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  أ  .........................

 افغانستان کې د کانونو کېندنه 

افغانســتان لــه لســیزو راهیســې پــه جګــړو کــې لــه ښــکېلتیا او د پراختیــا لــه 
ســترو ســتونزو ســره ســره، لــه ۲۰۰۲ کال راهیســې د طالبانــو د واکمنــۍ تــر 
ــې  ــواد د نړیوال ــه کــړي دي. دغــه هې نســکورېدو وروســته ســتر پرمختګون
ــو  ــې ی ــیمه ک ــه س ــې پ ــی، چ ــر دې توانېدل ــړ پ ــته او مالت ــه مرس ــې پ ټولن
دموکراتیــک اساســي قانــون جــوړ کــړي، دولتــي ادارې ورغــوي، ســترې 
زېربنایــي پــروژې تــر الس النــدې ونیســي او پــه پایلــه کــې ولسمشــرۍ او 

ــي بریالــې ټاکنــې ترســره کــړي.  پارلمان
ــه دي،  ــه ماتــو او ناکامیــو ن ــه بــې ل پــه همــدې حــال کــې، دغــه پرمختګون
ــر  ــت ورځ ت ــي وضعی ــخ دی؛ امنیت ــره م ــۍ س ــې ثبات ــزې ب ــه ټولنی ــواد ل هې
ــر  ــا پ ــواد د پراختی ــاد د هې ــزورې ادارې او فس ــوی، او کم ــراب ش ــې خ بل
وړانــدې ســتر خنډونــه دي. زیاتــره افغــان وګــړي د بېوزلــۍ د کرښــې ټیټــه 
کچــه کــې ژونــد کــوي او دغــه هېــواد د بشــري پراختیــا لــه ســتونزو ډک 
ټیټــو شــاخصونو کــې دي. د یــو ښــه ژوندانــه لپــاره، د زیاتــرو افغــان وګــړو 
لیدلــوری، یــو خــوب ښــکاري. دغــه هېــواد د مرســتندویانو پاملرنــه هــم مخ 
پــه کمېــدو ده؛ ځکــه د نــړۍ پــه نــورو برخــو کــې د ناورینونــو لمنــه پراخــه 

شــوې ده. 
ــه  ــتان ل ــره، د افغانس ــام س ــه پ ــه پ ــړۍ ت ــه ل ــدو دغ ــتو د کمې ــو مرس د نړیوال
ــواد  ــه هې ــه الرې، د دغ ــتنې ل ــه اخیس ــه د ګټ ــرچینو څخ ــو س ــي بډای طبیع
ــودې دي. د  ــې موج ــې هیل ــاره زیات ــو لپ ــخ بېول ــا د پرم ــادي پراختی د اقتص
ــواد د  ــي، د هې ــی ش ــا کول ــو پراختی ــي او ګازي ډګرون ــو، نفت ــي زېرم کان

ــړي.  ــرې ک ــې براب ــام وړ پانګ ــي د پ ــی ش ــاره کول ــا لپ پراختی
پــه همــدې حــال کــې، د بډایــو طبیعــي ســرچینو لرونکــو زیاتــرو هېوادونــو 
تجربــې ان تــر ټولــو غــوره شــرایطو النــدې ښــیي، چــې د »ســرچینو افــت« 
کولــی شــي د یــوه هېــواد اقتصــاد تــر اغېــزې النــدې راولــي، سیاســي او د 
حکومتولــي ادارې یــې لــه خطــر ســره مــخ کــړي او لــه مخکــې موجــودو 

شــخړو او النجــو د کچــې د پراخېــدو المــل شــي. 
ــګ  ــا د پرمخت ــري پراختی ــې د بش ــتان ک ــه افغانس ــې، پ ــور ک ــه راپ ــه دغ پ

ــر  ــی ت ــتنې څرنګوال ــه اخیس ــه د ګټ ــت څخ ــتخراجي صنع ــه اس ــاره، ل لپ
ــوی دی.  ــول ش ــدې نی ــې الن څېړن

دغه راپور، د پراخو ساحوي کارونو او تحلیلونو پر بنسټ، د افغانستان د 
استخراجي صنعت د اوسني وضعېت، پر بشري پراختیا او د کارموندنې او 
د پانګونې فرصتونو په برخه کې یې د وړتیا او مالي عوایدو پر څرنګوالي 
د اغېزو په اړه یې کره پوهاوي وړاندې کوي. دغه راپور همدا راز په دې 
برخه کې حل الرې وړاندې کوي، ترڅو دولت، خلک او نور شریکان 

سره یوځای کار وکړي، سوله ټینګه کړي، حکومتولۍ ته پراختیا ورکړي 
او په دې توګه د افغانستان له طبیعي سرچینو څخه په ګټه اخیستنې سره، د 

خلکو د ژوندانه د ښه والي په برخه کې کار وکړي. 
پــه افغانســتان کــې اوســمهال تــر ټولــو بیړنــۍ اړتیــا دا ده، چــې حکومتولــي 
ــتخراج او  ــه اس ــه ناقانون ــو ل ــي توک ــاد او د کان ــه فس ــي، ل ــی وموم ــه وال ښ
ســواګرۍ ســره مقابلــه وشــي. ســترې کانــي، نفتــي او ګازي پــروژې کولــی 
ــې وي،  ــې اغېزناک ــه ک ــه برخ ــو پ ــو کول ــې د چمت ــا د پانګ ــي، د پراختی ش
ــري  ــدو او د بش ــه کې ــډې د ترالس ــې ون ــه د خپل ــروژو څخ ــو پ ــه دغ ــو ل خ
ــت  ــي ظرفی ــات او دولت ــاره، ثب ــتنې لپ ــه اخیس ــې د ګټ ــه ک ــه برخ ــا پ پراختی

تــه اړتیــا شــته. 
دغــه راپــور پــر دغــه مثبــت ټکی پــای مومــي، چــې د وخت پــه تېرېدو ســره 
اســتخراجي صنعــت کولــی شــي، اقتصــاد پیــاوړی کــړي، د کارموندنــې، 
ــا  ــادي پیاوړتی ــي او د اقتص ــا راول ــې پراختی ــه ک ــه برخ ــي پ ــدو زیاتوال عوای
پــه برخــه کــې د ســیمه ییــزو ټولنــو ګټــه خونــدي کــړي، خــو پــه دې برخــه 
ــاره  ــا لپ کــې، چــې د افغانســتان د طبیعــي ســرچینو پانګــه، د بشــري پراختی

وکارول شــي، ال هــم ډېــرې ســتونزې او ننګونــې موجــودې دي. 

د پـیـل خــبـرې

عبداهلل الدر داری 
د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام ریس



  ب  .........................

 افغانستان کې د کانونو کېندنه 

ــت  ــرم عنای ــډه د محت ــه ګ ــې پ ــه چ ــرتابه و څخ ــه مش ــې ل ــرتابه کمېټ د مش
ــه د  ــږي او همدارنګ ــري کې ــې مش ــوا ی ــه خ ــاوارو ل ــون ن ــد او ناپلی اهلل مومن
ــمس  ــون،عزتاهلل  صدیقی،ش ــو: جوکلینمیس ــر ی ــړو ه ــه غ ــې ل ــادې کمېټ ی
الحــق نور،اســماعیل رحیمی،پروفیســورمحمدنعیم اقرار،پروفیسرحســبی اهلل 
موحد،اورځالنعمت،ولــی مدقق،شــاه محمودمیاخیل،محمودانوری،مرجان 
ــه  ــۍ پ ــې د پالیس ــه، چ ــز څخ ــایس،او مینارانابارک ــمت اهلل س نهاوندی،حش
برخــه کــې داســې الرښــوونې وړانــدې کــړې، چــې لــه هغــه پرتــه، د دغــه 

راپــور بشــپړتیا ناشــونې وه، مننــه کــوو. 
همدارنګــه د دغــه راپــور لــه اصلــي لیکــوال جاویــد نورانــي څخــه، 
ــر  ــې د ولسمش ــارو ک ــه چ ــږۍ پ ــو او همغ ــرو ملتون ــمهال د ملګ ــې اوس چ
ســالکار دی، او یانگاگانخویــگ چــې پــه بانکــوک کــې د ملګــرو ملتونــو 
ــتخراجي  ــوه او د اس ــې د کارپ ــر ک ــز دفت ــیمه یی ــه س ــي ادارې پ د پراختیای
ــور د  ــه راپ ــوي او د دغ ــره ک ــده ترس ــه دن ــه توګ ــوه پ ــاد پ ــت د اقتص صنع
تدویــن چــارې مشــري کــوي، هــم مننــه کــوو. همدارنګــه لــه اقتصــاد پــوه 
ــوو،  ــه ک ــه منن ــار څخ ــیوا کوم ــر ش ــالکار پروفیس ــې س ــۍ د برخ او د پالیس
چــې پــه ار کــې یــې دغــه راپــور ایدیــټ کــړ او د بشــري پراختیــا د ننګونــو 
پــه تــړاو یــې یــو شــالید چمتــو کــړ. پــه همــدې حــال کــې، د دغــه راپــور 
ــټالکر  ــر س ــاغلی پیت ــور ښ ــوال او اډیت ــې د ازاد لیک ــه ک ــه برخ ــټ پ د ایدی

ــې وړ دي.  ــم د منن ــکارۍ ه هم
ــداهلل  ــر عب ــر مش ــو د دفت ــرو ملتون ــې د ملګ ــتان ک ــه افغانس ــور، پ ــه راپ دغ
ــې  ــر مشــرۍ او څارن ــاوارو ت ــر د مرســتیال ناپلیــون ن ــدردی او د دغــه دفت ال
النــدې چمتــو شــوی دی. همدارنګــه د معشــیت او انعطــاف مننــې څانګــې 
ــه  ــاکاگوچی ل ــوه مایوس ــرام کارپ ــه د پروګ ــو او همدارنګ ــس لوراری ریی
ــه. همدارنګــه  ــه کېدل ــر چــارې څارن ــدو پ ــو کې ــور د چمت خــوا د دغــه راپ
پــه افغانســتان کــې د ملګــرو ملتونــو د معیشــت او انعطــاف مننــې پروګــرام 
شــنونکو هــر یــو احمدجمشــید خوشــبین، نیلوفرمالــک اومحمدســلیم 
ــپموه. د دې  ــه س ــړ و ن ــتناک مالت ــل ارزښ ــې خپ ــه ک ــه دې برخ ــدرد پ هم
ــروژې د  ــي پ ــا د مل ــري پراختی ــول، د بش ــو ک ــور چمت ــه راپ ــګ د دغ ترڅن
همغــږي کوونکــي نعمــت اهلل ظفــري لــه ورځنــي مدیریــت پرتــه ناشــونی 

ــه کــوو.  ــو څخــه منن ــه ټول و، چــې ل
ــې د  ــې چ ــه ک ــه برخ ــدو پ ــره کې ــو د ترس ــاحوي څېړن ــو س ــو پراخ د هغ
معدنــي او اســتخراجي توکــو پــورې اړونــدو معلوماتــو د راټولــو لپــاره تــر 
ډېــره د افغانســتان پــه ناامنــه ســیمو کــې ترســره شــول، لــه جاویــد نورانــي 
ــورې  ــې د سالمش ــه ک ــه برخ ــدن پ ــې د مع ــت، چ ــوو. افغانی ــه ک ــه منن څخ
ــه  ــن ل ــي رابی ــې د ازاد څېړونک ــه ک ــه برخ ــې پ ــرکت دی، د جغرافی ــو ش ی
ــره،  ــتنې س ــه اخیس ــه ګټ ــه پ ــو څخ ــاحوي کارون ــص او س ــي تخص تخنیک
ــه  ــالید پ ــه اړه د ش ــرې پ ــتي زنجی ــوردو د ارزښ ــک او الج ــس، تال د اونیک
ــیمو  ــو س ــه کان لرونک ــې ثبات ــه او ب ــه ناامن ــې او پ ــې راټول ــې څېړن ــه ک برخ
کــې یــې، لــه بېالبېلــو فعاالنــو ســره مرکــې ترســره کــړې. لــه نــورو 
مخکنیــو څېړنــو څخــه چــې پــه دې برخــه کــې تــرې کار اخیســتل شــوی، 
د اډام اســمیت نړیوالــو څیړنــې شــاملیږي، چــې د کرومایتــو، مســو او ســره 
ــې  ــم پک ــت ه ــتخراجي صنع ــه اس ــوړه کچ ــه ل ــه پ ــزه توګ ــه ټولی زرو او پ
ــه  ــالکارانو لک ــانو او س ــورو کس ــې د ن ــه ک ــه دې برخ ــه پ دی؛ همدارنګ
ــا، ماریــان مــارت، نیکــوالس بودانــک او بــاري  ویــدا مهــران، آنــورا ویدان
ګریــن لــه کارونــو څخــه هــم ګټــه اخیســتل شــوې ده. ســربېره پــر دې، پــه 
مرکــزي او ســیمه ییــزه کچــه د متمرکــزو ډلــه ییــزو بحثونــو څخــه پــه ګټــه 
اخیســتنې ســره پــه دې برخــه کــې څــو پړاویــزې مباحثــې او د سالمشــورې 

ناســتې ترســره شــوې، چــې د نعمــت اهلل ظفــري لــه خــوا تنظیــم شــوې او د 
جاویــد نورانــي لــه خــوا یــې مشــري کېدلــه. مــوږ لــه یــو زیــات شــمېر نــورو 
کســانو څخــه پــه ځانګــړې توګــه والیتــي چارواکــو، ســیمه ییــز مشــرانو، د 
ســیمه ییــزو ټولنــو ښــځو او نارینــه وو، د کانونــو ســوداګرو، د کان کیندنــې 
ــې  ــې ی ــه ک ــه دې برخ ــې پ ــوو، چ ــه ک ــه منن ــو څخ ــو او مدیران کارکوونک
ارزښــتناک معلومــات او اســناد مــوږ تــه چمتــو کــړل او ان ځېنــې وختونــه 

ــه خطــر ســره مــخ کــړل.  ــه ل یــې پــه دې کار ســره خپــل ځانون
ــو  ــدو معلومات ــورې اړون ــا پ ــري پراختی ــتان د بش ــد د افغانس ــه بای همدارنګ
ــتیال  ــه مرس ــزي ادارې ل ــې مرک ــې، د احصایی ــه ک ــه برخ ــو پ ــو کول د چمت
ــي  ــد صاف ــر عبداالح ــو مدی ــو او روزن ــد، د څېړن ــبي اهلل موح ــر حس پروفیس
ــه آزاد  ــدي او همدارنګ ــان احم ــالکار محمداحس ــه س ــادې ادارې ل او د ی
ســالکار عبدالجــالل څخــه مننــه وکــړو. د دې ترڅنــګ، د ملګــرو ملتونــو 
ــزه  ــو اړخی ــې د څ ــر ک ــز دفت ــیمه یی ــه س ــوک پ ــي ادارې د بانک د پراختیای
بیوزلــي لــه کارپــوه بیشــوا نــات تیــوری څخــه هــم مننــه کــوو، چې د بشــري 
پراختیــا د دغــه ملــي راپــور د چمتــو کېــدو پــه لــړ کــې، د بشــري پراختیــا د 
احصاییــو او څــو اړخیــزې بېوزلــې پــه اړه یــې مهمــې الرښــوونې وړانــدې 

کــړي. 
ــه کارکوونکــي عبدالقــادر متفــي،  ــم ل ــو او پټرولی ــر دې، د کانون ســربېره پ
میتــو دانکــن، عبدالحمیــد انصــاري، ســیدفرهاد زلمــی او پــه افغانســتان کــې 
د ملګــرو ملتونــو د پراختیایــي ادارې کارکوونکــي ســیدعمر ســادات څخــه 
مننــه کــوو، چــې د دغــه راپــور د اړیکــې او خپــراوي پــه برخــه کــې یــې نــه 

ســتړي کېدونکــې هڅــې او مرســتې وکــړې. 
ــرتابه  ــې د مش ــه ک ــه برخ ــو پ ــې او څېړل ــور د بیاکتن ــه راپ ــه، د دغ همدارنګ
ــو او  ــي ادارې کارکوونک ــو د پراختیای ــرو ملتون ــړو او د ملګ ــه غ ــالوي ل پ
ــاره  ــا لپ ــري پراختی ــو )د بش ــو هیل ــو: دیگ ــر ی ــو ه ــو بیاکتونک ــو مجرب نړیوال
د ملګــرو ملتونــو د پراختیایــي ادارې د اســتخراجي صنعــت ټیــم(، تانــگاوال 
پالنیــوال او جــان تــان حــال )د ملګــرو ملتونــو د پراختیایــي ادارې د بشــري 
پراختیــا د راپــور دفتــر( بیشــوا تیــری او دوینــا جمیســی )پــه بانکــوک کــې 
ــې  ــه USIP ک ــر(، پ ــز دفت ــیمه یی ــي ادارې س ــو د پراختیای ــرو ملتون د ملګ
اقتصــاد پــوه او د افغانســتان د څانګــې کارپــوه، کریــم میرچنــت د افغانســتان 
د څانګــې کارپــوه او ازاد ســالکار او همدارنګــه د افغانســتان د جیولوجــي 
ســروې کــې د غفــار صافــي تخنیکــي نظریاتــو تــه، د خپلــې مننــې مراتــب 

وړانــدې کــوو. 
دغــه راپورکــې ، هغــه ارزښــتناکې څېړنــې شــاملیږي، چــې د ملګــرو ملتونــو 
ــا  ــت د روڼتی ــتخراجي صنع ــتان د اس ــک او د افغانس ــوال بان ــازمانونو، نړی س
ــناد او  ــات، اس ــم معلوم ــه مه ــوې او هغ ــره ش ــوا ترس ــه خ ــت ادارې ل نوښ
ــو او  ــو وزارتون ــتان د بېالبېل ــې د افغانس ــي، چ ــې نیس ــام ک ــه پ ــه پ راپورون
ادارو، د پاکســتان مرکــزي احصاییــې دفتــر، مدنــي ټولنــو او همدارنګــه پــه 
ــدې  ــوا وړان ــه خ ــرکتونو ل ــې ش ــه د کان کیندن ــه کچ ــزه او نړیوال ــیمه یی س

ــوي دي.  ش
پــه پــای کــې، د افغانســتان د اســالمي جمهــوري دولــت پــه ځانګــړې توګــه 
ــزي ادارې  ــې مرک ــې وزارت، د احصایی ــم وزارت، مالی ــو او پټرولی د کانون
ــکارۍ او  ــدارې هم ــې دوام ــې ی ــه ک ــه دې برخ ــې پ ــوو، چ ــه ک ــه منن څخ

مرســتې وکــړې. 

