکوونکې سطحې څخه تر السه کیږي، زیاته . راوباسيلیتره اوبه 
زیږدیز کال  2505ده او یا له همدې اندازې سره یو شان ده. که چیرې  د کابل ښار وګړي د یو شمیر کسانو له اټکل سره سم،  تر 

لیتره  45پر سر د اوبو مصرف دنورو کم عایده هیوادونو اندازې ته لوړ شي ) پورې شپږ میلیونه کسانو ته لوړ شي او د هر شخص 
میلیونه متر مکعبو ته لوړه شي، چې داوسني وخت لږ تر لږه درې  95په یوه ورځ کې( نو اوبو ته اړتیا به په یوه کال کې نږدې 

رنګه د اړتیا په زیاتیدو او کمیدو کې بدلون راځي، د برابره به وي. که څه هم اوبو ته اړتیا تر ډیره حده پورې توپیر کوي او همدا
نو دا موضوع د پانګونې د  –بیلګې په توګه که چیرې اړتیا لومړی په چټکۍ سره زیاته شي او بیا په کراره او یا په معکوس ډول 

 پریکړو لپاره ډیره مهمه ده.  
 

میلیونه متر مکعبه اوبو  12-7وه کال کې په تقریبي ډول ادعا کړې ده، چې د عینک کان به په ی  MJAM. په ورته وخت کې، ۰۸
ددې   MJAMته اړتیا ولري، حتی که له ټاکل شوي معیار سره چې د اوبو بیا کارول پکې شامل دي، جوړ شي ) لکه څنګه چې 

د چاپیریالي ه برخه کې له میلیونه متر مکعبه به د چلي په پرتله چې د مسو د کان د استخراج پ 12کار لپاره هوکړه کړې ده(. خو ان 
پیژندل شوی دی، کمې ويرهبر پلوه 

35
میلیونه متر مکعبه په پام کې ونیول شي، کوم چې  25-14. دا به ډیره غوره وي، څو له 

دیوه ښه عمل په توګه په پام کې نیول کیدای شي. په عینک کې د ځمکې اوبه ورکوونکې سطحه د کابل په پرتله پورته ده او لکه 
ر موجود دی، چې په عینک کې د اوبو کمبود به په کابل څنګه چې ددې دواړو سیمو اتصال په دقیقه توګه معلوم ندی، نو ددې خط

کې د اوبو د کمبود المل شي. په هر صورت کې به دا کار دغه اوبه لرونکې سطحه په کابل کې د اوبو د راتلونکې سرچینې په توګه 

                                                           
د مثال په توګه، د لوړې وړتیا لرونکې ټرانسپورټي الري لکه لوی سرکونه او د رېل لیکې چی د کلیو او ثانوې سړکونو سره توپیر لري. .
34

  

(.۳۱۰۳. هیویه، بانډي او ګواجرډو )
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له السه وباسي.
36

داوبو د اړتیا لپاره د حل  د عینک داوبو رسول به تر هغې پورې دوامداره او د ډاډ وړ نه وي، څو په کابل کې 
. په دواړو صورتونو کې باید له سطحي اوبو کار شيدا نه ېکومه بله سرچینه پکومه الره پیدا نه شي او یا دغه کان د اوبو لپاره 

 055 واخیستل شي: د ښار لپاره دیوه بند ودانول، چې احتمالي موقعیت به یې دمیدان په سیند په شاتوت کې وي، چې په تقریبي ډول
میلیونه امریکایي ډالرو پانګونې ته اړتیا لري او د ودانولو لپاره لږ تر لږه پنځو کلونو ته اړتیا لري او په همدې ډول د ګلبهار بند 

میلیونه ډالرو او د جوړولو لپاره له شاتوت څخه زیات وخت ته اړتیا لري 055دی، چې په تقریبی ډول 
37

او په خپله عینک هم باید  
د دارنګه زیرمې د عملي کیدو د وړتیا،   MJAMجوړه کړي ) ذخیروي بند( څو سطحي اوبو څخه کار واخیستی شي.  یوه زیرمه

لګښت او وخت په اړه یوه مطالعه په ډاګه کوي، چې دا ټول موضوعات د پام وړ توپیر لري. دغه زیرمه کولی شي په اوږده مهال 
 ه داوبو دیوې سرچینې په توګه کار ورکړي. کې کله چې کان خپل فعالیت بند کړ، د کابل لپار

 
. په خپله د کابل لپاره د اړتیا بدلون د زرګونه سناریو ګانو مفصلې ارزونې، چې  د منابعو د رسولو له مبهم ماډل سره یو شان ۵۱

ت ورکوي. د زیاتې ستراتیژۍ مالتړ کوي، په کومه کې چې کان د ښار د اوبو رسولو یو اندازه لګښ لهپانګونې  طرفینو ددی، د 
اړتیا او رسولو د سناریو ترچوکاټ الندې، کابل ته د اوبو ورکولو لپاره د لوګر د اوبه لرونکې سطحې چمتو کول یو بل انتخاب دی، 
چې په راتلونکې لسیزه کې د کابل د مخ په زیاتیدو اړتیا د پوره کولو لپاره په پام کې نیول کیدای شي. که چیرې امنیتي وضعیت 

اوبه لرونکې سطحې ته د السرسي اجازه ورکړي، نور تر هر ډول سناریو الندې به دغه اوبه لرونکې سطحه کابل ته اوبه  دغې
ورکړي، سیمه به خړوبه کړي او همدارنګه عینک ته به هم اوبه ورکړي. د دې سناریو ګانو په چوکاټ کې، دا به بسنه ونکړي او 