کــور ودانــۍ 
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د افغانستان د استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښت
افغاني

د افغانستان د جیولوجي سروې 
د افغانستان له پانګونې څخه د مالتړ اداره 

په افغانستان کې د ژوند وضعیت سروې 
د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه 

د افغانستان د ځمکې خپلواکه اداره 
د افغانستان تلپاتې پراختیایي موخې 

د بریتانیا د جیولوجي سروې 
سیمه ییزه پراختیایي شورا

د کاناډا د سرچینو او نړیواله پراختیا انستیتوت 
د چین د پترولیم ملي شرکت 

د افغانستان د احصاییې مرکزي اداره 
د استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښت 

ټولنیزه او چاپیریالي مشورتي بورډ 
د ټولنیزو او چاپېریالي اغېزو ارزونه 

د چاپېریالي او ټولنیز مدیریت چوکاټ 
له وړاندې ازاد او شعوري رضایت 

د جنسیت د پراختیا شاخص 
کورنی ناخالص تولید 

د جنسیتي نابرابري شاخص 
ملي ناخالص عاید 

د افغانستان اسالمي جمهوري دولت 
د بشري پرمختیا شاخص 

نړیواله مالي همکارۍ 
د خوړو د پالیسۍ څېړنو نړیوال انستیتوت 

د نابرابرۍ پر بنسټ بشري پرمختیا 
د پیسو نړیوال صندوق 

د عراق او شام اسالمي دولت 
والیــت  خراســان  د  یــا  دولــت  اســالمي  خراســان  د 

دولــت  اســالمي 
د طبیعت د ساتنې نړیواله ټولنه 

محدود المسوولیت شرکت
د مالیې وزارت 

د کانونو او پترولیم وزارت 
د عامې روغتیا وزارت 

AEITI
AFS
AGS
AISA
ALCS
ANSFs
ARAZI
A-SDGs
BGS
CDC
CIRDI
CNPC
CSO
EITI
ESAB
ESIA
ESMF
FPIC
GDI
GDP
GII
GNI
GoIRA
HDI
IFC
IFPRI
IHDI
IMF
ISIS
IS-K
IUCN
LLD
MoF
MoMP
MoPH
MPI

د څواړخیزه بېوزلی شاخص 
د چاپېریال ساتنې ملي اداره 

د ملي بشري پراختیا راپور 
د طبیعي سرچینو د تنظیم انسټیټوټ

د خطر او زیانمننې ملي ارزونه
له هېواده بهر پراختیایي مرستې 

ذره اجسام
تلپاتې پراختیایي موخې 

کوچني او د منځنۍ مچې تشبثات
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوی 

د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا کنفرانس 
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام 

د متحده ایاالتو جیولوجي سروې 

NEPA
NHDR
NRGI
NRVA
ODA
PMs
SDGs
SME
UNAMA
UNCTAD
UNDP
USGS

لـنـډ نـومــــونــه
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په افغانستان پورې ځانګړي اصطالحات 

په افغانستان کې د هغو پخوانیو جهادي قوماندانانو لپاره کارول کېږي، چې غواړي، له دولتي سیستم بهر، وسله وال کسان   قوماندان   
ولري.      

دغه اصطالح په افغانستان کې د طالبانو او نورو نادولتي مخالفو ډلو لپاره کارول کېږي.  مخالف   

دغه اصطالح هم په افغانستان کې، د طالبانو او نورو نادولتي وسله والو ډلو لپاره کارول کېږي.   نادولتي فعاالن  

په افغانستان کې عشایري او نیمه عشایري قومي ډلو لپاره کارول کېږي.  کوچیان   

د یو مسوول شخص لپاره کارول کېږي.  مسوول   

دودیزو شوراګانو لپاره کارول کېږي. همدارنګه د شورا اصطالح، د رسمي سیمه ییزو شوراګانو، سیمه ییزو پرمختیایي   شورا   
لپاره هم کارول کېږي.  شوراګانو      

په استخراجي صنعت پورې اصطالحات 

هغه صنعت ته ویل کېږی، چې د کانونو، تېل او ګازو د راایستنې چارې ترسره کوي.  استخراجي صنعت  

په ځمکه کې د کاني توکو طبیعي غلظت ته ویل کېږي.  رسوب   

دغه زېرمې له اثبات شویو او احتمالي زېرمو څخه تشکیل شوې – د معدني زېرمو د انعطاف وړ برخه. زېرمې   

په تخنیکي مانا سره، د اکتشافاتو پرمهال مشخص شوې معدني سرچینو ته اشاره لري. سرچینې، اقتصادي مالحظات – د   رسچینه   
راایستنې په بهیر کې د معدني توکو ضایعات په پام کې نه نیسي. دغه سرچینې، اندازه شویو، ښودل شویو او استنباط شویو      

سرچینو ته شاملېږي. په ټولیزه مانا، سرچینې، په ځمکه کې ټول شته معدني او هایدروکاربوني توکو ته ویل کېږی.     
کاني ډبره  هغه جامد طبیعي کتلې ته ویل کېږي، چې ترې کولی شو، باارزښته معدني توکي راجال کړو.     

یو حفاري شوی کان دی، چې ترې یوه معدني ماده ترالسه کېږي. دغه توکي، تر راایستنې وروسته پر معدن بدلېږي.  کان   

له ځمکې څخه د کاني توکو د راایستنې پروسې ته ویل کېږی. په دغه خپرونه کې کله کله د معدني توکو راایستنې او د   کان کیندنه  
نفتو او ګازو تولید دواړو لپاره کارول کېږي.     

له تخنیکي پلوه، هغه معدني جامد توکي ته ویل کېږي، چې په طبیعي ډول رامنځته کېږي. په دغه خپرونه کې، کله کله د   مرنال   
منرال اصطالح، په پراخه مانا هم د معدني توکو او هایدروکاربوني موادو دواړو لپاره کارول کېږي.     

له تخنیکي پلوه، د هایدروجن او کاربون آلي ترکیب ته اشاره لري. په دغه خپرونه کې، د نفتو او ګازو لباره کارول کېږی.  هایدروکاربون  

د ګټې هغه ونډې ته ویل کېږي، چې تر مالیاتو مخکې، د پانګه وال شرکت حساب ته داخلېږي.  اخیستنه )عاید( رشکت 

د ګټې هغه ونډې ته ویل کېږي، چې تر مالیاتو وړاندې، د مالیاتو، رویالتیو او نورو مالي عوارضو په بڼه د شرکت میزبان   اخیستنه )عاید( دولت 
دولت حساب ته داخلېږي؛ په هغه صورت کې که دولت په شرکت کې ونډه ولري، تقسمي او سهمي ونډې ته هم       

شاملېږي.     

اصـطالحـات
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 افغانستان کې د کانونو کېندنه 

لــنډیـز
د افغانستان د برشي پراختیا راپور ۲۰۲۰

افغانســتان د څــو پرلــه پســې جګــړو لــه املــه ډېــر زیــات اغېزمــن شــوی دی، 
خــو پــه وروســتیو کــې د ســولې پــر لــوري حرکتونــه کولــی شــي، د دغــه 
هېــواد د بشــري پراختیــا لپــاره یــو نــوی فرصــت برابــر کــړي. د دغــه هېــواد 
ــډا  ــې د ۲۰۳۰ کال اجن ــي موخ ــې پراختیای ــه د تلپات ــه ژوره توګ ــت، پ دول
ــه بــه  پلــي کولــو تــه ژمــن دی، خــو پوښــتنه دا ده، چــې دغــه اړینــه پانګون
ــاد  ــام یــوه غــوراوی، د ی ــه دې برخــه کــې د پ ــو پ څرنګــه تمویــل شــي؟ ن
هېــواد پــر اســتخراجي شــتمنیو پانګونــه ده. دغــه چــاره کېــدای شــي، یــوه 
ســتونزمنه او پیچلــې چــاره وي، خــو ناشــونې نــه ده. دغــه راپــور، د هېــواد د 
بشــري پراختیــا روان وضعیــت او د اســتخراجي صنعــت ظرفیــت او خطرونــه 

تــر څېړنــې النــدې نیســي.   
د افغانســتان اقتصــاد، ال هــم د څلــورو لســیزو جنــګ جګــړو لــه املــه پراختیا 
نــه ده موندلــې او دغــه چــاره د دې المــل شــوی، چــې یــاد هېــواد د نــړۍ د 
ترټولــو بېوزلــو هېوادونــو پــه ډلــه کــې وشــمېرل شــي؛ دغــه هېــواد یــوازې د 
۲۰۱۱ او ۲۰۱۷ کلونــو ترمنــځ د ســړي ســر ۵۶۰ ډالــره ملــي کلنــی ناخالــص 
عایــد پــه لرلــو ســره، د ســړي ســر پــه ملــي عایــد کــې ۶۳ ســلنه زیاتوالــی 
ــو تــر وتلــو وروســته، چــې  درلــود، خــو لــه دې هېــواده د نړیوالــو ځواکون
د نړیوالــو مرســتو لــه کمېــدو او د جګــړو او بــې ثباتیــو کچــې لــه زیاتېــدو 
ــه دې توګــه  ــی راغــی. پ ــه دغــه کچــه کــې ۵ ســلنه کموال ســره مــل وه، پ
دغــه چــاره، د کمــو او نامشــخصو عوایــد المــل شــوی دی. د کاري ځواک 
یــو پرڅلورمــه برخــه پــه دغــه هېــواد کــې وزګار دي او تــر نیمایــي زیــات 

کســان د بېوزلــۍ تــر کرښــې النــدې ژونــد کــوي. 
د بېوزلــۍ معمولــه کچــه، د کــم عایــد لــه املــه ده. خــو خلــک کېــدای شــي 
لــه ډېــرو نــورو اړخونــو پــه ځانګــړې توګــه د روغتیــا او زده کــړې پــه برخه 
کــې محــروم پاتــې شــي. د بېوزلــۍ یــوه پراخــه کچــه، چــې دغــه الملونــه 
ــر  ــې پ ــې کچ ــاخص دی. د دغ ــۍ ش ــزه بېوزل ــاملیږي، د څواړخی ــې ش پک
بنســټ، پــه هېــواد کــې نــژدې ۲۷ ســلنه کســان د څواړخیــزې بېوزلــۍ پــه 
وضعیــت کــې ژونــد کــوي – کــه څــه هــم دغــه کچــه پــه کابــل کــې تــر 
۱۵ ســلنې ټیټــه او پــه یــو شــمېر والیتونــو کــې لکــه بادغیــس بیــا تر ۸۵ ســلنې 

لــوړه ده چــې دا کچــې لــه یــو بــل ســره ډېــر توپیــر لــري. 
افغانســتان د نــړۍ پــه کچــه، د رســمي پراختیایــي مرســتو یــو ســتر ترالســه 
کوونکــی هېــواد دی، خــو دغــه کچــه پــه ۲۰۱۱ ز. کال کــې لــه ۶.۹ میلیــارد 
ــوه. د  ــه ش ــه ټیټ ــرو ت ــارد ډال ــورې ۳.۸ میلی ــه ۲۰۱۷ز. کال پ ــه پ ــرو څخ ډال
ملــي ناخالصــو عوایــدو پــه توګــه، دغــه مرســتې پــه ۲۰۰۹ ز. کال کــې لــه 
ــوې دي.  ــې ش ــه راکم ــلنې ت ــې ۱۹ س ــه ۲۰۱۶ ز. کال ک ــه پ ــلنې څخ ۵۰ س
ــه  ــه برخ ــر درېیم ــژدې دوه پ ــې ن ــمي بودیج ــي رس ــال، د مل ــدې ح ــه هم پ

ــږي.  ــه الرې تمویلې ــو مرســتندویانو د مرســتو ل اوســمهال هــم د نړیوال
روغتیايي او ښوونیز کچه ټیټه، خو مخ په غوړېدا او پراختیا دي. 

د روغتیــا پــه برخــه کــې الســته راوړنــې مــخ پــه ښــه کېــدو دي. د ۱۹۹۰ او 
۲۰۱۷ کلونــو ترمنــځ د ژونــد هیلــه لــه ۵۰ کلنــی ۶۵ کلنــي تــه لــوړه شــوې 
ــه هــر ۱۰۰۰  ــه داســې حــال کــې، چــې د ماشــومانو د مړینــې کچــه پ ده؛ پ
ــځو او  ــوې ده. د ښ ــه ش ــه راټیټ ــه ۴۵ ت ــه ۱۲۰ څخ ــې، ل ــږون ک ــدي زې ژون
ــې  ــه ۲۰۰۳ ز. کال راهیس ــه ل ــړې توګ ــه ځانګ ــې پ ــته راوړن ــومانو الس ماش
ــه ان پــه ناامنــه  مــخ پــه غوړېــدا دي. بنســټیز یــا لومړنــي روغتیایــي خدمتون
ســیمو کــې هــم مقــاوم دي. پــه همــدې حــال کــې، روغتیایــي پاملرنــو تــه 
ــوازې  ــو ترمنــځ ی ــه ده: د ۲۰۰۰- ۲۰۱۵ کلون ــا هــم ټیټ د السرســي کچــه بی
ــې  ــږون مخک ــر زی ــه ت ــال څخ ــا پ ــلکي روغتی ــوه مس ــه ی ــځو ل ــلنه ښ ۵۹ س

ــړې دي.  ــه ک ــې ترالس ــي پاملرن روغتیای
ــه د  ــه توګ ــه منظم ــړي، پ ــه وګ ــه برخ ــر درېیم ــو پ ــې، ی ــواد ک ــه دې هې پ
خــوړو لــه ناخوندیتــوب ســره مــخ دي – هغــه څــه، چــې پــه ۲۰۱۸ ز. کال 

ــه  ــم پراخ ــوره ه ــه ن ــې کچ ــره ی ــدو س ــه کې ــه رامنځت ــۍ ل ــې د وچکال ک
شــوه او د وګــړو دوه پــر درېیمــه برخــه یــې اغېزمنــه کــړه. دغــه وچکالــي 
ــې  ــوا ی ــه خ ــځو ل ــې د ښ ــې، چ ــو ک ــو کورنی ــه هغ ــه پ ــړې توګ ــه ځانګ پ
سرپرســتي کېــږي، د جــدي ســتونزو المــل شــوه او د دغــو کورنیــو لــه ډلــې 

ــړې.  ــه ک ــه مخ ــتراتیژۍ ت ــې س ــۍ مقابل ــې د بیړن ــمېر ی ــو ش ی
د زده کــړې معیــار ال هــم ټیــټ دی، خــو پــه ځنــډ ســره مــخ پــه ښــه کېــدو 
ــې د ۲۰۰۵  ــت کچ ــک لوس ــځ د لی ــانو ترمن ــو کس ــه عمرلرونک دی. د پاخ
ــی  ــه زیاتوال ــلنې ت ــه ۳۵ س ــلنې څخ ــه ۲۴ س ــځ ل ــو ترمن – ۱۷/۲۰۱۶ کلون
ــي  ــځ د واقع ــه وو ترمن ــه، د نارین ــه کچ ــړو پ ــو زده ک ــې دی. د منځنی موندل
نوملیکنــې کچــه ۶۲٪ وه؛ پــه داســې حــال کــې، چــې دغــه کچــه د نجونــو 
لپــاره یــوازې ۳۶ ســلنه محاســبه شــوې وه. پــه ښــوونیزو زېربنــاو د پانګونــې 
او پــه کافــي انــدازه د ښــوونځیو د نشــتوالي لــه املــه، ښــوونیز معیارونــه بیــا 
ــه  ــۍ ن ــم ودان ــوونځي ال ه ــاوخوا ښ ــه ش ــلنو پ ــزوري دي: د ۴۱ س ــم کم ه

ــه لــري.  ــه او تشــناب ن ــه، اوب لــري او زیاتــره یــې د احاطــې دېوالون
د اســتوګنې معیارونــه هــم پــه دې هېــواد کــې ټیــټ دي. تــر ۸۰ ســلنې زیات 
ــت  ــم مقاوم ــه ک ــې پ ــوي، چ ــد ک ــې ژون ــو ک ــې کورون ــه داس ــړي پ وګ
لرونکــو مــوادو جــوړ شــوي او ۴۴ ســلنه وګــړي، د وګــړو لــه ګڼــې ګوڼــې 
پــه ډکــو کورونــو کــې ژونــد کــوي. وروســتي کلونــه، د اوبــو ســرچینې او 
حفــظ الصحــې پــه برخــه کــې د ښــه والــي شــاهد دي – کــه څــه هــم پــه 
دې برخــه کــې پاکــو اوبــو تــه السرســی بیــا هــم پــه ډېــره ټیټــه کچــه کــې 
دی؛ یــوازې ۳۶ ســلنه خلــک لــه پاکــو او خونــدي اوبــو څخــه ګټــه اخلــي 
او ۴۱ ســلنه کســان د حفــظ الصحــې لــه پلــوه مدیریــت شــویو خدمتونــو تــه 

السرســی لــري. 
ــري. د ۲۰۰۰ او  ــې ل ــته راوړن ــې الس ــې زیات ــو ک ــتیو کلون ــه وروس ــځې پ ښ
۲۰۱۵ ز. کلونــو پــه بهیــر کــې، د ښــځو ترمنــځ د ژونــد د هیلــې کچــې لــه 
ــه  ــه پراخ ــم پ ــا ه ــو بی ــي دی، خ ــی موندل ــه زیاتوال ــو ت ــه ۶۵ کلون ۵۷ څخ
کچــه جنســیتي توپیــر او نابرابروالــی شــتون لــري او ښــځې محــدودو 
فرصتونــو تــه السرســی لــري. پــه کار کــې د ښــځو د مشــارکت ۱۹ ســلنه، د 
نــړۍ پــه کچــه تــر ټولــو ټیټــه ده؛ ځکــه ډیــری کورنــۍ ښــځو تــه اجــازه نــه 

ــه کــوره بهــر کار وکــړي.  ورکــوي، چــې ل

افغانستان ال هم له سختو جنګ جګړو رسه الس او ګرېوان دی. 

افغانســتان لــه څلــورو لســیزو راهیســې لــه پرلــه پســې جګــړو او تاوتریخوالــو 
ســره الس او ګرېــوان دی. پــه افغانســتان کــې د ملګــرو ملتونو د مرســتندویه 
پــالوي )یونامــا( د یــوې اعالمیــې لــه مخــې، پــه ۲۰۱۸ ز. کال ۱۱۰۰۰ ملکي 
وګــړو تــه مــرګ ژوبلــه اوښــتې – د تېــر پــه پرتلــه د ملکــي مــرګ ژوبلــو 
ــی  ــلنه زیاتوال ــه س ــه پنځ ــه پرتل ــه ده او د ۲۰۱۷ کال پ ــوړه کچ ــو ل ــر ټول ت
ــي  ــوا د ملک ــه خ ــو ل ــو مخالفین ــله وال ــت د دوس ــه د دول ــیي. همدارنګ ښ
وګــړو د مــرګ ژوبلــې شــمېر، چــې تــر ډېــره د ځانمرګــو او نــورو پیچلــو 
ــه رســېږي )۱۴۰۴  ــو ت ــه ۲۰۱۸ ز. کال کــې ۴۱۲۵ تن ــده ده، پ ــو زېږن بریدون
وژل شــوي او ۲۷۲۱ تنــه ټپیــان دي(، چــې د تېــر ۲۰۱۷ ز. کال پــه پرتلــه ۴۸ 

ســلنه زیاتوالــی ښــیي. 
د تاوتریخوالــي مــخ پــه زیاتېدونکــې لــړۍ، د معیشــت لــه الســه ورکــول او 
ــوی،  ــل ش ــی، د دې الم ــدود السرس ــه مح ــو ت ــو خدمتون ــټیزو او لومړنی بنس
ــه پرېــږدي او کډوالــۍ تــه مخــه  چــې زیــات شــمېر وګــړي، خپــل کورون
ــر کال د ۲۰۰۰۰۰ او ۳۰۰۰۰۰  ــځ ه ــو ترمن ــړي. د ۲۰۰۷ او ۲۰۱۵ ز. کلون ک
کســانو ترمنــځ دې تــه اړ شــوي، چــې لــه خپلــو ســیمو څخــه کــډه وکــړي. 
د داخلــي بېځایــه شــویو کســانو پراخــه کچــه او ترڅنــګ یــې پــه ۲۰۰۱ ز. 
کال کــې د طالبانــو تــر ماتېــدو وروســته، د افغــان کډوالــو د بېرتــه راســتنېدو 

پراخــې لــړۍ، ټولیــز خدمتونــه تــر فشــار النــدې راوســتي دي. 
ــا لــوړې کچــې تــه السرســی، د  دا طبیعــي خبــره ده، چــې د بشــري پراختی
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ژونــد پرمعیارونــه لــه پانګونــې ســره 
یوځــای، د جګــړو پایتــه رســېدو 
او د باثباتــه ســولې پــه ټینګښــت 
پــورې تــړاو لــري. یــو شــمېر مالــي 
ســرچینې کېــدای شــي د افغانســتان 
د اســتخراجي بــډای صنعــت لــه 
پتانســیل څخــه پــه ګټــه اخیســتو 
ســره تآمیــن شــي. پــه همــدې حــال 
کــې، دولــت پــه دې برخــه کــې 
یــوازې هغــه مهــال بریالــی کېــدای 
نــورو  او  معیشــت  د  چــې  شــي، 
د  ترڅنــګ،  پراختیــا  د  فرصتونــو 
مدیریــت  د  صنعــت  اســتخراجي 
پیــاوړې  تــړاو  پــه  سمبالښــت  او 

سیاســي ژمنتیــا موجــوده وي. 
د معدين توکو شتمني 

او  معدنــي  د  افغانســتان 
بډایــه  توکــو  هایدروکاربونــي 

ــي او نیمــه  ــزات، قیمت ــه فل ــه دغــو توکــو کــې، ګــران بی ــري. پ ســرچینې ل
قیمتــي معدنــي ډبــرې، صنعتــي معدنــي توکــي او د انــرژۍ ســرچینې 
ــره  ــاد س ــه اقتص ــې ل ــواد او ټولن ــرچینې د هې ــه س ــمهال، دغ ــاملېږي. اوس ش
ډېــره کمــه مرســته کــوي. دغــه چــاره یــوازې لــه دې املــه نــه ده، چــې دغــه 
ــه دې  ــې ل ــې دي، بلک ــدې پات ــې الن ــر ځمک ــه ت ــزه توګ ــه ټولی ــرچینې پ س
املــه هــم ده، چــې د کان کېندنــې ډېــری فعالیتونــه ناقانونــه یــا غیررســمي 
دي. کــه دا هېــواد غــواړي، د خپلــو معدنــي ســرچینو پتانســیلونه وغــوړوي، 
نــو اړتیــا ده چــې دولــت او نــور شــریکان د ســرچینو د مدیریــت لــړۍ تــه 

پراختیــا ورکــړي او پــه هېــواد کــې ســوله او امــن تضمیــن کــړي. 
ــي زېرمــې شــته، کــه  ــي او هایدروکاربون ــواد کــې ســترې معدن ــه دې هې پ

ــې دي.  ــا چــارې ځنډېدل ــات شــمېر ســرچینو د پراختی څــه هــم د زی
سرتې پروژې درېدلې دي

ــو کان او د  ــک د مس ــه د عین ــروژې لک ــترې پ ــو س ــې، څ ــه ک ــه دې برخ پ
حاجیــکګ د اوســپنې کان د کېندنــې پــروژې تر الس النــدې دي. د عینکو 
د مســو کان د کېندنــې چــارې نــه یــوازې لــه دې املــه ځنډېدلــي، چــې پــه 
ســیمه کــې د لرغونــو اثــارو پــراخ ځایونــه شــته، چــې بایــد پــرې کار وشــي 
ــیمه  ــه س ــې پ ــوي، چ ــۍ ش ــم ټکن ــه ه ــه دې امل ــې ل ــي، بلک ــدل ش او وکېن
کــې وســله وال مخالفیــن شــتون لــري او وخــت ناوختــه د کان کېندوونکــو 
ــم  ــې ه ــو ک ــه بی ــازار پ ــو ب ــدا راز د مس ــوي او هم ــه ک ــو بریدون ــر کمپون پ
تغییررامنځتــه شــوی دی. د حاجیــکګ د اوســپنو کان کېندنــې تــړون 
ــو ســتر  ــر ټول ــه دی الســلیک شــوی – پــه دې برخــه کــې ت هــم تراوســه ن
خنډونــه، د جنــګ جګــړو او تاوتریخوالــو دوام، کمــروزې حکومتولــي او 
نیمګــړې زېربنــاوې دي. افغانســتان همــدا راز د دولتــي پانګونــې لــه الرې 
ــد  ــو تولی ــو د نفت ــړی، خ ــورې ک ــد الس پ ــر تولی ــرو پ ــکرو ډب د ګازو او س

ــدود دی.  مح
افغانستان، په کوچنیو مقیاسونو کې د معدين توکو د را 

ویستلو او پروسس په برخه کې، ډېره زیاته مخینه لري
ــږي:  ــره کې ــې ترس ــوا راهیس ــر پخ ــه ډې ــه ل ــې کان کېندن ــواد ک ــه دې هې  پ
قیمتــي ډبــرې لږترلــږه لــه ۶۵۰۰ کلونــو راهیســې راویســتل کېــږي. د ۲۰۱۸ 
ــو کــې  ــو او منځنیــو کچــو کانون ــه ۱۶۰ کوچنی کال راهیســې، افغانســتان پ
کار کــوي او د معدنــي توکــو د پروســس یــو شــمېر کارخونــې د بېلګــې پــه 
توګــه د مرمــرو او شــوکاڼي لپــاره عمــال فعالیــت پېــل کــړی؛ همدارنګــه د 

جواهراتــو ۳۰۰۰ ســاحې، د الســي صنعــت پــه وســیله فعالیــت کــوي..

معدين رسچینې په بالفعله توګه پر دولتي عوایدو نه بدلېږي 

ــاع  ــو د دف ــده ایاالت ــکا د متح ــې د امری ــه ک ــه برخ ــات پ ــار او ثب د کاروب
معدنــي  د  افغانســتان  د  کــې  کال  ز.   ۲۰۱۱ پــه  ځــواک  کاري  وزارت 
ســرچینو ارزښــت، د ۱ تریلیــون ډالــرو پــه شــاوخوا اټــکل کــړ. دا ډېــر لــوړ 
ــون ومومــي؛  ــا ده، چــې توقعــات هــم بدل ارزښــت او پیســې دي، خــو اړتی
ځکــه د یــو تریلیــون ډالــرو پــه ارزښــت تــر ځمکــې النــدې ســرچینې پــه 
دې مانــا نــه دي، چــې یــو تریلیــون ډالــر پــه بالفعلــه توګــه د هېــواد اقتصــادي 
جریــان تــه داخلېــږي. دغــه پیســې، لــه هغــه څــه څخــه چــې د کان کېندنــې 
ــړي او  ــې ک ــرڅ ی ــي او خ ــتیني ډول راوباس ــه رښ ــي پ ــی ش ــرکتونه کول ش
ــر  ــري، ډې ــه ل ــدو تم ــه کې ــدو ترالس ــرې د عای ــت ت ــې دول ــه چ ــه څ هغ
ــي بالقــوه عوایــدو  ــري. دولــت او شــریکان یــې، د هغــو مال زیــات واټــن ل
او نــورو پراختیایــي ګټــو پــه تــړاو ډېــره لــوړه تمــه لــري، چــې کېــدای شــي 
ــو او ګازو  ــروژو، نفت ــترو پ ــورو س ــې ن ــو کان او د کان کېندن ــک مس د عین
ســرچینو څخــه ترالســه شــي. همــدا راز، کــه دغــه توقعــات پــه رښــتینې بڼــه 
نــه وي، نــو دغــه چــاره کولــی شــي پــه غیــر واقعــي ډول ســهام لــوړ او لــه 
معدنــي توکــو، بډایــو ســیمو یــا د دولــت د کنټــرول لپــاره، ســیالي نــوره هــم 

ــدۍ کــړي.  ګړن
ــرچینو د  ــدې س ــې الن ــدو د ترځمک ــي عوای ــر مال ــې، پ ــور ک ــه راپ ــه دغ پ
ــن او  ــر اړی ــدل ډې ــړۍ پوهې ــه ل ــر دغ ــوی دی. پ ــت ارزول ش ــدو ظرفی بدلې
ــه  ــې بڼ ــه داس ــورې پ ــات او کاري اج ــې مالی ــې ، چ ــتناک دي؛ داس ارزښ
تنظیــم شــي، چــې د مالــي عایــد د ترالســه کېــدو لپــاره اړتیــا د پانګــه والــو 
د جذبولــو لــه اړتیــا ســره ســمون ولــري او همدارنګــه د ســترو اســتخراجي 
ــي.  ــره ش ــل ترس ــباتي تحلی ــي او محاس ــواک مال ــوه خپل ــړاو ی ــه ت ــروژو پ پ
دغــه چــاره، ډېــرې زیاتــې روڼتیــا او د کانــي او مالــي چــارو اړونــدو 

ــري.  ــا ل ــه اړتی ــو ت ــه کول ــه ډاګ ــه پ ــري توګ ــه جب ــو پ معلومات
له استخراجي صنعت څخه د دولت محدود عاید 

لــه کانــي ســرچینو څخــه د افغانســتان دولــت اوســنی عایــد ډېــر کــم دی. 
دغــه عایــد، پــه وروســتیو کــې د ټــول دولتــي عایــد ۲ ســلنه جــوړوي، یعنــې 
ټولټــال ۴۲ میلیــون ډالــرو تــه رســېږي. دغــه چــاره تــر ډېــره بریــده لــه دې 
املــه ده، چــې ال پــه دې برخــه کــې ســترې پــروژې نــه دي بشــپړې شــوي؛ 
ــه  ــه توګ ــمي او ناقانون ــه نارس ــه پ ــره فعالیتون ــې زیات ــمهال د کان کېندن اوس

ترســره کېــږي او لــه مالــي او محاســباتي سیســټم څخــه بهــر دي. 