اوبو د اړتیا پر سر شخړې به زیاتې شي. د عینک  نسبي اندازې ته په پام سره دا یو مهم  د کابل ښار، خړوبولو او عینک تر منځ د
فکتور ندی، په داسې حال کې چې اوبو ته د کابل مخ په زیاتیدو اړتیا د لوګر اوبه لرونکې سطحې د عینک په پرتله یو ستر ګواښ 

ي او په هر ډول حاالتو کې به په کافي اندازه د اوبو په رسولو دی.د شاتوت یا بل کوم ورته بند جوړول به دغه خطر له منځه یوس
سره به د مصیبتونو د رامنځته کیدو مخه ونیسي. د شاتوت په بند باندې پانګونه زیاتو پیسو ته اړتیا لري، چې اوسمهال دغه انتخاب 

زیات لګښت د مسو د کانونو له ګټورتیا سره  ډیر ګران تمامیږي. له دې سره سره، د عملیاتي اقتصاد په پام کې نیولو سره، د اوبو
ډیر کم تفاوت لري، خو د اوبو د وسایلو په مقابل کې له مالي عوایدو سره زیات توپیر لري. له دې امله، د مسو کانونه د اوبو د تمدید 

که چیرې د عینک کان وکړای امریکایي ډالر(.  4لپاره د پیسو ورکړې ته زیات تمایل لري ) په چلي کې دیو متر مکعب اوبو لپاره 
شی دومره پیسې ورکړي، نو د شاتوت بند به له اقتصادي ا و مالي پلوه عملي بڼه غوره کړي. په بل عبارت، عینک کولی شي د 
 کابل او لوګر د ساحې لپاره د اوبو د خوندي تامین لپاره یو انتخاب په پیسو واخلي، که چیرې د اوبو سیستم د حل یوه برخه جوړیدل 

د ژمنو د څارلو په ترڅ کې او د امنیتی وضعیت په ښه کیدو سره  MJAMغواړي. دا کار د اوبو د کارولو د سطحې په برخه کې د 
ژر تر ژره  د اوبه لرونکې سطحې د ازمویلو له الرې تر سره شي او له امله یې په نړیواله کچه پرتله کیدونکې تعرفه یا لګښت 

وضع شي
38

 . 
 

شونتیا  په اوږدو کې د پانګونې د دهلیزد  سرچینویوه مهمه موضوع ده، ځکه چې د تنظیم او اداره  ځمکود . استمالک. د ځمکې ۳۰
مهم ارزښت لري. په افغانستان کې له څو لسیزو جګړو وروسته، د ځمکې د مدیریت سیستم د یوه مشترک  استمالکلپاره د ځمکې 

ره شوی دی. د تصدۍ د مودې د خوندیتوب نشتوالی او همدارنګه دیوه روښانه حقوقي او کله ناکله متضاد حقوقي سیستم لخوا تر س
چوکاټ نشتوالی، چې له ځمکې سره سروکار ولري، ددې المل شوی، چې د خلکو او ټولنو تر منځ د ځمکې پر سر  پالیسۍ او 

، چې له پراختیایي او د بیارغونې له شخړې رامنځته شي. دغه شخړې تیرې او اوسني قومي او مذهبي شخړې ال پسې غښتلې کوي
پروګرامونو سره تړاو لري او د کرنیز سکتور د سالمې او دوامداره پرمختیا مخه نیسي او په حکومت باندې د پراختیا او د خلکو 

  و د ثبتځمکتر پوښښ الندې ده. د  په دریو کی یوه د ګاډستراو دهغوی د ساتنې په برخه کې د خلکو اعتماد کموي. یواځې شاوخوا 
المل کیږي او همدارنګه د اجارې د موضوعاتو د هوارولو په  د زیاتوالي  ادعاووځمکو په سر د عرفي د میتود محدود او زوړ

موضوعاتو کې دستونزو د رامنځته کیدو المل کیږي. په افغانستان کې د مجدد تنظیم لپاره کومه ځانګړې پالیسي نشته. د ځمکې د 
الحاتو الندې ده او د ځمکې د سلب مالکیت قانون هم باید له نړیوالو معیارونو سره مطابقت ولري. په دواړو مدیریت قانون تر اص

دغو قوانینو کې الزمه اصول او مقررات موجود ندي. په تنظیمي چهارچوب کې خال تر ډېره حده د حکومت د کمزورې تطبیقي 
او د قانون په پلي کیدو کې د اختالف المل کیږي. په پایله کې، د ځمکې د وړتیا او د همغږې د ستونزو له امله رامنځته شوې ده 

سنجش په برخه کې پانګونه ) د مالکیت او شخړو د هوارولو په ګډون( او د ځمکې د مالکیت د مدیریت په برخه کې د حکومت د 
نستان د اراضي اداره باید د داسې اصالحاتو د دهلیز په برخه کې مهم دي. د افغا د سرچینوا لوړول هم په خپل ذات کې او هم وړتی

یت به موخه  او او پانګونو لپاره مرکزي نقطه وي: د نوي حقوقي او کړنالرې د چارچوب لپاره د تصویب او سالمشورو د مدیر
ته کولو لپاره. د دهلیز په اوږدو کې د جغرافیایي برخو د موضوعاتو د مدیریت لپاره د الزمو وړتیاوو د رامنځ سرچینوهمدارنګه د 

په دې وړتیاوو کې دا موضوعات شاملیږي: دځمکې د معلوماتي سیستم رامنځته کول، د ځمکې د راجستر کولو د سیستم رامنځته 

                                                           
(.۳۱۰۳. د پېل فریشمان لخوا د کابل او عینک لپاره ارقام )
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(.۳۱۰۳. سخراني )
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رامنځته کول او د ځمکې د اجاره ورکولو د خدماتو رامنځته کول. د اراضي اداره د وړتیا لوړولو  هکول، د امالکو د ثبت فعالیتون
اتي ونډه لري، ته اړتیا لري. له کومه ځایه چې دغه اصالحات او پانګونې د ځمکې د ترالسه کولو لپاره مهمه او حیمهمو هلو ځلو 

باندې تمرکز وشي،  ربنا لپاره یو مهم اړخ دی، چې ژر تر ژره باید پیل شي. تر ټولو مخکې باید په هغو ساحوېنو په خپله هم د ز
 دي.   ېولو لپاره اړیند دهلیز د رامنځته ک سرچینوکومې چې د

 
راغلي دي، چې باید هغو ټولنو ته چې د  شرایطد عینک او امو سیند په جوازونو کې داسې ګټو شریکول.  سره د و. د ټولن۳۲

دنو لپاره استخراجي پانګونو له امله زیانمنیږي، باید د ښوونځیو او کلینیکونو په شان خدمات چمتو شي. توقع ده، چې د راتلونکو کین
ولري. د کانونو وزارت په دې وروستیو کې د کانونو د سکتور لپاره د ټولنیزې پالیسۍ الرښود خپور کړ،  شرایطجوازونه هم ورته 

چې په هغه کې یې یو لړ مهم موضوعات په ډاګه کړي دي، چې باید د حکومت، د کانونو د پانګوالو او مدني ټولنې لخوا په پام کې 
ویل شرایط، چې احتمااًل له دارنګه مقرراتو څخه سرچینه اخلي، کیدای شي مهم وي او د ټولنې تر منځ د ګټو د ونیول شي. د تم

شریکولو لپاره دیوه چارچوب د رامنځته کولو لپاره یوه ضروري موضوع ده، څو د کانونو په برخه کې خلکو ته د اوسنیو او 
ه یوه چارچوکاټ رامنځته کول باید له نورو اړوندو خواوو سره نږدې همغږۍ راتلونکو پانګونو په اړه معلومات ورکړي. د دارنګ

نه معلومیږي، چې دارنګه یو کې تر سره شي، په ځانګړې توګه د کانونو په برخه کې پانګوال او مدني ټولنه. له نړیوالو تجربو 
د لومړیتوبونو په ټاکلو او د ونډو ، توقعاتو او  تړونونه، چې دغه په تړونونو باندې تمرکز ولريپراختیا  زيباید د ټولنې وکاټچ

متوقعه پایلو په مشخص کولو کې په خپله ټولنې ښکیلوي
39

. د ټولنې د پراختیا د تړونونو پر سر د پانګوالو او هرې زیانمنې شوې 
اید څه ډول د ټولنې ټولنې تر منځ خبرې کیږي او په ترڅ کې یې داسې میکانیزمونه رامنځته کیږي، چې په ډاګه کوي، چې ګټې ب

تر منځ شریکې شي، د بیلګې په توګه، په پریکړه کولو کې د ښځو او نورو کم رنګو ګروپونو د استازو شاملول. دارنګه تړونونه 
 ددې لپاره مهم دي، څو د کانونو په شاوخوا کې د ټولیزې ودې المل شي. 

 
 اداره
د ټولنې پراختیایي تړونونه په سیمه ییزه سطحه د وړتیاوو په غښتلي کولو  په اغیزمنه توګه. په ټولو سطحو کې د وړتیا لوړول. ۳۳

کې مرسته کوي. ددې لپاره چې د منابعو دهلیز بریالی شي، نو د حکومت په ټولو سطحو کې باید وړتیاوې لوړې شي. د یو شمیر 
واید عامې وزارت، د ټرانسپورت او هوایي اړوندو وزارتونو او ادارو د پالن جوړونې وړتیا باید غښتلې شي، چې په دې کې د ف

چلند وزارت، د سوداګرې او صنایعو وزارت، د اطالعاتو او فرهنګ وزارت، د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت، د کلیو د بیا 
ې ، د افغانستان د بریښنا شرکت او داسې نورې ادارې شاملې دي. ددNEPA جوړولو او پراختیا وزارت، د اراضي اداره،

لپاره د همغږۍ  NRRCPوزارتونو له جملې څخه باید تر ټولو زیات د کانونو په وزارت کې وړتیا لوړه شي، چې دغه وزارت د 
وزارت دی. یوه هغه ساحه، چې د همغږۍ مالتړ ته بیړنۍ اړتیا لري، هغه وړتیا ده، چې د اړوندو خواوو تر منځ د پرانستو او 

د شریکولو لپاره الزمه ده: د افغان حکومت تر منځ، په کابل او والیتونو کې د ریاستونو تر منځ، روښانه خبرو اترو او د معلوماتو 
د حکومت او خصوصي سکتور تر منځ، په خپله د خصوصي سکتور او زیانمنو شویو ټولنو ترمنځ او همدارنګه په لویه کچه د 

 افغانستان د وګړو تر منځ. 
 