د بدخشان والیت د فیض آباد په ښار کې په یوه سوله ییز سهار د غره څنډه.  عکس- عمر سادات.
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د دغــه راپــور لپــاره توظیــف شــویو څېړونکــو، د نارســمي تولیــد د رښــتینې 
ــمي  ــې او رس ــته څېړن ــې ش ــه ک ــه دې برخ ــه، پ ــه موخ ــکل پ ــې د اټ کچ
اســناد او معلومــات تحلیــل کــړل، او همدارنګــه پــه دوو موردونــو کــې یــې 
ــرو،  ــي ډب ــي ســاحو او معدن ــه معدن ســاحوي کتنــې هــم ترســره کــړې – ل
ــتل  ــرې کار اخیس ــه ت ــه توګ ــز پ ــې د مرک ــې د کان کېندن ــو چ ــو کلی هغ
کېــده، هغــه ســیمې چــې پکــې د کان کېندونکــو کمپونــو شــتون درلــود، 
ترانســپورتي مســیرونو او همدارنګــه د معدنــي توکــو کارخانــو څخــه یــې 
هــم لیدنــه وکــړه. یــو شــمېر معلومــات، د بېلګــې پــه توګــه د قیمتــي ډبــرو په 
تــړاو، د بــازار د ســوداګرو لــه خــوا چمتــو شــوي دي. د شــوکاڼي او ســکرو 
ډبــرو د صادراتــو پــه برخــه کــې، څېړنیــزې ډلــې د پاکســتان لــه پولــو څخــه 

ــار تېرېدونکــي الرۍ شــمېرلي دي.   پــر دغــو توکــو ب
د دغــه راپــور لــه خــوا وړانــدې شــوي اټکلونــه، تــر رســمي شــمېرو زیــات 
دي – د بېلګــې پــه توګــه د شــوکاڼي پــه برخــه کــې دوه چنــده زیــات دي، 
ــه  ــره زرو پ ــرو او س ــي ډب ــه قیمت ــي او نیم ــاره د قیمت ــه چ ــه دغ او همدارنګ
تــړاو هــم صــدق کــوي. همدارنګــه لــه افغانســتانه پاکســتان تــه او برعکــس 
د معدنــي توکــو د صادراتــو او وارداتــو پــه تــړاو د دواړو دولتونــو لــه خــوا 
ثبــت شــوي معلومــات ســره توپیــر لــري، چــې دغــه چــاره، د منرالــي توکــو 

پــر پــراخ قاچــاق داللــت کــوي. 
ــد،  ــام وړ عای ــه د پ ــت هغ ــان دول ــې افغ ــدوي، چ ــه دا څرګن ــه توپیرون دغ
ــه  ــړي، ل ــه ک ــه ترالس ــو څخ ــه فعالیتون ــې ل ــي د کان کیندن ــی ش ــې کول چ
الســه ورکــوي. د دغــه راپــور اټکلونــه ښــیي، چــې دولــت کولــی شــوای، 
پــه ۲۰۱۷ ز. کال کــې یــوازې د معدنــي توکــو د اعتبــار او صادراتــي 

ــړي.  ــه ک ــد ترالس ــره عای ــه ډال ــه الرې ۱۲۳ میلیون ــو ل عوارض
د ټولیزې پراختیا ګټې باید و ارزول يش 

همدارنګــه اړتیــا ده، چــې لــه دغــو پــروژو څخــه ترالســه کېدونکــې ګټــې 
ــه  ــې ن ــي – یعن ــول ش ــې ونی ــام ک ــه پ ــان پ ــو ش ــه ی ــیدونکي خطرون او پېښ
یــوازې اقتصــادي اغېــزې یــې بلکــې ټولنیــزو او د چاپېریــال ســاتنې اغېــزو 
ــه کان څخــه د رښــتیني  ــه وشــي. د عینــک مســو ل ــه یــې هــم بایــد پاملرن ت
ــه لــړۍ ســره د مرســتې پــه موخــه، دغــه راپــور، پــه ســیمه کــې  ســنجش ل
ــه  ــو کان او پ ــیپون د مس ــې د س ــه الوس ک ــو: پ ــترو کانون ــو د دوو س د مس
منګولیــا کــې د تیلګــو د مســو کان، د اقتصــادي، ټولنیــزو او چاپېریــال 

ــوي.  ــدې ک ــات وړان ــې وړ معلوم ــړاو د پرتلن ــه ت ــزو پ ــاتنې اغې س
کاري فرصتونه 

د ښــه مدیریــت شــوي اســتخراجي صنعــت لــه ګټــو څخــه یــوه ګټــه بایــد د 
کاري فرصتونــو زیاتوالــی وي. دغــه چــاره بایــد د واقعیتونــو پــر بنســټ وي. 
افغانســتان پــراخ کاري ځــواک لــري، په داســې حــال کې، چې اســتخراجي 
صنعــت بــه د کاري فرصتونــو کوچنــۍ برخــه چمتــو کړي. ســربېره پــر دې، 
ــاره   ــتفادې لپ ــپړې اس ــه د بش ــو څخ ــه کاري فرصتون ــه ل ــران ب ــری کارګ ډی
ــه  ــروژو پ ــر اســتخراجي پ ــه دې ســره ســره، پ ــري. ل ــه ل ــه ون ــن مهارتون اړی
پراخــه بڼــه د کار پــه پیلېــدو ســره، دغــه پــروژې کولــی شــي پــه اســتخراجي 
برخــو او اړونــدو ســکتورونو کــې، پــه لــوړ عایــد ســره لســګونه زره کاري 

فرصتونــه چمتــو کــړي. 
تر اور الندې کان کېندنه 

ــم  ــه تنظی ــزورې بڼ ــه کم ــړۍ پ ــې ل ــو د کېندن ــي توک ــتان د معدن د افغانس
ــه ډیــری ســیمو  ــواد پ ــه ده، چــې د هې ــړۍ ناقانون ــر ډېــره دغــه ل شــوې او ت
کــې د سیاســي زورواکــو او مخالفینــو لــه خــوا کنټرولېــږي. د ۱۹۸۰ لســیزې 
راهیســې، د هېــواد ډېــری کانونــه د پخوانیــو جهــادي شــبکو لــه خــوا 
کنټرولیــدل او د طالبانــو تــر ماتــې وروســته یــې پــه بېالبېلــو دورو کــې، پــه 
ــر  ــبکې ت ــه ش ــړي دي. دغ ــه ک ــه ترالس ــوذ ډک موقفون ــه نف ــې ل ــت ک دول
ډېــره لــه مجازاتــو څخــه د معافیــت لــه املــه، د هېــواد معدنــي ســرچینې پــه 
ازاده توګــه لــه هېــواده بهــر قاچــاق کــوي. پــه دې وروســتیو کــې د نړیوالــو 

مرســتو د کمېــدو ترڅنــګ د نویــو ودانیــو د جوړولــو لپــاره د تقاضــا کچــې 
ــه  ــې پ ــې، د کان کیندن ــړل چ ــرکتونه اړ ک ــاختماني ش ــری س ــدو ډې راټیټې

ســکتور کــې کار پېــل کــړي. 
معدين توکي جګړه متویلوي 

همــداراز د مخالفــو ډلــو لــه خــوا د معدنــي توکــو د اســتخراج لــړۍ، پــر دې 
هــم داللــت کــوي، چــې هغــوی لــه دې الرې تمویلېــږي او خپلــې جګــړې 
تــه دوام ورکــوي؛ دغــه چــاره، د دې ترڅنــګ چــې د دولــت مشــروعیت 
تــر پوښــتنې النــدې راولــي، د ال زیــات تاوتریخوالــي او فســاد د خپــراوي 
المــل هــم ګرځــي. هغــه ډلــه، چــې تــر ډېــره د معدنــي توکــو د خرڅــالو 
ــه  ــو ل ــه ده، خ ــو ډل ــږي، د طالبان ــوري تمویلې ــه ل ــت ل ــې فعالی او کان کیندن
۲۰۱۵ ز. کال راهیســې، د خراســان اســالمي دولــت تــر نامــه ډلــې هــم دې 

ډګــر تــه رادانګلــي دي. 
د نشــه یــي توکــو تــر کرکیلــې او قاچــاق وروســته، اســتخراجي صنعــت د 
طالبانــو د عوایــدو دویمــه ســتره ســرچینه ده. خــو هغــوی پخپلــه په مســتقیمه 
ــې د کان  ــوي، بلک ــورې ک ــه پ ــو الس ن ــر فعالیتون ــې پ ــه د کان کیندن توګ
ــو او کارګرانــو څخــه د مالیاتــو او )ســاتنې پیســې( تــر  ــه فعالیتون کیندنــې ل
نامــه النــدې، پیســې راټولــوي. پــه دې وروســتیو کــې، د خراســان اســالمي 
دولــت ډلــې، د داعــش لــه مرکــز د مالــي مالتــړ تــر درېــدو وروســته، د کان 
کیندنــې ســکتور تــه مخــه کــړې ده. پــه ننګرهــار والیــت کــې، چــې پکــې 
د شــوکاڼي بډایــه زیرمــې شــتون لــري او لــه کابــل څخــه هــم چنــدان واټــن 
نــه لــري، د شــوکاڼي د معدنــي ســاحو د کنټــرول پــر ســر د دولــت، طالبانو او 

د خراســان اســالمي دولــت ډلــې ترمنــځ جــدي ســیالۍ روانــې دي. 
د یــو کان کیندونکــی شــرکت لپــاره، دولــت تــه د مالیاتــو د ورکــړې ګټــه 
ډېــره محــدوده ده؛ همــدا راز، مخالفینــو تــه د مالیاتــو پــه نــه ورکولــو کــې، 
ــان  ــي دي؛ د خراس ــخ کېدونک ــره م ــو س ــونو او خطرون ــترو ګواښ ــه س ل
ــه اطاعــت پــه صــورت کــې،  ــه پــه ځانګــړې توګــه د ن اســالمي دولــت ډل
ــر دې،  ــربېره پ ــهور دي. س ــو مش ــي کول ــه پل ــو پ ــو مجازات ــته ډک ــه وحش ل
ــي  ــه امنیت ــې وختون ــاران او ځېن ــړه م ــي، جګ ــله وال جنګیال ــز وس ــیمه یی س
ــتقیمه  ــه مس ــا پ ــي او ی ــات اخل ــه مالی ــي توکــو څخ ــه معدن ــم ل ــه ه ځواکون
ــه  ــرچینو پ ــي س ــه الرې، د معدن ــو ل ــو او خپلوان ــو همکاران ــا د خپل ــه ی توګ

ــکېل دي.  ــې ښ ــتلو ک ویس
په افغانستان کې د کان کیندنې د فعالیتونو زیاته برخه 

ناقانونه ده

پــه افغانســتان کــې د کان کېندنــې ډېــر فعالیتونــه نارســمي دي او د دولتــي 
مقــررو او قوانینــو پــه چــوکاټ کــې نــه ترســره کېــږي. همدارنګــه د وســله 
ــې د  ــه ک ــه دې برخ ــې، پ ــیمو ک ــدې س ــرول الن ــر کنت ــو ت ــو مخالفین وال
کوچنــۍ او منځنــۍ کچــې یــو شــمېر تشــبثات شــته، چــې دولتــي تړونونــه 
ــمېر  ــو ش ــم ی ــې ه ــیمو ک ــدې س ــرول الن ــر کنټ ــت ت ــري. ان د دول ــه ل ن
ــړون  ــه ت ــت څخ ــه دول ــې ل ــو ک ــافي برخ ــه اکتش ــوازې پ ــې ی ــرکتونه چ ش
ترالســه کــړی، پــه ناقانونــه توګــه د کان کیندنــې فعالیتونــه ترســره کــوي. 
ــه  ــو ل ــي تړونون ــې، د دولت ــوداګریو ک ــری س ــه ډی ــې، پ ــت دا دی چ حقیق
ــر ډېــره د  ــه ت ــري؛ ځکــه دغــه تړونون ــو ســره ســم چلنــد، ســتونزې ل اصول
څــو میاشــتو لپــاره ورکــول کېــږي؛ پــه دې توګــه زیاتــره شــرکتونه د خپــل 
تــړون د نیټــې تــر پــای تــه رســېدو وروســته بیــا هــم خپلــو فعالیتونــو تــه دوام 
ــم  ــري ه ــه ل ــي تړونون ــې دولت ــرکتونه، چ ــي ش ــمېر عملیات ــو ش ــوي. ی ورک
ــه لټــه کــې دي ، یعنــې هغــه توکــي پیــري،  د »معدنــي توکــو د ســپینولو« پ
چــې پــه ناقانونــه توګــه ویســتل شــوي او بیــا یــې د قانونــي معدنــي توکــو پــه 

توګــه پلــوري. 
ــه کېندنــه کېــدای شــي ګټــوره وي، خــو اغېزناکــه  د معدنــي توکــو ناقانون
نــه ده. پــه کوچنیــو عملیاتــو او پــه ټولیــزه توګــه د چاودېدونکــو توکــو پــه 
وســیله د معدنــي توکــو لکــه الجــورد ډبــرو، اونیکــس، مرمــرو، ســاختماني 
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ــو ډک  ــتونزو او تېروتن ــه س ــتل ل ــورو را ویس ــې ن ــوکاڼي او داس ــرو، ش ډب
دي. دغــه چــاره بــې ګټــې ده؛ ځکــه چاودنــه کولــی شــي ۸۰ تــر ۹۰ ســلنه 
ــارې  ــې س ــه ب ــګ پ ــي، د دې ترڅن ــه یوس ــه منځ ــورد ل ــس او الج اونیک
توګــه د کان ارزښــت هــم راکمــوي. همــدا راز د کانونــو پــه کېندنــه کــې 
د چاودیدونکــو توکــو څخــه کار اخیســتنه د ځمکــې د ښــوییدو، د ګازونــو 
لوګــي او دوړو د تولیــد المــل ګرځــي، چــې کولــی شــي چاپېریــال زیانمــن 

او د کارګرانــو ژونــد لــه ګــواښ ســره مــخ کــړي. 
ــږي. د  ــاق کې ــر قاچ ــواده به ــه هې ــي ل ــي توک ــوي معدن ــتل ش ــری راویس ډې
ګــران بیــو معدنــي توکــو لــه ســره زر، قیمتــي او نیمــه قیمتــي ډبــرو قاچــاق، 
چــې د »غــارت شــویو معدنــي توکــو« پــه نامــه یادېــږي، نســبتا اســانه چــاره 
ده؛ ځکــه دغــه توکــي پــه اســانۍ ســره خونــدي او تــر ډېــره بریــده پــه لیــرې 
پرتــو ســیمو کــې تولیدېــږي. کــه څــه هــم د مخالفینــو تــر کنټــرول النــدې 
ــې  ــال دي، چ ــایټونه فع ــل س ــې بېالبې ــورې کان کیندن ــې، د ګټ ــیمو ک س
ــیله د  ــه وس ــو پ ــا د الری ــوي او بی ــو ک ــرې چمت ــي ډب ــه معدن ــه کچ ــه براخ پ
لویــو الرو پــه مســیر کــې پــه ازاد ډول انتقــال او د پاکســتان لــه پولــې څخــه 

تېرېــږي. 
د دولت استخراجي صنعت مدیریتي چارې د پراخ فساد له 

امله کمزورې کېږي 

دغــه چــاره، د فســاد د پراخــې کچــې خپرېــدو پــه برخــه کــې یــو بــل مــورد 
دی؛ ان پــه ډېــرو مــواردو کــې، چــې د کان کیندنــې شــرکتونه پــه قانونــي 
ډول فعالیــت کــوي، هغــوی تــه د تړونونــو د ورکــړې پــه برخــه کــې فســاد 
ــتو  ــر اخیس ــۍ او ام ــاره د داوطلب ــو لپ ــه، د تړونون ــه توګ ــې پ ــږي. د بېلګ کی
ــو  ــو مطلوب ــه هغ ــو تړونون ــي، ترڅ ــي وش ــي درغل ــدای ش ــې کې ــر ک بهی
ــو  ــه خپلوان ــه سیاســتوالو او د هغــوی پ ــه ورکــړل شــي، چــې پ شــرکتونو ت
پــورې اړه لــري. رســمي چارواکــي هــم کولــی شــي، د تــړون د مــودې د 
ــه  ــه دې اړخ ــي او ل ــه کار واخل ــل واک څخ ــه خپ ــې ل ــه ک ــه برخ ــو پ ټاکل

ګټــه ترالســه کــړي.  
ــړۍ، د دې المــل کېــږي، چــې ډیــری شــرکتونه د تــړون د  د فســاد دغــه ل
ترالســه کولــو پــه لټــه کــې نــه وي؛ ځکــه هغــوی هېــڅ نــه پوهېــږي، چــې 
د دوی مالیــات د دولــت خزانــې تــه ځــي کــه د چارواکــو جیبونــو تــه، یــا 
ــو او  ــې د مالیات ــي، چ ــی راش ــل چارواک ــو ب ــې ی ــي ک ــه راتلونک ــې پ دا چ
جریمــې کچــه لــوړه کــړي. د اســتخراجي صنعــت پــه برخــه کــې دغــه ډول 
تشــبثات ځېنــې وختونــه درې ډولــه مالیــات ورکــوي: دولــت تــه د مالیاتــو 
ــه  ــه بڼ ــوت پ ــو او رش ــړه او د جریم ــو ورک ــه د مالیات ــو ت ــړه، مخالفین ورک

ــورې ورکــړې.  ن
کان کېندنه ستونزمن او له خطرونو ډک کار دی

د ډیــری کانونــو کارګــران پــه ډېرې کمــې اجــورې، د دنــدې د خوندیتوب 
پــه ټیټــه کچــه او اســتثمار تــه نــژدې شــرایطو کــې کار کــوي. هېــواد کــې 
ــر کــم د روغتیایــي او  ــه ډې ــي وي او کــه ناقانون ــه کــه قانون کــه کان کیندن
شــغلي خوندیتــوب لــه معیارونــو ســره ســمون لــري؛ ځکــه چــې پــه قانونــي 
ــه دي.  ــږ ښ ــه ل ــه پرت ــې پ ــه کان کیندن ــرایط، د ناقانون ــې ش ــه ک کان کیندن
د بېلګــې پــه توګــه، د شــوکاڼي او اونیکــس پــه کانونــو کــې، ډېــری 
کارکوونکــي لــه دې املــه چــې تــر ډېــره د چاودیدونکــو توکــو لــه دوړو 
او لوخــړو څخــه پېــدا کېدونکــي ســمي ګازونــو ســره مــخ دي، د ســینې او 
ســږو لــه اوږدمهالــو جــدي ناروغیــو لــه ګواښــونو ســره هــم مــخ کیــږي؛ او 
د هغــوی لــږ شــمېر احتیاطــي او روغتیایــي اقدامــات تــر الس النــدې نیســي، 
ــڅ راز زده  ــوب هې ــي د خوندیت ــې، کارکوونک ــال ک ــدې ح ــه هم ــو پ خ
ــا ســره بایــد ووایــو، چــې دلتــه  ــه ډېــره حیرانتی ــه ترالســه کــوي. پ کــړې ن
پــه کاري چاپېریــال کــې ډېــر زیانونــه او مړینــې رامنځتــه کېــږي – چــې لــه 
ډېــرو کورنیــو څخــه د هغــوی نفقــه برابروونکــي کســان اخلــي. ماشــومان 
ــه  ــي پ ــدای ش ــته کې ــې وروس ــر مړین ــو ت ــو پلرون ــان د خپل ــي ځوان او تنک
ــر مړینــې وروســته د خپلــې  ــو کــې کار پیــل کــړي، ترڅــو د پــالر ت کانون

د ننګرهــار والیــت پــه شــیرزادو ولســوالی کــې د شــوکانی د کان کندنــی کارګــران د کار پــر مهــال هیــڅ ډول محافظتــی او تجهیزاتــی وســایلو څخــه کار نــه اخلــی.  د ننګرهــار شــوکانی یــا ټالــک د اســتثنای کیفیــت لرونکــی کان 
دی، مګــر د شــوکانی کان کینــدين لــه ســتونزو رسه ډکــې دی. عکــس- افغانیــت رشکــت 
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کورنــۍ د نفقــې مســوولیت پــر غــاړه واخلــي. پــه داســې حــال کــې، چــې د 
دغــه ډول زیانونــو او مړینــې د یوځلــی جبــران لپــاره میکانیزمونــه شــته، خــو 

اوږدمهــال روغتیایــي اغېــزې یــې پــه پــام کــې نــه نیــول کېــږي. 
کان کیندنه ښځې زیامننوي 

ښــځې پــه ټولیــزه توګــه، د کان کیندنــې پــه برخــه کــې کار نــه کــوي، خــو 
ــو  ــدې کوونک ــو د وړان ــتندویو خدمتون ــورو مرس ــا ن ــپز ی ــي د آش ــی ش کول
ــه  ــس پ ــو د پروس ــي توک ــره د معدن ــر ډې ــې وي او ت ــه بوخت ــه هلت ــه توګ پ
ــوره  ــو د پ ــۍ د اوب ــې د کورن ــځې او نجون ــوي. ښ ــې کار ک ــو ک کارخان
ــې کان  ــیمه ک ــاخوا س ــه ش ــې پ ــري، چ ــوولیت ل ــې مس ــه ک ــه برخ ــو پ کول
کیندنــه کېــدای شــي د اوبــو د کموالــی المــل شــي او دوی تــرې پــه پراخــه 

توګــه اغېزمــن شــي. 
د ښــځو لپــاره د کان کیندنــې د اغېــزو لــه فاجعــې ډکــه پایلــه، پــه کانونــو 
کــې د کار پــه تــرڅ کــې د ناروغیــو، ټپونــو او یــا نــورو ســتونزو لــه املــه د 
خپلــو میړونــو یــا د کورنــۍ د نــورو نارینــه نفقــه برابرونکــو غړیــو لــه الســه 
ــه دغــه وخــت کــې، ډېــره تمــه کېــږي، چــې دغــه ښــځې  ورکــول وي. پ
ــه دوی  ــه ورور ســره واده وکــړي، ترڅــو هغــه ل ــړه ل د خپــل مــړ شــوي می

څخــه چــې څومــره ممکنــه وي، سرپرســتي وکــړي. 
همدارنګــه ښــځې پــه کانونــو کــې د خپلــو میړونــو د کار لــه املــه، د 

کډوالــۍ لــه ســتونزو ســره مخامخېــږي. 
د کان کیندنې چارې کېدای يش له برشي حقونو له رسغړونو 

رسه ملګرې وي 

ډېــر داســې مــوارد شــتون لــري، چــې ښــیي ، چــې د کان کیندنــې یــو شــمېر 
شــرکتونه، چــې د نفــوذ لرونکــو دولتــي چارواکــو د شــبکو لــه خــوا اداره 
کېــږي، لــه بشــري حقونــو څخــه ســرغړونه کــوي. پــه دې برخه کې مســتند 
اســناد ثبــت شــوي او پــه الس کــې دي. دغــه نــاوړه ګټــه اخیســتنه، د ســیمه 
اییــزو ټولنــو پــه ګټــه د کان کیندنــې فعالیــت د ناکامــۍ پــه پایلــه کــې وي. د 
بیځایــه کېــدو یــا کاري فرصتونــو د نشــتوالي پــه موخــه د ټولنــو اعتراضونــه 
کېــدای شــي لــه ډارولــو، اجبــار او ان وژنــې ســره مــخ شــي، د کان کیندنــې 
لــه اړخــه زیانمنــې شــوې ټولنــې چــوپ پاتــې شــي. دا پــه داســې حــال کــې 
ــو د  ــو د عاملین ــه ډول پېښ ــې د دغ ــواردو ک ــرو م ــه زیات ــت پ ــې دول ده، چ

عدلــي او قضایــي تعقیــب پــه برخــه کــې پاتــې راغلــي دي. 
د رسچینو مصیبت

د ســرچینو پــه تــړاو د ډېــری بډایــو هېوادونــو کمــزورې تجربــه د »ســرچینو 
ــو  ــي ګټ ــادي ودې او خصوص ــد، اقتص ــي عای ــږي. د مال ــت« بدلې ــر مصیب پ
ــت  ــې حاکمی ــږي، چ ــل کې ــی، د دې الم ــک زیاتوال ــې چټ ــه ک ــه کچ پ
کمــزوری شــي. د سیاســي او ســوداګریزو ســټو ترمنــځ تړلتیــا د مســوولیت 
منلــو د کموالــي او د فســاد د زیاتوالــي المــل ګرځــي. دغــه چــاره پــه پــای 
ــو د  ــو د کیفیــت د ټیټوالــي او د دولتــي پورون کــې، د ټولیــزو پــالن جوړون

زیاتوالــي المــل ګرځــي. 
ــدي  ــه »هالن ــاد ل ــي اقتص ــی ش ــدا راز کول ــت وده هم ــتخراجي صنع د اس
ناروغــي « ســره مــخ کــړي. دغــه پدیــده هغــه مهــال رامنځتــه کېــږي چــې د 
ســرچینو پــر بنســټ صنایعــو کــې چټکــه وده، د معاملــې وړ نــورو توکــو پــه 
ټولیــزه توګــه د تولیــد، ځــای ناســتې شــي. پــه اســتخراجي صنعــت کــې د 
پانګــې او شــتمنۍ بــد وضعیــت او د کاري فرصتونــو کموالــی، د نابرابریــو 

المــل ګرځــي. 
ســربېره پــر دې، د چاپېریــال لپــاره هــم یو شــمېر ګواښــونه شــتون لــري. چې 
د اوســیدو د موقعیــت پــه پــام کــې نیولــو ســره، د کانــي ســرچینو پــروژې د 
اوبــو، ځمکــې او هــوا کیفیــت اغېزمنــوي. پــه دښــتو یــا نیمــه دښــتي ســیمو 
کــې، اصلــي زیــان د زهــري لوګیــو، دوړو او لوخــړو لــه توپانونــو او د اوبــو 
تــر حــد زیــات د کارونــې زیږنــده ده: د کانونــو کېندنــه ډېــرو اوبــو تــه اړتیــا 
لــري او دغــه چــاره د دې المــل کیــږي، چــې د کرنــې د السرســي وړ اوبــو 

پــه کچــه کــې کموالــی راشــي. پــه غرنیــو ســیمو کــې یــې تــر ټولــو نــاوړې 
چاپېریالــي اغېــزې ، ځمکــه ښــوییدنې او د اوبــو ککړتیــا ده. 

ــه  ــا پ ــیدونکو ی ــي اوس ــیمې د اصل ــه د س ــروژې همدارنګ ــې پ د کان کیندن
ځمکــه کــې د کارونکــو د بیځایــه کېــدو المــل ګرځــي او پــه پایلــه کــې بــه 
د ســیمه ییــزو ټولنــو د بېځایــه کېــدو المــل شــي. بېځایــه کېــدل بــه د وګــړو 

پــر روغتیــا، معیشــت او ټولنیــز انســجام نــاوړه اغېــز ولــري. 
تاوتریخوالی او جګړه 

د نــړۍ پــه لــر او بــر کــې یــو شــمېر هېوادونــو، د کانــي توکــو لــه اســتخراج 
څخــه د پیــدا کېدونکــي تاوتریخوالــي او جګــړې لــه زیاتوالــي خبــر 
ورکــړی دی. پــه ســرچینو پــورې اړونــدې شــخړې او جګــړې ډیــری پــه 
هغــو ســیمو کــې، بنســټیز او جوړښــتي عوامــل لــري، چــې پــه ډېــر زیــات 
احتمــال کولــی شــي د جګــړو المــل شــي – پــه ځانګــړې توګــه بېوزلــي، 
ــا لیــرې  ــي ی نابرابــرۍ، ظلــم او زورزیاتــی، د طبیعــي پېښــو اغېــزې، کلیوال

ــور.  ــت د السرســي نشــتوالی او داســې ن ــه د دول ــو ســیمو ت پرت
ــو  ــر ی ــخړې پ ــي د ش ــی ش ــتنه کول ــه اخیس ــه ګټ ــرچینو څخ ــي س ــه طبیع ل
ــې  ــې مخالف ــږي، چ ــال پېلی ــه مه ــاره هغ ــه چ ــي؛ دغ ــدل ش ــل ب ــن الم اړی
ــه  ــي څخ ــه تاوتریخوال ــاره ل ــا لپ ــې ادع ــړاو د خپل ــه ت ــرچینو پ ــې، د س ډل
کار واخلــي او لــه اســتخراجي صنعــت څخــه پــه ترالســه کېدونکــو پیســو 
جګــړه تمویــل کــړي. لــه طبیعــي ســرچینو څخــه ګټــه اخیســتنه همــدا راز 
کولــی شــي، د شــخړې او جنــګ جګــړو المــل شــي؛ د بېلګــې پــه توګــه، 
د ســیمه ییــزې ټولنــې د اعتــراض پــر وړانــدې د کان کیندونکــی شــرکت د 
وســله وال غبرګــون، د یــوه کلــي لــه الرې د معدنــي توکــو د ترانســپورت 
ــي اخ و ډب او د  ــځ د ناڅاپ ــو ترمن ــو د کان کیندونک ــي صنایع ــر، د الس ټک
ټولنــو د اجبــاري بېځایــه کېــدو پــه بڼــه وي. لــه دغــو پېښــو څخــه هــر یــوه 
ــه  ــي زیانون ــي او ځان ــې مال ــي، چ ــدای ش ــل کی ــړو الم ــختو جګ ــې د س ی

رامنــځ تــه کــوي. 
ــه  ــو ل ــي موخ ــې پراختیای ــډا د تلپات ــې د ۲۰۳۰ ز. کال اجن ــه چ ــه څرنګ لک
لــوري پــرې ټینــګار شــوی دی: »لــه ســولې او امنیــت پرتــه تلپاتــې پراختیــا 
شــونې نــه ده. د تلپاتــې پراختیــا پرتــه بــه ســوله او امنیــت لــه خطــر ســره مــخ 
شــي«. دغــه چــارې تــه رســېدنه، د ســولې د ټینګښــت، د ټولنیــز انســجام د 
ــه  ــې ل ــو د کېندن ــدې د کانون ــې الن ــرول او څارن ــل کنټ ــر خپ ــا او ت پراختی
ــاو  ــه وړتی ــتان پ ــې، د افغانس ــه ک ــه برخ ــا پ ــۍ د پیاوړتی الرې د حکومتول

ــې ده.  ــورې تړل پ
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 افغانستان کې د کانونو کېندنه 

له نړیوالو تجربو څخه زده کړه 

اســتخراجي صنعــت کولــی شــي د اقتصــادي پراختیــا المــل شــي او د 
بشــري پراختیــا لــړۍ ګړنــدی کــړي، خــو تــل داســې نــه وي. ډېــری هغــه 
هېوادونــه، چــې پــر اقتصــاد یــې اســتخراجي صنعــت واکمــن دی، د شــخړو 
او النجــو کچــې د زیاتېــدو شــاهدان دي او د »ســرچنیو لــه مصیبــت« څخــه 
ــري،  ــه هــم شــتون ل ــډای هېوادون ــو شــمېر ب ــه ی ــه  امل ــو ل کړیــږي. د کانون
چــې پرمختــګ یــې کــړی، خــو پــه هماغــه چټکتیــا او کړندیتــوب نــه وي، 
ــه تــرې برخمــن دي. پــه وروســتیو لســیزو کــې، ډېــرو  چــې نــور اقتصادون
کمــو هېوادونــو د خپلــو ســرچینو شــمتني د بشــري پراختیــا پــه برخــه کــې 
پــر باثباتــه پرمختګونــو بــدل کــړي دي. افغانســتان بایــد لــه ســرچینو بډایــو 

هېوادونــو څخــه ډېــر څــه زده کــړي. 
مرنالونه د وګړو لپاره کاري فرصتونه برابروي

ــو  ــو څ ــاد د راتلونک ــتان اقتص ــي، د افغانس ــی ش ــتل کول ــرچینو را ویس د س
کلونــو لپــاره پــه حرکــت راولــي. پــه دې توګــه دا مهمــه ده، چــې د 
ــه  ــه پاملرن ــو ت ــو ګټ ــای، اوږدمهال ــو پرځ ــي ګټ ــادي او مال ــو اقتص لنډمهال
وشــي او پــه دې برخــه کــې، اوږدمهالــې اقتصــادي، ټولنیــزې او چاپېریالــي 

ــي.  ــول ش ــې ونی ــام ک ــه پ ــزې پ اغې
ــو  ــا او د خلک ــري پراختی ــې بش ــد تلپات ــه بای ــي موخ ــو نهای ــي توک د معدن
افغانســتان د  لپــاره  پلــی کولــو  د  هوســاینه وي. خــو د دغــې چــارې 
ــه د  ــوړه کچ ــه ل ــت پ ــري. دول ــا ل ــه اړتی ــي ت ــه وال ــت ښ ــرچینو مدیری س
پــروژو د وړاندوینــې لپــاره د انتظــار پرځــای بایــد ډاډ ترالســه کــړي، چــې 
اســتخراجي صنعــت یــې پــه پراخــه پیمانــه لــه بشــري پراختیــا ســره مرســته 
کــوي. پــه دې برخــه کــې ډېــر الملونــه د افغانســتان لــه کنټــرول څخــه بهــر 
ــز  ــو تمرک ــو عوامل ــر هغ ــي، پ ــی ش ــې کول ــریکان ی ــت او ش ــو دول دي، خ
وکــړي، چــې تــرې اغېزمــن کیــدای شــي – پــه ځانګــړې توګــه د ســولې 
ــه  ــې، ل ــت ک ــه وخ ــه ورت ــا؛ او پ ــر پیاوړتی ــۍ پ ــت او د حکومتول ــر ټینګښ پ
ــبې  ــره متناس ــروژې س ــتخراجي پ ــې اس ــوړې کچ ــۍ او ل ــۍ، منځن کوچن