کلونو په لومړیو کې له  2525، د ه رڼا واچول شوهي کې پبرخ یلکه څنګه چې په لومړ. هد بودیجي شفافه او غښتلي پروس. ۵۰
عوایدو  ملي په احتمالي ډول د ناخالصه کورنیوچي د كانونو د سپړلو او زیرمو د كچي پوري تړلي ده،  کانونو څخه مالي عواید 

٪ بودیجوي خال 20ته رسیږي. له کومه ځایه چې  افغان حکومت به تر هغه وخته پورې، د ناخالصو کورنیو عوایدو نږدې  2-4%
لکه څنګه چې دا موضوع  –ولري، نو د ال زیاتو اضافي پانګونو لپاره به له غیر پراختیایي چارو څخه عواید په الس کې نه وي 

 نو له همدي امله دافغانستانخو د عادي مالي تداوم لپاره ورته اړتیا لیدل کیږي.  -ده په زیاتو نورو هیوادونو کې هم همداشان
حکومت پریکړه کړې ده، له دې سکتور څخه تر السه شوي عواید به د نورمالې بودیجې په پروسه کې شاملوي. د بودیجوي پروسې 

دي، څو دغه پیسې، وروسته له دې چې یوه واحد بانکي حساب د غښتلتیا او روڼتیا د رامنځته کولو ته دوام ورکول له دې امله مهم 
ته راوړل شي، نو په اغیزمنه توګه مصرف شي. یو تر ټولو مهم اهمیت یې په هغو والیتونو کې عامه پانګونې دي، چیرته چې 

الیتونو کې والیان او نور کانونه موقعیت لري او همدارنګه له دې کانونو څخه عواید دي . دا له دې امله دی، چې په یادو شویو و
اړوند اړخونه به له یوه قوي نفوذ څخه د قراردادونو د عوایدو په تر السه  کیدو، او د پانګونې د عمومي عملیاتي چاپیریال په څارنه  

عراق په  کې کار واخلي. د مرکز او والیتونو تر منځ په مساویانه ډول د عوایدو د شریکولو د ناکامۍ په صورت کې دنایجیریا او
په وروستي هیواد  فساد وده موندلې او په لومړني هېواد کې شان هیوادونو کې اوږدمهاله ستونزې رامنځته شوي دي، چې له امله یې

د استخراجي صنایعو په برخه کې پراختیایي چارې له ځنډ سره مخ شوي دي. کې
40
  

 

                                                           
(.۳۱۰۳. د دوامداره پراختیا ستراتیژیګانې )
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او همدغه  ځنډیدلې دی د والیاتو ترمنځ د عوایدو د ویش پر سر د اختالفاتو له امله . د مثال په توګه، د عراق د هایدرو کاربنو قانون د اووه کالو راهیسي

رنګې په نایجیریا کې د والیاتو ترمنځ د تېلو د عوایدو ناعادالته ویش پدغه هېواد کې د شخړي المل بلل کیږي. 
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ددې یقیني کول، چې عواید په بشپړه توګه بودیجې ته رسیږي، . رنهنو شدیده څاود قرار داد بالقوه ضایعاتو د مخنیوي لپاره. د ۳۳
په هماغه اندازه مهم دي، لکه څنګه چې له رسیدو وروسته له دې عوایدو سره چلند کیږي. د خالصو عوایدو یا تولیداتو له اصلي 

کموالی رامنځته کړي. په ځانګړې توګه، کچې نه د کمو راپور ورکول کولی شي د امتیاز حق یا د عوایدو په مالیاتو کې د پام وړ 
د زیان مننې ټکی په تولیداتو کې د تولیداتو د ُټناژ او خالصو عوایدو راپور ورکول دي، چې په دې ځای کې د ناوړه استفادې شونتیا 

بي ډول زیاتې دي، زیاته ده. همدارنګه هغه پروسې، چې د تولیداتو د اندازې له ریکارډ وروسته په قرارداد کې شاملې دي، په نس
چې د افغان حکومت لپاره بیالبیلو حسابونو او مقرراتو ته اړتیا لري، څو وکړای شي په هر وخت کې چې وغواړي، ریکارډونو ته 
السرسی ولري. له دې امله، تولیدات باید په سرچینه کې لږ تخمین شي، او یو اندازه وسایل، چې د دې میکانیزم په اوږدو کې نه 

ږي، باید تر الس الندې وي، څو د تولیداتو کچه معلومه شي. دغه خطر د پام وړ دی: د بیلګې په توګه، دهغو وسایلو لیږدول کی
ارزښت، چې د ګمرک له الرې راځي، د کلونو کلونو لپاره کم ښودل شوي دي. له دې امله ، چې ستر نړیوال شرکتونه به په کانونو 

شي ) او له دې  وګڼل کې شریک د دي ګذارش په وركول سره دي جرمې امله باید هغوی ، نو له د و سره سروكار لريکې تولیدات
، لکه څنګه چې په هر ډول حاالتو کې غولیدلي ويامله باید د ترالسه کولو لپاره یو څه ولري( او یا باید د کم راپور ورکولو لپاره 

ړي، نو وروستې نظریه ناشونې ښکاري. په پایله کې به به دغه شرکتونه خپل مدیریتي جوړښت له خپلو کارکوونکو سره حفظ ک
ددې شرکتونو چلند او انګیزه د عوایدو د لیکاژ د کنټرول لپاره مهمه وي. په ورته وخت کې، محافظتي تدابیر کیدای شي ددې په 

زنه لیدلې ده، په کافي یقیني کولو سره غښتلي شي، چې د کانونو په وزارت کې د قراردادونو د څارنې واحد په مناسبه توګه رو
اندازه وړتیا لري او سپیڅلې مسلکي ځانګړنې لري. سربیره پر دې، د مدني ټولنې ادارې کیدای شي د څارنې او حساب اخیستو په 