ــړي.  ــو ک ــتراتیژۍ چمت س
ــه لــري، چــې پــه لــوړه کچــه  ــا ن د افغانســتان اقتصــاد اوســمهال د دې وړتی
ــه  ــه برخ ــتنې پ ــه اخیس ــاف او ګټ ــو د اکتش ــي زېرم ــي او هایدروکابون معدن
کــې پانګونــه وکــړي. البتــه د دې کار لپــاره، لــه هېــواده بهــر ســترو پانګونــو 
ــت  ــې، دول ــه ک ــه برخ ــد پ ــره د چلن ــو س ــترو پانګوال ــه س ــري. ل ــا ل ــه اړتی ت

ــو او د  ــټم د جوړول ــي سیس ــورې مالیات ــه زړه پ ــاره د پ ــو لپ ــد د پانګوال بای
ــه ونــډې ترمنــځ، یــو انــډول رامنځتــه او وســاتي.  افغانســتان لپــاره د عادالن
د بشــري پراختیــا د مالــي تمویــل پــه برخــه کــې، د اســتخراجي ســکتور لــه 
مالیاتــو او عوایــدو څخــه پــه کار اخیســتنې ســره دولــت کولــی شــي، د دغــه 
ســکتور اړیکــې د هېــواد لــه ټــول اقتصــادي ســکتور ســره پیــاوړې کــړي. 
همدارنګــه د اســتخراجي صنعــت لــه ګټــو څخــه، بایــد د کاري فرصتونــو د 
زیاتوالــي، د افغانســتان د خلکــو او متشــبثانو لپــاره د ســوداګریزو بازارونــو 
د پراختیــا – د اقتصــاد لــه نــورو برخــو ســره د ســترو اســتخراجي پــروژو د 
ــه  ــې دغ ــای ک ــه پ ــي. پ ــتل ش ــې کار واخیس ــه ک ــه برخ ــا پ ــو د پراختی اړیک
چــاره، پــه هغــو زېربنــاو کــې، چــې پــه پراخــه توګــه د ټولنــې پــه ګټــه ده، 
د اســتخراجي صنعــت د پانګونــې ، مکانــي یــا زېربنــاوي اړیکــو تــه پراختیــا 
ــدو،  ــت کې ــا مېش ــړو د بی ــویو وګ ــه ش ــګ، د بېځای ــوي. د دې ترڅن ورک
زیانمــن شــویو ټولنــو تــه د زیــان جبرانولــو او شــکایتونو تــه د رســېدنې پــه 
موخــه، پــه لــوړه کچــه معیارونــو څخــه ګټــه واخیســتل شــي. پــه دې برخــه 
کــې د ســترو پــروژو د پلــي کولــو ســره، دا اړتیــا پیښــیږي، چــې پــر اقتصــاد، 
سیاســت او نــورو جوړښــتونو »د ســرچینو لــه مصیبــت« ســره مبــارزه وشــي. 
ــه د  ــۍ کچ ــۍ او منځن ــه کوچن ــمهال، پ ــکتور اوس ــو س ــتان د کانون د افغانس
کان کیندنــې تــر اغېــزو النــدې دي. د دغــو عملیاتونــو لپــاره، دولــت بایــد د 
مســووالنه کان کیندنــې لــړۍ پیاوړتیــا خپلــه موخــه وګرځــوي او پــه ورتــه 
وخــت کــې، لــه ناقانونــه او نامشــروعه کان کیندنــې ســره مبــارزه وکــړي. 
ــډوډۍ« د  ــر او ګ ــدو د »کس ــي عوای ــورو مال ــو او ن ــګ، د مالیات ددې ترڅن
پېژندنــې او محدودولــو ترڅنــګ، لــه فســاد ســره پــه جــدي توګــه مبــارزه 
ــې  ــه د کان کیندن ــۍ کچ ــۍ او منځن ــه کوچن ــداراز پ ــت هم ــړي. دول وک
ــرایطو  ــه، د کاري ش ــه توګ ــې پ ــړي؛ د بېلګ ــته وک ــره مرس ــار س ــه کاروب ل
ــه  ــو پ ــي اصول ــه، د عمل ــه موخ ــدو پ ــزو د کمې ــي اغې ــا او چاپېریال د پراختی
ــا او  ــو د روغتی ــدې ســره، د کارګران ــه وړان ــو پ ــو او پراخــو خدمتون جوړول
ــته  ــره مرس ــي س ــه وال ــه ښ ــت ل ــاتنې مدیری ــال س ــوب او د چاپېری خوندیت
وکــړي. همدارنګــه د معدنــي توکــو او د معدنــي توکو د پروســس ارزښــت 

زیاتونــې لــړۍ پراخــه کــړي. 
دغه چاره، په درېیو اړخونو کې د کار غوښتونکې ده: 

د فســاد کچــې پــه راټیټېــدو، د روڼتیــا پــه زیاتوالــي او د ســرچینو   •
پــه برخــه کــې د پوهــاوي پــه پراختیــا او د مالــي عوایــدو لــه ضایــع کېــدو 

د حیبت بند  بند امیر ميل پارک کې د مرکزي افغانستان بامیان والیت کې.  عکس - افغانیت رشکت
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ــي  ــو د مالیات ــته، ترڅ ــا ش ــه اړتی ــو ت ــو هڅ ــره- زیات ــوي س ــه مخنی ــه پ څخ
فعالیتونــو د ثبــت او تعقیــب چــارې لــه یــو بــل ســره همغــږې شــي، د تــړون 
بهیــر پراختیــا ومومــي، د مالیاتــو لــړۍ ســاده شــي، د کانونــو لــه اســتخراجي 
صنعــت څخــه د ترالســه شــویو عوایــدو د روڼتیــا لــړۍ پرمختــګ وکــړي، 
او مالــي  پانګــه وال مســوول وګرځــول شــي، چــې اړونــد تخنیکــي 

ــړي.  ــدې ک ــات وړان معلوم
د ټولنیــزو او چاپېریالــي منفــي اغېــزو څخــه د خلکــو او چاپېریال   •
ــه بشــر حقونــو څخــه ســاتنه وکــړي؛ بېځایــه  خوندیتــوب – دولــت بایــد ل
شــویو ټولنــو تــه د زیــان د جبــران او پــه تدریــج ســره د کارګرانــو حقونــه 
تضمیــن کــړي، د ښــځو لپــاره کاري چاپېریــال برابــر کــړي، روغتیایــي او 
امنیتــي معیارونــه پــراخ کــړي او د کان کیندنــې د پراختیــا خدمتونــه چمتــو 
کــړي. همدارنګــه اړتیــا ده، چــې چاپېریالــي او ټولنیــزې اغېــزې پــه بشــپړه 
ــه  ــو مقیاســونو او ل ــه بېالبېل توګــه وارزول شــي او د ســرچینو د اســتخراج ل
ــي او د  ــزي ش ــه ری ــت، برنام ــزو مدیری ــم، د اغې ــره س ــاتنې س ــال س چاپېری

ــي.  ــاوړي ش ــه پی ــت ظرفیتون ــاتنې مدیری ــال س ــرکتونو د چاپېری ش
ــي  ــا – د معدن د مشــروع او مســوول اســتخراجي صنعــت پیاوړتی  •
ــد د  ــت بای ــی. دول ــو زیاتوال ــې او د کاري فرصتون ــت زیاتون ــو د ارزښ توک
حمایتــي خدمتونــو پــه برخــه کــې پانګونــه وکــړي، ارزښــت ورکوونکــې 
ــوولو  ــړي او د مس ــټ ک ــتونه راټی ــار لګښ ــړي، د کاروب ــاوړي ک ــړۍ پی ک
شــرکتونو د پېژندنــې پــه موخــه د ســرټفیکټ د ورکــړې الرې چــارې تــر 
الس النــدې ونیســي. دولــت د افغانانــو لپــاره د کاري مهارتونــو او فرصتونــو 
ــري. د اســتخراجي صنعــت د  ــد ســتراتیژي ول ــه برخــه کــې بای ــا پ د پراختی
ســترو پــروژو لپــاره د پانګوالــو د جذبولــو پــه موخــه دا ډېــره مهمــه ده، چــې 
یــو »مناســب« مالیاتــي سیســټم موجــود وي، داســې مالیاتــي سیســتم، چــې 
هــم پانګــه وال راجــذب کــړي او هــم دولــت تــه منصفانــه ونــډه ورکــړي، 
ــا  ــري پراختی ــره، د بش ــتنې س ــه اخیس ــه ګټ ــه پ ــې څخ ــه هغ ــت ل ــو دول ترڅ

ــړۍ تمویــل کــړي.  ل
د برشي پراختیا د ودې دستګاه 

افغانســتان د نــړۍ پــه کچــه تــر ټولــو بېوزلــه هېــواد دی، چــې لــه څــو لســیزو 
ــواد  ــه هې ــه دغ ــې پ ــه چ ــکیل دی. کل ــې ښ ــړو ک ــګ جګ ــه جن ــې پ راهیس
کــې ســوله ټینګــه شــي، د بشــري پراختیــا پــه برخــه کــې د پانګونــې لپــاره 
بــه نــور فرصتونــه برابــر شــي. د هېــواد لــه طبیعــي ســرچینو څخــه بشــپړه ګټــه 
اخیســتنه پــه دې مانــا ده، چــې د پالیســیو او ادارو د اصــالح پــه برخــه کــې 
همغــږې او هوډمنــې هڅــې ترســره شــي. البتــه، دغــه چــاره یــوه نــوي لرلیــد 
تــه اړتیــا لــري: د افغانســتان اســتخراجي صنعــت د نــورو الرو چــارو پرځای، 

بایــد د دغــه هېــواد د خلکــو پــه خدمــت کــې وي. 
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لـومـړی څـپـرکی
د برشي پراختیا وضعیت
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افغانســتان د څــو پرلــه پســې جګــړو لــه املــه ډېــر زیــات اغېزمــن شــوی دی، خــو پــه وروســتیو کــې د ســولې پــر لــوري حرکتونــه کولــی شــي، 
د دغــه هېــواد د بشــري پراختیــا لپــاره یــو نــوی فرصــت برابــر کــړي. د دغــه هېــواد دولــت، د تلپاتــې پراختیایــي موخــې د ۲۰۳۰ کال اجنــډا پلــي 

کولــو تــه ژمــن دی، چــې پــه دغــه څپرکــي کــې د بشــري پراختیــا وضعیــت تــر ارزونــې النــدې نیــول کېــږي. 
افغانســتان ، ال هــم د څلــورو لســیزو جنــګ جګــړو لــه املــه پراختیــا نــه ده موندلــې او دغــه چــاره د دې المــل شــوی، چــې یــاد هېــواد د نــړۍ د 
ترټولــو بېوزلــو هېوادونــو پــه ډلــه کــې وشــمېرل شــي؛ دغــه هېــواد یــوازې د ۲۰۱۱ او ۲۰۱۷ کلونــو ترمنــځ د ســړي ســر ۵۶۰ ډالــره ملــي کلنــی 
ناخالــص عایــد   پــه لرلــو ســره، د ســړي ســر پــه ملــي عایــد کــې ۶۳ ســلنه زیاتوالــی درلــود، خــو لــه دغــه هېــواده د نړیوالــو ځواکونــو تــر وتلــو 
وروســته، چــې د نړیوالــو مرســتو لــه کمېــدو او د جګــړو او بــې ثباتیــو کچــې لــه زیاتېــدو ســره ملــه و   ، پــه دغــه کچــه کــې ۵ ســلنه کموالــی 

راغــی )۱-۱شــکل(. دغــه اقتصــادي رکــود د پانګــه والــو د بــاور او مصرفوونکــي د تقاضــا کچــې پــه راټیټېــدو ســره غښــتلی شــوی دی . 

۱- شکل – د مرستو د کچې کمېدل – د مرګ ژوبلو د کچې زیاتوالی او د پانګه والو د باور کچې راټیټېدل

رسچینه: چادهوری، 2018

ــۍ ورســره  ــه کورن ــر امنیتــي ســتونزو، چــې میلیونون دغــه چــاره، ســربېره پ
ــوې ده.  ــل ش ــام الم ــدو او ابه ــې د راټیټې ــد کچ ــوان دي، د عای الس او ګرې
ــه ۳۴ څخــه ۵۵  ــو ترمنــځ د بېوزلــۍ کچــه ل د ۲۰۰۷/ ۰۸ او ۱۷/۲۰۱۶ کلون
ســلنې تــه لــوړه شــوې )۲-۱( او نــژدې پــه ټولــو ســیمو کــې زیاتوالــی ښــیي 
)۳-۱ شــکل(. پــه ۱۷/۲۰۱۶ کال کــې نــژدې ۱۳ میلیونــه افغانانــو د بېوزلــۍ 

تــر کرښــې النــدې ژونــد کاوه

۲- شکل – د بېوزلۍ کچه، د اوسیدونکو پر بنسټ د کال رسوې

ــه افغانســتان کــې د  ــه. ALCS =  پ ــدو مــيل ارزون یادښــت: NRVA =  د خطــر او زیامنــن کې
ــد وضعیــت رسوې  ژون

رسچینه: السا : 17-2016
یادښــت: NRVA =  د خطــر او زیامنننــې مــيل ارزونــه. ALCS =  پــه افغانســتان کــې د ژونــد 

وضعیــت رسوې

رسچینه: د احصاییې مرکزي اداره، 2016 -17 

۱ شکل – د سیمې  پر بنسټ د بېوزلۍ کچه 
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۱-۱ جدول – د بیکارۍ او کم کارۍ کچه، ۱۷/۲۰۱۶، د کاري ځواک سلنه 

ــوه  ــه ی ــۍ، چــې ل ــو شــمېر احتمــاال زیــات دی. هغــه کورن ــو کورنی د بېوزل
تــر پنځــو تنــو غــړي لــري، یــوه پــر درېیمــه برخــه یــې د بېوزلــۍ تــر کرښــې 
النــدې ژونــد کــوي؛ پــه داســې حــال کــې، چــې هغــه کورنــۍ چــې تــر اتــه 
زیــات غــړي لــري، دغــه کچــه ۶۰ ســلنې تــه رســېږي   . د بېوزلــه کورنیــو 
غــړي پــه ټولیــزه توګــه ټیټــه کچــه زده کــړې لــري او د دغــه ډول کورنیــو 
سرپرســت، د اســتخدام لــه پلــوه احتمــاال زیانمنونکــی دی – کــه پخپلــه کار 
ــه  ــور ل ــړي، د ک ــه کار وک ــه توګ ــورې پ ــا د اج ــر وي، ی ــا کارګ ــوي، ی ک

خــرڅ ورکولــو پرتــه د کارګــر پــه توګــه دنــده ترســره کــړي. 
د بېکارۍ لوړه کچه 

ــواد د کاري  ــه هې ــه دغ ــوړه ده. پ ــه ل ــکارۍ کچ ــې د بې ــتان ک ــه افغانس پ
ــو لــوړه  ځــواک نــژدې ۲۴ ســلنه بېــکاره دي او پــه دې برخــه کــې تــر ټول
ــر  ــربېره پ ــوې ده. س ــمېرل ش ــلنه ش ــې ۴۷ س ــځو ده، چ ــو ښ ــه د ځوان کچ
ــځو  ــه و ۱۸ او د ښ ــه د نارین ــۍ کچ ــا منځن ــواک د وزګارتی دې، د کاري ځ
ــده لرونکــي  ــوازې ۱۳ دن ــه افغانســتان کــې ی ۴۱ ســلنه ده. )۱-۱ جــدول( پ
کســان، لــه خپلــو دنــدو څخــه راضــي او مناســبې دنــدې لــري. همدارنګــه د 
ټولــو دنــدو پــه کچــه ۸۰ ســلنه یــې د ناخونــدي، زیانمنونکــې او کمــزوري 

ــږي .   ــه توګــه ډلبنــدي کې ــدې پ کاري شــرایطو ســره ملګــرې دن

کلیوالي ښاري ښځې نارینه شاخصونه کاري 

41 35 55 34 له ګټې پرته د بوختو وګړو سلنه 

23 12 24 20 د پــر کار بوختــو کســانو د ســلنې پــه 
توګــه د کــم کارۍ کچــه 

17 9 14 16 د کاري ځــواک د ټولټــال پــه توګــه 
د کــم کارۍ کچــه 

24 27 41 18 بېکارۍ کچه د 

30 39 47 23 د ځوانانو ترمنځ د بیکارۍ کچه

45 48 46 45 د بیــکارو وګــړو د ټولټــال ســلنې پــه 
توګــه د ځوانانــو د بیــکارۍ کچــه 

رسچینه: د احصاییې مرکزي اداره  2018ز. 