په پروسه   EITIبرخه کې خپلواکې سرچینې اوسي، په دې صورت کې، چې دهغوی وړتیا لوړه شي او مالي چارې روښانه وي. د 
 کومت شاملیدل به دغه پروسه الپسې زیاته کړي. کې د افغان ح

 
 ګیري . نتیجهه

لکه څنګه چې پورته تشریح شول، هغه دندې چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د : پانګونه، دندې او معیشت. اغیز ټولیزي. ۳۶
زیربنا د ودانولو په  د  یو شمیر دندې به دي. ېهم لږ ېخوشبینانه سناریو ك ېیواستخراجي صنعت له الرې رامنځته کیږي، آن په 

څخه نیولې  055 د نهدوشي  سړک جوړو -ود بامیانکیدای شي  د معیارونو له مخې  دغه صنعت  . درامنځته شي ېک هبرخ
یو کیلومتر کې تر څلورو پورې کسان هر  په  به یې حفظ و مراقبت لپارهد  او  و ته کاري فرصت برابر شي پورې کسان 055تر

کیلومتره مستقیم سړک په ترڅ کې به  2555او د دهلیز د نږدې  برخېوګومارل شي. له شپږو څخه تر اتو پورې دا ډول په کار 
  زره دندې رامنځته شي. که چیرې د ودانولو 15555لومړیتوبونو له امله نږدې  منځمهالهد سړکونو په برخه کې د لنډمهاله او 

، نو کیدای شي، چې دغه شمیره نوره هم لوړه شي، خو تجربو ښودلې ده، چې ددې ا وکړيبشرې ځواک اتک په تر ډېره  چارې 
 په کم عایده هېوادونوڅخه پرته، حتی  د کلیوالي سړکونوتیا لري او کار تر سره کول د مدیریت د مهارتونو یوې لوړې درجې ته اړ

، ځکه چې په ښه شيګومارل  و کارلږ شمېر خلک په به ل پټلۍ په برخه کې ېد ر، . په ورته ډولپه مشکله تر سترګو کېږي کې هم
رته ، چې پوبرخه ل پټلۍېکیلو متره ر 005هغه  دمتکي دي. ره حده په ماشینونو ېتر ډیې او ترمیم نه ل پټلۍ  جوړوېد ر سره کیفیت

اړتیا وي، نو په ته دندې کارګر یا نیمایي د رمیم لپاره ل پټلۍ لپاره په یوه کیلو متر کې د څارنې او تېیې یادونه وشوه، او د ورته ر
ربنا ېد ټرانسپورټ ز په اړه د محتاط اټکل له مخې،ر مستقیمو دندو ینوې دندې رامنځته کړي. د غ 205ر دې ترتیب به دغه سکتو

برېښنایي   ېچلیدونک سیلهسکرو په ود د ډبرو یو څو سوه خلک به امنځته کړي. دندې ر 200555په ټولیزه توګه شاوخوا به 
د ګازو په واسطه ، خو له امله کار پېدا شي فعالیتد د ډبرو سکرو د کان  څو سوه نورو ته به  او کارخانه کې په کار وګومارل شي

ممکن یو . ال کم خلک په کار کړيبه خو او د بریښنا د تمدید کارونه کاري فرصتونه برابر کړي  ډېر کم به کارخانېچلیدونکې 
 wastewater)ستم ېسد چټلو اوبو د ویستنې په او  بندد اوبو  -چې احتمااْل به د لوړ مهارت لرونکی وي-نور خلکشمېر 

systemهاړونده، د کانون که چیرې د کار پېداکېدنې لوړه کچه په پام کې ونیول شي نو. په ټولیزه توګه، ( کې په کار وګومارل شي 
زرو  155 یمې اغیزې به وکوالی شي چې یواځې د ر مستقېغ په زنځیرونو کې نورېحفظ و مراقبت  او د عرضې  زیربناوو  

د کار زمینه برابره کړي، هغه هم پدې شرط چې ټولې زیرمې پراختیا ومومي او  ته زرو پورې خلکو 120555څخه نیولې تر 
ټه کچه په پام کې ونیول شې نو د دندو او که چېرې ټیامکان لري.  پورې منځنیوکلونو د  2525چې دا کار د  زیربناوې جوړې شي

دا شمېره نوره  دای شيېنو ک فوالدو کارخانه جوړه نشېرې د ېپورې وي ) که چ 155555زرو څخه نیولې تر  05له  شمېره به 
ډه میلیار 10څخه نیولې تر 12 به د  د ښې سناریو په صورت کې :وي زیاته(. بلخوا، د پانګونې اندازه به ډېره هم را راکمه شي

میلیارده ډالرو پورې(، چې په یوه کال کې به له  9-7) او متوسطه سناریو کې له  ه وشيعامه او خصوصي پانګون ډالرو پورې
 میلیارده ډالرو پورې مالي عواید له ځانه سره ولري.  1.0میلیونو څخه تر  755

 
ه فرعي اغېزو پورې تړاو ولري چې پدغه  سکتور عمومي والی به په هغ د رامنځته شوی اقتصادي ودېخوا سكتور ل . د۳۷

 په اسانه د ارزانه او او همدا رنګه اختیا المل وګرځي،ې دوي څرنګه كوالي شي د كرهنیز: کې د پانګونو په پایله کې پیدا کېږي
مالي عوایدو له د او رامنځته  ښنا نه نیولې تر فلزاتو او پرزه جاتو پورې (ې) له بر دونكو موادو له الري تولیدي پراختیاېكتر السه 