د افغانســتان درې پرڅلورمــه برخــه وګــړي، پــه کلیوالــي ســیمو کــې 
اوســېږي، چــې تــر ډېــره بریــده یــې د ژونــد چــارې د کرنــې لــه املــه مــخ 
ــز  ــوي کرنی ــه ش ــو ترالس ــري، خ ــت ل ــز ظرفی ــواد کرنی ــه هې ــي  . دغ ــه ځ ت
حاصــالت او تــرې راغلــي عایــد، مالــي ســرچینو تــه د بزګرانــو د نــه 
ــم دی.  ــه، ک ــه امل ــارو ل ــزورې کاري الرو چ ــي کم ــي او د کلیوال السرس
ــه پســې  افغانســتان همــدا راز د وګــړو لــه ودې ســره مــخ دی، چــې پــه پرل
توګــه د ځمکــې د ټوټــه ټوټــه کېــدو المــل ګرځــي او د ډیــری کروندګــرو 
ــوي. د ۰۸/۲۰۰۷ او  ــخ ک ــره م ــواښ س ــه ګ ــت ل ــتي وضعی ــو معیش کورنی
ــه ۶.۷  ــه ل ــۍ کچ ــو منځن ــو وړ ځمک ــځ، د خړوبول ــو ترمن ۱۷/۲۰۱۶ کلون
جریبــو )۱.۳ هکټــارو( څخــه، ۴.۹ جریبــو )۱.۰ هکټــارو( تــه راټیټــه شــوې 
ــختو  ــې س ــیمو ک ــمېر س ــو ش ــه ی ــه پ ــالت همدارنګ ــدو حاص ده. د کرون

ــدود دي. ــره، مح ــام س ــه پ ــه پ ــرایطو ت ــي ش ــي او جغرافیای اقلیم

روغتیايي پاملرنو ته ناکايف الرسسی 

د روغتیــا پــه برخــه کــې الســته راوړنــې مــخ پــه ښــه کېــدو دي. د ۱۹۹۰ او 
۲۰۱۷ کلونــو ترمنــځ د ژونــد هیلــه لــه ۵۰ کلنــی ۶۵ کلنــي تــه لــوړه شــوې 
ــه هــر ۱۰۰۰  ــه داســې حــال کــې، چــې د ماشــومانو د مړینــې کچــه پ ده؛ پ
ــځو او  ــوې ده. د ښ ــه ش ــه راټیټ ــه ۴۵ ت ــه ۱۲۰ څخ ــې، ل ــږون ک ــدي زې ژون
ــې  ــه ۲۰۰۳ ز. کال راهیس ــه ل ــړې توګ ــه ځانګ ــې پ ــته راوړن ــومانو الس ماش
ــو  مــخ پــه غوړېــدا دي. پــه همــدې حــال کــې، د ۲۰۰۳ز. او ۲۰۱۳ ز. کلون
ــري،  ــدې م ــۍ وړان ــه کلن ــر پنځ ــې ت ــمېر، چ ــومانو ش ــو ماش ــځ د هغ ترمن
ــې د  ــې، چ ــال ک ــې ح ــه داس ــوی دی؛ پ ــټ ش ــه راټی ــه برخ ــر درېیم ــوه پ ی
ــدو د  ــږي او د مین ــلنه راټیټې ــې دوه س ــه کال ک ــت پ ــې لکن ــومانو د ژب ماش

ــوې ده..   ــه ش ــه راټیټ ــه ۳۷۶ ت ــه ۱۱۰۰ څخ ــې ل ــه کال ک ــه پ ــې کچ مړین
ــرې  ــه لې ــه ناامن ــوې او ان پ ــوړه ش ــه ل ــو کچ ــي خدمتون ــټیزو روغتیای د بنس
پرتــو ســیمو کــې یــې هــم وضعیــت ښــه والــی موندلــی دی؛ یعنــې درملــو، 
د پوهاویــو وړانــدې کوونکــو، ناروغانــو د سالمشــورې، تجهیزاتــو او 
ــی ښــیي . کــه څــه هــم  ــه د السرســي کچــه هــم زیاتوال ــو ت ــو مرکزون فعال
روغتیایــي پاملرنــو تــه د السرســي کچــه الهــم ډېــره ټیټــه ده . لکــه څرنګــه 
چــې د ۲۰۰۰- ۲۰۱۵ کلونــو ترمنــځ یــوازې ۵۹ ښــځو تــر زیــږون وړانــدې د 
روغتیایــي پاملرنــو خدمتونــه ترالســه کــړي او ۵۳ ســلنه زیــږون د ټیټانــوس 
پــر وړانــدې واکســین شــوې دي. تــر نیمایــي کــم د زیــږون پېښــې پــه یــو 
روغتیایــي مرکــز کــې رامنځتــه کېــږي، او پــه بېوزلــو کورنیــو کــې نــژدې 
درې پــر څلورمــه برخــه ښــځې، خپــل کوچنیــان پــه کــور کــې زیــږوي. د 
۱۲ تــر ۲۳ میاشــتنیو پــورې نــژدې تــر نیمایــي کــم ماشــومان پــه بشــپړ ډول 
ــه وزن څخــه د مینــدو  ــه وخــت ل ــو ل واکســین شــوې دي. د خپلــو زیږونون
د لیکلــي راپــور یــا ســوابقو ثبــت، د دغــه ســروې تــر ترســره کېــدو ۵ کالــه 
ــې  ــود و – چ ــه اړه موج ــو پ ــو زیږونون ــلنو ژوندی ــوازې د ۱۴ س ــدې، ی وړان
لــه دغــه شــمېر څخــه د ۱۷ ســلنه نــوي زېږیدلــي ماشــومانو وزن کــم و. تــر 
شپږمیاشــتنې النــدې یــوازې ۴۳ ســلنه ماشــومان پــه انحصــاري توګــه د مــور 
پــه شــیدو ســره تغذیــه کېــږي او یــوازې د ۱۶ ســلنه ماشــومانو پــه وړانــدې، 
ــه  ــم پ ــو وړ غذایــي رژی ــږه د منل ــر ۲۳ میاشــتو پــورې دي، لږترل چــې د ۶ ت
پــام کــې نیــول کېــږي. دغــه چــاره، د خوارځواکــۍ لــه لــوړې کچــې ســره 
مرســته کــوي – د جســمي کمزورتیــا کچــه ۱۰ ســلنه، د ونــې لنډوالــی ۴۱ 

ــی ۲۵ ســلنه ده.   ســلنه او د وزن کموال
د ډیــری ماشــومانو لپــاره یــوه ټولیــزه ســتونزه دا ده، چــې د هغــوی د 
زېږېــدو نېټــه پــه دولتــي دفتــر کــې نــه ثبتېــږي. پــه ۲۰۰۲ ز. کال کــې تــر ۵ 
کلنــی النــدې د ۴۲ ســلنه ماشــومانو زیږېدنــه ثبــت شــوې وه. ناثبــت شــوي 
ماشــومان نــه شــي کولــی، بنســټیزو خدمتونــو لکــه زده کــړې او روغتیایــي 
ــو  ــه بېوزل ــره پ ــر ډې ــې ت ــومان چ ــه ماش ــري. دغ ــی ول ــه السرس ــو ت پاملرن
ټولنــو پــورې تــړاو لــري، تــر ډېــره د قاچــاق لــه خطــر، پــه زور لــه وخــت 
ــه  ــږي. دغ ــخ کې ــره م ــرۍ س ــه کارګ ــومانو ل ــا د ماش ــو ی ــې ودون ــه مخک ن
ډول ماشــومان د ژوندانــه پــه راتلونکــو پړاونــو کــې، چــې د بلــوغ عمــر تــه 
رســېږي، کېــدای شــي د پاســپورت اخیســتلو، رســمي دنــدې ترالســه کولــو 
ــه ســتونزو ســره مــخ شــي.  ــا بانکــي حســاب پرانېســتنې پــه برخــه کــې ل ی

غذايي ناخوندیتوب او د خوړو کموالی 

ــر  ــوب ت ــي ناخوندیت ــه د غذای ــومانو تغذی ــې، د ماش ــو ک ــو کورنی ــه ټول پ
اغېــزې النــدې ده – د خــوړو نړیــوال پروګــرام د راپــور لــه مخــې، پــه دغــه 
ــه کســان )د ټولتــال نفــوس یــوه پــر درېیمــه برخــه(  هېــواد کــې ۹.۳ میلیون
ــه دې شــمېر څخــه، ۳.۴ میلیــون  ــه غذایــي ناخوندیتــوب ســره مــخ دي. ل ل
وګــړي یــې، د غذایــي ناخوندیتــوب لــه لــوړې کچــې او پاتــې ۵.۹ میلیونــه 
ــه  ــې ل ــه دي، چ ــه ن ــخ دي او د دې جوګ ــره م ــې س ــۍ کچ ــه منځن ــور ل ن
ــړي.  ــه وک ــره مقابل ــو س ــه افات ــو ل ــي پېښ ــه طبیع ــه توګ ــې پ ــو د بېلګ ټکانون
ــا د  ــږي او ی ــه مجبوری ــالو ت ــو خرڅ ــو ځمک ــری د خپل ــۍ ډې ــه کورن دغ
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ــوي. ــه ک ــه مراجع ــرو ت ــو او ملګ ــو خپلوان ــاره خپل ــتې لپ مرس
ــه  پــه دې هېــواد کــې یــوه پــر درېیمــه برخــه خلــک پــه منظمــه توګــه ل
غذایــي ناخوندیتــوب ســره مــخ دي ـ هغــه څــه چــې د ۲۰۱۸ ز. کال 
لــه وچکالــۍ ســره نــور هــم پــراخ شــو او تــر دوه درییمــې برخــه خلــک 
یــې زیانمــن کــړل. دغــه چــاره چــې د عوایــدو کچــې د راټیټېــدو المــل 
شــوې، د جــدي روغتیایــي ســتونزو المــل شــوې هــم ده او د منفــي مقابلې 

ــوي . ــه هڅ میکانیزمون
ــۍ  ــه کورن ــري؛ هغ ــم ل ــیتي اړخ ه ــه، جنس ــوب کچ ــي ناخوندیت د غذای
چــې د ښــځو لــه خــوا یــې سرپرســتي کېــږي، د نــورو کورنیــو پــه پرتلــه 

۱-۱ شکل – افغانستان کې د باثباته پرمختګ د موخې شاخصونه 

افغانســتان لــه ۲۰۰۰ کال راهیســې د باثباتــه پرمختــګ د موخــو پــه برخــه کــې ډیــر پرمختــګ کــړی دی. لومړنیــو خدمتونــو 
تــه السرســي پــه کــراره پرمختــګ کــړی خــو ښــوونې او روزنــې او روغتیایــی شــاخصونو د پــام وړ چټــک پرمختــګ کــړی 
دی. خــو ځینــې داســې شــاخصونه هــم شــته چــې د پرمختــګ پــر ځــای نــور هــم خــراب شــوي دي. لکــه د ښــځو پــر وړانــدې 
تاوتریخوالــی، عمــدي وژنــې، د ښــاري اوســیدونکو د ژونــد پرتلنــه او د اوبــو د کمښــت او السرســي ســتونزې هــم د پــام وړ 

شــاخصونه دي.

نــژدې ۵۰ ســلنه یــې امــکان لــري، چــې لــه غذایــي ناخوندیتــوب ســره مــخ 
شــي. د پایلــې پــه توګــه، د دې شــونتیا زیاتــه ده، چــې ښــځې د نارینــه و پــه 
پرتلــه دوه برابــره د بیړنــي حالــت پــر وړانــدې د مقابلــې پــر مهــال درویــزۍ 
تــه مخــه کــوي   . لــه هغــه ځایــه، چــې مناســبو اوبــو او حفــظ الصحــې او د 
کوچنیــو ماشــومانو د تغذیــې مناســبو کړنــالرو تــه کافــي السرســی نشــته، 
نــو لــه غذایــي توکــو څخــه د ګټــه اخیســتنې لــړۍ بیــا هــم ډېــر کمــزورې 

ده. 
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د زده کړې او لیک لوست ټیټه کچه 

ــدو  ــه کې ــه ښ ــخ پ ــو ورو ورو م ــټ دی، خ ــم ټی ــار ال ه ــړې معی د زده ک
ــې د ۲۰۰۵  ــت کچ ــک لوس ــځ د لی ــانو ترمن ــو کس ــه عمرلرونک دی. د پاخ
ــو  ــلنې او د ځوانان ــه ۳۵ س ــلنې څخ ــه ۲۴ س ــځ ل ــو ترمن – ۱۷/۲۰۱۶ کلون
ترمنــځ لــه ۳۱ څخــه ۵۴ ســلنې تــه کموالــی موندلــی دی. خــو بیاهــم دغــه 
کچــه د ښــځو پــه پرتلــه د نارینــه لپــاره لــوړه ده. د ۱۵ کلنــو یــا تــر هغــه لــوړ 
عمرلرونکــو ۹.۷ میلیونــو نالوســتو کســانو لــه جملــې څخــه، چــې پــه دغــه 
هېــواد کــې اټــکل شــوی، ۶۱ ســلنه یــې ښــځې او پاتــې ۳۹ ســلنه یــې نارینــه 
ــه  ــوړه کچــه او پ ــه ل ــه ختیــځ کــې پ ــواد پ دي. د لیــک لوســت کچــه د هې
ســویلي ســیمو کــې، چــې تــر ډېــره پښــتانه دي، پــه ټیټــه کچــه کــې دي.  . 
د زده کــړې پــه لومړنــۍ دوره کــې د واقعــي نوملیکنــې پــه تــړاو هېــڅ راز 
معلومــات پــه الس کــې نشــته، کــه څــه هــم د غیرواقعــي نوملیکنــې کچــه 
ــه برخــه  ــه ۲۰۱۷ ز. کال کــې د منځنــۍ کچــې زده کــړو پ ۱۰۰ ســلنه ده. پ
ــه داســې  ــه و ترمنــځ د واقعــي نوملیکنــې کچــه ۶۲ ســلنه وه، پ کــې د نارین
ــوړو زده  ــلنه وه. د ل ــځ ۳۶ س ــو ترمن ــمېره د نجون ــه ش ــې دغ ــې، چ ــال ک ح
کــړو پــه برخــه کــې د غیــر واقعــي نوملیکنــې کچــه د نارینــه لپــاره ۱۵ ســلنه، 
خــو د نجونــو لپــاره یــوازې پنځــه ســلنه وه. د ښــوونې او روزنــې معیارونــه، 

پــه ښــوونیزو زېربنــاو د پانګونــې د نشــتوالي او د کافــي ښــوونځیو د نشــتون 
لــه املــه، کمــزوري دي، د بېلګــې پــه توګــه: ۴۱ ســلنه ښــوونځي ودانــی نــه 
ــري –  ــه ل ــم ن ــناب ه ــه او تش ــوال، اوب ــې دې ــې د احاط ــری ی ــري او ان ډی ل
چــې دغــه چــاره پــه ځانګــړې توګــه تــر ډېــره بریــده د نجونــو پــر زدکــړو 
ــزو  ــته ټولنی ــدې د ش ــر وړان ــړې پ ــځو د زده ک ــې، د ښ ــوي. نجون ــز ک اغی
تبعیــض لــه املــه کړیــږي. ډیــری ښــوونځي د اړتیــا وړ لــوازم او ښــوونکي، 
پــه ځانګــړې توګــه ښــځینه ښــوونکې نــه لــري. ډیــری کورنــۍ دا نــه منــي، 
چــې نجونــو تــه یــې پــه ځانګــړې توګــه چــې د پیغلتــوب پــه عمــر کــې وي، 
ــت  ــس کیفی ــګ، د تدری ــړي. د دې ترڅن ــوونکی درس ورک ــه ښ ــو نارین ی