ددغو پانګونو د عملي کیدو اوږده موده په ډاګه کوي، چې لومړي په ترتیب سره تر سره شي: د چمتو  .ومومي امله مالي غښتلتیا
خصوصي  کلیوالي او ښاري  دشي، کوم چې ګامونه واخېستل رې کولو لپاره هم ېګ کې باید دهغو اداري خنډونو د لوالي په څن



ا وسترو پروګرامونو په پام کې نیولو  ګڼ شمېرهغو څخه ګټه تر السه کړي. دهغو دو وروسته له ېې له عملي کچ ر مخه نیسيسکتو
باید په پام  سره،  ته  ښو پایلو يکې یې د خصوصي سکتور د مالتړ لپاره هلې ځلې کړي دي، او همدارنګه دهغوپه تېر سره چې

ه بلې خوا، نورو . لزده کړه شوی وي پوره پوره په کېاو له تیرو تجربو څخه  يپکې ونوښت چی  داسې ګامونه واخېستل شي 
وادونو لکه ګانا کې، د کانونو په برخه کې ېر مخ پر وده هېرې زیاتې وي: په یو شمېدای شي ډېربنا ګټې کېسکتورونو ته د ز

 او دا کار هله وشو س برابره زیاتې دندې رامنځته کړې،پانګونې ددې المل شوې، چې د مستقیم او غیر مستقیمو دندو په پرتله یې ل
په وړاندي یو ستر خنډ وو، نورو سکتورونو زېربنا نشتوالې دکار پکې نه وو شوی او د پخوا چې  کېسیمو  ههغپه  یېکله چې 

زیربناوې جوړې کړی.
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لپاره  ترسره كولو او اوږدمهاله فعالیتونو ي، د ستروش جوړېنرمې زیربناوې  د دې لپاره دي چې لومړیتوبونه يمهال . لنډ۳۸
کوچنۍ او  کېربناوو ېاو په سختو ز ته شيرامنځ اسباب د خصوصي سکتور د خطراتو د مخنیوي لپاره  ،پېل شي چمتووالي
لګي په توګه، ې) د بېل كړېر دمخه كار پلومړیتوبونو وا ېپه د لو پراختیایي همکارانو پروګرامونوېالبېد ب. وشي پانګونېهڅونکې 

بالعوضه   پراختیایي پالیسيد پروژه او   SDNRP IIوال بانک د ېد ټرانسپورت پروګرام، د نړ د اسیایي پراختیا بآنكد  
یا  التر اوسه خو (. پاتې نور د خصوصي سکتور پانګونې دي. هغه نور موضوعات، چې تر ټولو ستر لومړیتوب لري اوېمرست

اړتیاوو د پوره کولو : د کانونو د يتمویل ته اړتیا لري په دې ډول د هم الزیات باوري نه دی او یال تموی یې تمویل شوي ندي او یا
ځایې خلکو سره د ګټو د شریکولو په مقصد د ، د انډولاو اړتیا ترمنځ  ېوړتیاوې، د مهارتونو د عرض د کورنیو شرکتونو لپاره

رامنځته کول او د شبکې له پالن جوړونې سره د  (grid code)شبکې کودښنا د ې، د برټولنې د پراختیایي تړونونو پلي کول، 
د تیلو د چاڼ کارخانه په توګه دهغو فعالول ) همدارنګه  PPPsنلونو جوړول او د ېرمټل د ېک د بریښنا پالن یو ځای کول، د رعین

سو په پرتله ډیر زیات اهمیت ېوګه پلي کول د پینول او په سمه ت(، چې ددې لپاره په احتیاط ډیزاادامه لري، چې چمتوالی یې جوړول
 -دوشي او جالل آباد –د بامیان ) په ځانګړې توګه  جوړونه یا وړتیا ډېرونهلري، د سړکونو د ترمیم ترتیبات، د مهمو سړکونو 

 ښور سړکونه( او د کابل د اوبو لپاره د سټراتیژۍ تر الس الندې نیول. ېپ
 

د  خطراتو او همدارنګه د  ه د وخت او اندازې له پلوه په واقعیتونو بنا ويخصوصي پانګون زیرمو څخه د باندې . له ۳۹
باید په خصوصي ډول ربناوو په برخه کې ځینې پانګونې ېلګې په توګه، د زېد ب. شریکولو لپاره د نوي وسایلو څخه کار واخلي

تمویلیږي، د ناکامۍ  بودیجي څخه هد عامنلونه چې ېرمټ ثر په خصوصي ډول تمویلږي او هغهنلونه اکېرمټلونو ېتمویل شي. د ر
اوسنی نایقینی په فضا کې که چیرې خصوصي پانګونه لري. له دې سره سره، دا باید په پام کې ونیول شي، چې د  مخینهاوږده 

نلونه، کوچني ېرمټنه وي، لکه  هډالرو څخه به زیات میلیونه وون، چې له لسګه کمه کچه ويرېډپه نو په لومړیو کې به  ترسره هم شي،
یالۍ شي، . که چیرې دغه پانګونې برکارخانېد بریښنا کوچنۍ  وسیله چلیدونکېچې ګاز وکاروي او یا د ګازو په  کارخانېصنعتي 

 اسبابچې خصوصي پانګونې زیاتې شي. حتی ددې لومړنیو کارونو لپاره باید د خطرونو د کمولو لپاره  نو بیا ددې احتمال شته
ونه . د نړیوال بانک د قسمي خطر تضمینتضمین کړيتدارکاتو تړونونه  او  خرڅالومتو شي، چې له سیاسي خطر نه هاخوا باید د چ
(PRGs) په فرعي صنعتونو یا د رېل په ټرمېنلونو ډیزاین شي. په دې ډول،  چی باید په مناسبه توګه،غه ډول وسیله وړاندې کويد

ګونې  کیدای شي د باارزښته تجربو او په پایله کې ددې نظریې د ثبوت لپاره فرصتونه کوچنۍ او لومړنۍ خصوصي پانکې 
 رامنځته کړي. 

 
سې به په منځ مهاله ېری دغه اندازه پېډمیلیارده ډالرو اضافي ژمنو ته اړتیا ده.  2.1 – رمیلیونه امریکایي ډال 088  ټول ټال. ۶۵

ل شي. همدارنګه، له ېتر ژره ډیزاین او قرارداد کول پ ده، څو د امکان تر حده ژر، خو بیړنیو ژمنو ته اړتیا پري كړاي شيډول 
ز په اوږدو کې د ېمطالعاتو ته اړتیا ده، څو د دهل دو د امکانېارونو ته اړتیا ده، لکه د عملي ک، مفصلو تحلیلي کموازيدې سره 

الره واچول شي، د انرژې  څیړنې دیوې برخې په توګه( په کرنې او کرنیزې سوداګرۍ د پراختیا لپاره ) د کرنې د سکتور د اوسنۍ
لګې په توګه له مزار شریف څخه تر بامیان ېدو ډیزاین یا مطالعات ) د بېلي کښنا د تمدید د عمېد برخې په اوږدو کې د بر پوالدو –

ډیزاین مطالعات باید تر سره پورې(، همدارنګه د امکان په صورت کې له دره صوف څخه تر مزار شریف پورې د اوسپنې پټلۍ د 
شي. په ټولیزه توګه دغه کارونه یو څو میلیونه ډالره لګښت ته اړتیا لري او منځمهاله انتخابونو ته الره هواروي، چې باید په چټکۍ 

 سره تر سره شي. 
 

او همدارنګه د فعالیتونو له کې په برخه  ي او پوالدو د انرژ -پورې 1820څخه تر  1822ه ل –. منځ مهاله لومړیتوبونه ۶۰
د سختو زیربناوو په برخه کې  منځ مهالي فعالیتونو کې بهباندې تمرکز کوي.  رامنځته کېدولومړي پړاو څخه د څو ګونو اغیزو په 

ه وسیله پتمرکز  بدلېدونکي جغرافیایي او سکتوریز ربنا لپاره دېمنځ ټاکنه شامله وي، چې د نرمې زلو سترو انتخابونو تر ېالبېد ب
دانول او همدارنګه د ل پټلۍ بشپړول او بیا وېډول له حاجي ګک څخه شمال ته د ر ربناوو کې په ځانګړيې. په سختو زبشپړیږي

ښنا د تمدید انتخابول او ودانول شامل دي. نورې پانګونې کیدای شي تعقیبي پانګونې او یا د هغو ېز په اوږدو کې د برېانرژې د دهل

                                                           
(۳۱۰۳(؛ نړېوال بانک )۳۱۱۰. پي. ډبلیو. سي )
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ستم رامنځته کول او همدارنګه ېپه توګه، په کابل کې د فاضالب س بشپړوونکې وي، چې پورته یې یادونه وشوه، د بیلګېپانګونې 
په پراختیا او   حاجي ګک  به د، چې دا کار باندې وشيکرنیزې ودې  پهربناوو کې به تمرکز ېسالنګ تونل بیارغونه. په نرمو ز د

په مټ  فرعي پراختیا ته په الره هوارونې  ) د بېلګې په توګه، د شمال د ګازو ساحې(انګونود پوالدو د کارخانې او د بریښنا د پ
کمې به . دغه پانګونې به د لنډ مهالو مداخلو په پرتله له زیات ابهام سره مخ شي او دعامه تمویل په برخه کې پورې تړاو ولري 
رې د ېله بلې خوا، که چ ډالرو ته اړتیا لري، ډمیلیار 1.0ره ېجې سربد عامه بودیلري. دا کار په تقریبي ډول وژمنې له ځانه سره 

لګې په توګه د ېه له خصوصي سکتور څخه راشي ) د بب ډ میلیار 1.1ملي بڼه خپله کړي، نو په برخه کې پانګونې ع سرچینو
AFISCOs  .)داخلي زیربنا 

 
د خصوصي سکتور  ،ختیځ ته د پراختیا د انتخاب چټکول سهیله به د لومړنیو برخو بشپړول، . اوږدمهاله لومړیتوبون۶۲

دای ېهم دوه ډوله انتخابونه په ګوته کاوږدمهاله پراختیا ال زیاته مبهمه ده. خو بیا پراختیا او د کرنیزې سوداګرې پرمختګ وي. 
حاجي ګک څخه ایران یا پاکستان ښنا تمدید، له ېل او له اندخوي څخه هرات ته د برېډول یې پراختیایي برخه ده، لکه رشي: لومړی 

) چې  غزولربناوو ېښنا او نورو زېد بر ښار تهکندهار  د ریدوېتپه  څخهپاره د ریل پټلۍ او له غزني ږد لېو کاني توکو د لته د درن
ډول  دا وروستی انتخاب په تر زیاته حده منځ مهالې بڼه ولري، که چیرې د زرکشان د مسو کان له توقع څخه ژر جوړ شي(. بل

مزار د اوسپنې  –لګې په توګه، د درنو بارونو لپاره د کابل ې، د بپراختیا ده ووربناېز یوړ شود بشپ کې لومړنیو پړاوونو پهانتخابونه 
څو په  فه کولز په اوږدو کې دیوه پایپ الین اضاې، د انرژۍ د دهلته پراختیا ورکول، د کابل د فاضالب سیستم وړتیا لوړولپټلۍ 

ښنا د یوه ستر سټیشن جوړول، څو ددې ساحې له ګازو ېبر ږدوي، او یا په شمال کې دېرمو څخه کابل ته ګاز ولېله نویو زشمال کې 
میلیارد امریکایي ډالرو څخه زیات  1هر یو یې له  –ری دغه انتخابونه به زیاتې پانګې ته اړتیا ولري ې. ډېستالی شيڅخه کار واخ

)امکان لري چې د هغه پانګو په وسیله دا کار ترسره  ته هم اړتیا پیدا کړي ونېپانګ ي سکتور د خصوصممکن چی ته اړتیا لري او 
شي چې د نورو قراردادي ژمنو له نه عملي کیدو په وجه پاتې شوي وي لکه کیدای شي د عینک د رېل پټلی هم دغسې یوه قضیه 

 .  وي(
 

 راتلونکي کې لومړیتوب ولري، خو دهغو پروګرامونو دوام به، چې دربنا به په ېناشوني دي، چې کومه نرمه ز . ددې ویل۶۳
، د کورني خصوصي سکتور د وړتیاوو لوړول به ځانګړي ډولپه ل شوي دي، مهم پاتې شي. ېلنډمهالو لومړیتوبونو په توګه پ

اصلي ( او  دو څخه کار اخیستلمیده کېدنې لپاره د پواللګې په توګه له ې) د ب فرعې برخود دې لپاره مهم وي، چې دغه سکتور په 
ورو ځایونو کې تجربې لګې په توګه د کانونو د تدارکاتو لپاره لوړ ارزښته فعالیتونو ته بدلون(   کې پیاوړی کړي. په نې) د ب برخو

مرسته له داسې محدودو کمپنیو سره  -چې دا ډول پروګرامونه اکثره وختونه په لنډمهالي ډول محدودې اغیزې لري په ډاګه کوي
یوه لسیزه وروسته دغه څو محدودې کمپنۍ د ټولو صنعتونو په ریښو بدلې شوې دي، نه  -کوي، چې څو محدود کارکوونکي ولري

یواځې دا چې په خپله یې وده وکړه، بلکې هغه پانګونې یې زیاته ګټه وکړه چې د څو لومړنیو کارکوونکو لخوا تر سره شوې وې. 
لپاره اوږدمهاله ژمنې او په داسې حاالتو کې چې لومړنۍ پایلې یې خرابې وې، ددې پانګونو نه  په همدې ډول، ددې پروګرامونو

محدودول زیات اهمیت لري. په ورته وخت کې، دا ډول نوښتونه باید د پرمختګ په حال کې په پام کې ونیول شي، او د ډیزاین هغه 
کلونو ته اړتیا لري،  کرنیز او کرنیزې سوداګرۍ پراختیا زیاتو شکل، چې غیر موثر ثابت شوی وو، اصالح شي. په همدې ډول، د

زې رامنځته کړي، همدارنګه له کوچني کار څخه باید پیل شي، څو سترو کارونو ته ورسیږی او تطابق او زده کړې ېڅو سترې اغ
د دارنګه  –ه ژمنو ته اړتیا ده ره، د دارنګه پروګرامونو لپاره اوږدمهالېربناوو د تمویل سربېته اړتیا لیدل کیږي. د سختو ز

دهلیز یوه اوږدمهاله کړنالره ده   سرچینوهم شرط دی. په پایله کې، د دهلیز د ودې لپاره یو م سرچینوروګرامونو د تطابق وړتیا د پ
په دریو کلونو کې ځینې نتیجې تر السه کړي، یو څه نورې په اتو کلونو کې السته راوړي او ستر تحوالت  چې او موخه یې دا ده

 په پنځلسو یا زیاتو کلونو کې رامنځته کړي. 
 
 
 ونهخذما
 

 Mimeoز د مهارتونو د ستراتیژۍ چمتو کول. ېد دهل سرچینو. د افغانستان د  (2012a)التای 
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 Mimeسټراټیژیک ځواک. 
 

 2514(. افغانستان په لیږد کې. له 2510کالوډیا، اوسوریو، کامیلو ګومیز، بایرډ، ویلیام، بیټ، اندریو. )هاګ، ریچارډ، ناسیف، 
 کال وروسته. د پراختیا په لور، هیوادونه او ساحې. واشنګټن ډي سي. نړیوال بانک. 

 
HWTSK (2512 .د افغانستان د منابعو دهلیز: د ریل پټلۍ د جوړېدو پالن .)Mime 
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(. د منابعو دهلیز: تجربې، اقتصاد او ښکیلتیا: د سحارایي افریقا د دهلیز 2512س او مولیپو، ایم ) تیغا، ایچ، لیوو، پي، نایکر، ای
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 (. د کارکوونکو د ونډې له الرې د ټولنیزې شتمنې انسجام: له برازیل څخه شواهد. 2511موینډلر، ایم او راوچ، جې. )
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http://www.riotintomongolia.com/ENG/oyutolgoi/884.asp مه(24کال د مارچ  2510) وروستی ځل کتنه ، د 
 

 CLSA(. شانګهای. 2512) Iron Ore Sector Outlook(. د لګښتونو د منحني غوڅول. 2512روپر، آی، او ژاو، وای. )
 د پاسیفیک آسیا بازارونه.
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