هــم ډېــر ټیــت دی .
ــي.  ــه نیس ــګ مخ ــومانو د ت ــه د ماش ــوونځي ت ــم ښ ــکاري ه ــي او بی بېوزل
ښــوونځي تــه د ماشــومانو د تــګ پــر وړانــدې بــل خنــډ، د ماشــومتوب پــه 
عمــر کــې ودونــه دي: یــوه پــر درېیمــه برخــه نجونــې، تــر ۱۸ کلنــۍ مخکې 
واده کیــږي، او کلــه چــې هغــوی یــو ځــل د کــور پــه کارونــو کــې بوخــت 

شــي، نــو ډیــری یــې دې تــه اړکېــږي، چــې خپلــې زده کــړې پرېــږدي .
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کمزورې استوګنه او زېربناوې

ــات  ــلنې زی ــر ۸۰ س ــټ دي. ت ــې ټی ــواد ک ــه هې ــم پ ــرایط ه ــتوګنې ش د اس
وګــړي پــه داســې کورونــو کــې ژونــد کــوي، چــې لــه بــې کیفیتــه توکــو 
ــه کچــه د ډېــرې  ــۍ پ څخــه جــوړ شــوي دي او ۴۴ ســلنه وګــړي، د کورن
ــوه  ــه ی ــه پ ــه توګ ــې پ ــوي، د بیلګ ــد ک ــې ژون ــرایطو ک ــه ش ــې پ ــې ګوڼ ګڼ
ــر  ــړو درې پ ــاري وګ ــیږي. د ښ ــان اوس ــات کس ــو زی ــر درېی ــې ت ــه ک خون
ــې  ــیمو ک ــه س ــا بیوزل ــیمو ی ــتوګنیزو س ــبو اس ــه نامناس ــه، پ ــه برخ څلورم
ــو او حفــظ الصحــې تــه  ــو کــې پاکــو اوب اوســیږي. پــه دې وروســتیو کلون
ــه   ــوې دي – ک ــه ش ــاوې رامنځت ــړ پراختی ــو ل ــې ی ــه ک ــه برخ ــي پ د السرس
څــه هــم پــه پورتــه برخــو کــې بیــا هــم السرســی پــه ډېــره ټیټــه کچــه کــې 
دی. یــوازې ۳۶ ســلنه کســان لــه خونــدي پاکــو اوبــو څخــه ګټــه اخلــي او 
۴۱ ســلنه کســان لــه مدیریــت شــویو حفــظ الصحــې خدمتونــو څخــه ګټــه 

ــه کــوي.  پورت
پــه هېــواد کــې کابــو ډېــر خلــک یعنــې ۹۸ ســلنه کســان برېښــنا تــه 
ــک  ــو د چټ ــزو شیش ــده د لمری ــره بری ــر ډې ــاره، ت ــه چ ــري. دغ ــی ل السرس
وېــش لــه املــه ممکنــه شــوې ده: د ۰۸/۲۰۰۷ او ۱۷/۲۰۱۶ کلونــو ترمنــځ د 
هغــو کورنیــو کچــې، چــې لمریــزه برښــنا لــري، لــه ۲۲ څخــه ۵۹ ســلنې تــه 

ــی دی.   ــی موندل زیاتوال
همدارنګــه پــه دې وروســتیو کــې مواصالتــي زېربنــاو هــم پرمختــګ کړی 
ــي  ــلنه کلیوال ــډون ۶۳ س ــه ګ ــو پ ــې د کوچیان ــه ۲۰۱۶/ ۱۷ کال ک دی؛ پ
ــن  ــه واټ ــرۍ پ ــړک د دوه کیلومت ــتنې وړ س ــې اخیس ــنۍ ګټ ــړو د همیش وګ

ــد کاوه . کــې ژون
جنسیتي نابرابروالی 

ــري. د  ــې ل ــته راوړن ــې الس ــې، زیات ــر ک ــه بهی ــو پ ــرو ۱۸ کلون ــځې، د تې ښ
ــه ۵۷  ــه ل ــد هیل ــځ د ژون ــځو ترمن ــځ د ښ ــو ترمن ۲۰۰۰ ز. او ۲۰۱۸ز. کلون

د بدخشان والیت د رسسنګ د الجوردو کانونو په ساحه کی یو وروکی کلی د الجوردو کانونو د ذخیره کولو لپاره کورو یو په دوه زیاتیږی او د ژوند کولی لپاره کم شوی دی.

  عکس - افغانیت رشکت

ــې  ــه ک ــه دې برخ ــم پ ــا ه ــو بی ــوې ده، خ ــه ش ــه پورت ــو ت ــه ۶۶ کلون څخ
زیــات تبعیــض او نابرابروالــی شــته او ښــځې لــه محــدودو فرصتونــو څخــه 
ــه  ــې پ ــۍ کچ ــې منځن ــم د نړیوال ــه ه ــې کچ ــدو د مړین ــن دي . د مین برخم

ــوړه ده.  ــه ل ــه، اوه ځل پرتل
ــوه کال  ــړې د ی ــاره د زده ک ــځو لپ ــوه، د ښ ــه پل ــړې ل ــدا راز، د زده ک هم
ــه ۰.۶ څخــه پــه ۲۰۱۸.ز کال کــې ۷.۹ تــه  لګښــت پــه ۲۰۰۰ ز. کال کــې ل
ــړې  ــه و د زده ک ــه، د نارین ــره، همدارنګ ــه دې س ــی دی. ل ــی موندل لوړوال
کلونــو منځنــی لګښــت ال هــم ټیــټ دی او لــه ۲۰۰۰ کال راهیســې یــوازې 
ــم د  ــه دې ه ــره ل ــکل ۴-۱(. س ــوی دی )ش ــودل ش ــی ښ ــلنه زیاتوال ۱.۱ س
ښــځو زدکــړو پرمختــګ کــړی دی، د بیلګــې پــه توګــه، د ښــځو ګــډون 
اوس هــم پــه پوهنتونونــو کــې کــم دی او لــه ۲۰۱۴ او ۲۰۱۸ کال ترمنــځ ۷۰ 

ســلنې تــه پورتــه شــوی دی.

۱ شکل- د زده کړې د کلونو منځنۍ کچه په ۲۰۱۸ کې

رسچینه:  د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام
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 ښــځې همدارنګــه د کاري ځــواک پــه برخــه کــې هــم لــه توپیــري چلنــد 
ــډه، د  ــه برخــه کــې د ښــځو ۱۹ ســلنه ون ســره مــخ دي. د کاري ځــواک پ
ــه افغانســتان کــې زیاتــره  ــو ټیټــه کچــه ګڼــل کېــږي؛ ځکــه پ نــړۍ تــر ټول
کورنــۍ ښــځو تــه اجــازه نــه ورکــوي، چــې لــه کــوره بهــر کار وکــړي. لــه 
دې پرتــه، هغــه ښــځې، چــې د کار کولــو جوګــه وي او لېوالتیــا یــې لــري، 
پــه کاري ځــواک کــې نــه دي شــاملې او د نــه د وزګارتیــا پــه کچــه کــې 
شــمېرل کېــږي. د مدیریتــي بســتونو یــوازې ۴ ســلنه برخــه د ښــځو لــه خــوا 
ــې د  ــر ک ــه ډګ ــازار پ ــړې او د کار ب ــدول، د زده ک ــږي. ۲-۱ ج اداره کې

جنســیتي برابروالــي منتخــب شــاخصونه ښــیي.  

د جنســیتي برابروالی 
شاخصونه  شاخص

0.4 د لویانو د لیک لوست کچه

0.6 د ځوانانو د لیک لوست کچه

0.7 په لومړنیو زده کړو کې د برخې اخیستو واقعي کچه 

0.5 په منځنیو زده کړو کې د برخې اخیستو واقعي کچه 

0.4 په عايل تعلیامتو کې د برخه اخیستو واقعي کچه 

0.3 په کاري ځواک کې د برخې اخیستو کچه

1.6 د بېکارۍ کچه 

1.5 د ځوانانو ترمنځ د بېکارۍ کچه 

1.8 د هغــو ځوانانــو ونــډه، چــې پــه ښــوونیز، کاري او زدکــړو بهیــر 
کــې نــه دي شــامل 

۲- ۱ جدول – د جنسیتي برابروالی منتخب شاخصونه

یادونــه: د جنســیتي برابروالــی شــاخص، د ځانګــړي شــاخص د مقادیــرو ترمنــځ د نســبت پــه توګــه، 
د نجونــو/ ښــخو او هلکانــو/ نارینــه وو لپــاره  محاســبه کېــږي. د مقــدار زنجیــره د ۰ تــر ۲ پــورې 
ــکتور  ــه س ــه، د هغ ــر ۱ پورت ــودونکی دی او ت ــی ښ ــق برابروال ــیتي دقی ــمېره، د جنس دي. د ۱ ش

شــاخص دی، چــې هلتــه جنســیتي نابرابــروايل ډېــر تــر ســرګو کېــږي.

رسچینه: په افغانستان کې د ژوند رشایطو رسوې، ۲۰۱۶/ ۱۷ کال. 

د اوبو کموالی

پــه افغانســتان کــې، د اوبــو ســرچینې د تامیــن مســله، د بېالبېلــو الملونــو لکــه 
د طبیعــي یخچالونــو اوبــه کېــدل او د اوبــو د ســرچینو کمــزوري مدیریــت 
ــرچینو د  ــو س ــو لرونک ــاره، د اوب ــه چ ــوې ده او دغ ــزورې ش ــه، کم ــه امل ل

ــنه، د کان  ــه اندېښ ــوه مهم ــې ی ــواد ک ــه هې ــې ده. پ ــل ګرځېدل ــدو الم کمې
ــوېیدنه او  ــاورې ښ ــه، د خ ــه امل ــدو ل ــرچینو د خرابې ــي س ــې او طبیع کېندن

ــی دی.  ــرچینې کموال ــو س ــه د اوب ــا او همدارنګ ککړتی
ــه  ــو ل ــروې ۲۰۱۶-۱۷، د کورنی ــت س ــد وضعی ــې د ژون ــتان ک ــه افغانس پ
ــزو  ــیمه یی ــوراګانو )س ــي ش ــه د ولس ــتازو او همدارنګ ــه اس ــځینه او نارین ښ
ــو  ــر ټول ــې ت ــړې، چ ــتنه ک ــه پوښ ــتازو څخ ــه اس ــوراګانو( ل ــي ش پراختیای
ــه  ــو ت ــیږي او خلک ــه ورس ــت ورت ــې دول ــه ده، چ ــې کوم ــا ی ــۍ اړتی بیړن
ــو  ــاکو اوب ــنه د څښ ــتره اندېښ ــو س ــه د ټول ــړي. البت ــدې ک ــه وړان خدمتون
ــه، د  ــه پرتل ــیدونکو پ ــاري اوس ــنه د ښ ــه اندېښ ــم دغ ــه ه ــه څ ــه اړه وه؛ ک پ
ــه وه .  ــره زیات ــو ترمنــځ ډې ــه ځانګــړې توګــه کوچیان ــي خلکــو او پ کلیوال
دغــه ځوابونــه دې تــه پــه پــام ســره، چــې افغانســتان د نــړۍ پــه کچــه یــو لــه 
هغــو هېوادونــو دی، چــې د اوبــو لــه ســخت کمښــت ســره مــخ دی، جګــړه 
ــولو د  ــو رس ــۍ او ان د اوب ــې باک ــې د ب ــه ک ــه دې برخ ــایل پ ــي مس او سیاس
سیســتمونو د تخریــب المــل شــوي دي. پــه راتلونکــي کــې بــه د یخچالونــو 
د اوبــو کېــدو او د اقلیــم بدلــون لــه املــه اوبــو تــه السرســی ســتونزمنه چــاره 
ــې کارول  ــه ک ــه برخ ــې پ ــلنه، د کرن ــژدې ۸۵ س ــو ن ــتان د اوب وي. د افغانس
کېــږي؛ پــه دې توګــه د اوبــو کموالــی، د بزګرانــو معیشــت لــه منځــه وړي 
ــي  ــوي. کلیوال ــه زیات ــخړو کچ ــزو ش ــي او ټولنی ــې د سیاس ــواد ک ــه هې او پ
وګــړي، د وچکالــۍ، ســیالبونو، نــورو طبیعــي پېښــو او نــورو نــاوړه پدیــدو 

پــر وړانــدې ډېــر زیــات زیانمــن کیــږي.
څو اړخیزه بېوزيل

ــدای  ــو کې ــري. خ ــورې اړه ل ــي پ ــد کموال ــه، د عای ــه کچ ــۍ معمول د بېوزل
شــي وګــړي پــه ډېــرو نــورو برخــو لکــه روغتیــا او زده کــړې  کــې محــروم 
پاتــې شــوې وي. د بېوزلــي یــوه پراخــه کچــه اخیســتنه، چــې دغــه عوامــل 
ــو  ــتان څ ــاخص دی. د افغانس ــۍ ش ــزې بېوزل ــاملیږي، د څواړخی ــې ش پک
ــه  ــوړ ده. هغ ــاخصونو ج ــه ۱۸ ش ــې ل ــو ک ــو برخ ــه درېی ــي پ ــزه بېوزل اړخی
ــې، د  ــاخصونو ک ــو ش ــه دغ ــه برخ ــر درېیم ــږه د دوه پ ــې لږترل ــړي، چ وګ
محرومیــت احســاس کــوي، نــو د څواړخیــزې بېوزلــۍ پــه کټګــورۍ کــې 

ــږي.  شــمېرل کې
د افغانســتان تــر نیمایــي زیــات )۵۲ ســلنه( وګــړي لــه څواړخیــزې بېوزلــۍ 
ســره الس او ګرېــوان دي. پــه دې هېــواد کــې د ښــار مېشــتو وګــړو کچــه 
۱۸ ســلنه ده، پــه داســې حــال کــې، چــې د کلیوالــي وګــړو کچــه ۶۱ ســلنې 
تــه رســېږي. د کوچیانــو نــژدې ۸۹ ســلنه وګــړي پــه څــو اړخیــزې بېوزلــۍ 
کــې ژونــد کــوي. د څواړخیــزې بېوزلــۍ کچــه پــه کابــل کــې لــه ۱۲ ســلنې 
ټېټــې کچــې نیولــې بیــا د بادغیــس پــه څېــر یــو شــمېر والیتونــو کــې تــر ۸۱ 

ســلنې پــورې رســیږي. 

۱-  شکل – په والیتي کچه د څواړخیزې بېوزلۍ کچه 

رسچینه: د افغانستان د احصاییې مرکزي اداره، 2019م. 
ــزې  ــه، د څــو اړخی ــه امل ــه الرسيس ل ــه د ن ــو ت ــزو خدمتون د بادغیــس والیــت اوســیدونکي، ټولنی

بېوزلــۍ پــه لــوړه کچــه کــې دي.  
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 افغانستان کې د کانونو کېندنه 

بادغیس کابل ملي افغانستان،  کال شاخصونه 

85.5 14.7 51.7 2016-17 ــد  ــې ژون ــۍ ک ــزې بېوزل ــه څواړخی ــې پ ــلنه، چ ــړو س ــو وګ د هغ
ــوي ک

67 36 55 2015 تر پنځه کلنۍ د ټیټ عمر لرونکو ماشومانو د مړینې کچه 

11 88 55 2016-17 د روغتیايي ماهرو کسانو په مرسته د زېږون کچه 

18 54 35 2016-17 د لویانو د لیک لوست کچه 

25 74 54 2016-17 د ځوانانو د لیک لوست کچه 

95 11 74 2016-17 ــه جامــد ســوند توکــو څخــه ګټــه  د هغــو کورنیــو ســلنه، چــې ل
اخــيل

28 97 64 2016-17 د څښاک پاکو اوبو ته د الرسيس سلنه 

18 50 42 2016-17 د فاضالب سیستم ته د الرسيس کچه 

19 1 14 2016-17 ــتې  ــه پرانېس ــلنه/ پ ــو س ــع کول ــوع د دف ــه د مدف ــي بڼ ــه صحراي پ
توګــه 

12 35 21 2016-17 د هرو ۱۰۰ ســلو تنو پر ســر د موبایل تیلفونونه

۱-۳ جدول – کابل او بادغیس : د برشي پراختیا غوره شوي شاخصونه 

۱ شکل – پراختیايي رسمي خالصې مرستې 

رسچینه: نړیوال بانک. 

ــيل اداره- د  ــو م ــې او معلومات ــت رسوې ۱۴/۲۰۱۳ او ۱۷/۲۰۱۶؛ د احصایی ــه وضعی ــې د ژوندان ــتان ک ــه افغانس ــزي اداره، ۲۰۱۸ز؛ پ ــې مرک ــتان د احصایی ــه: د افغانس رسچین
ــاخص ۲۰۱۸ز.  ــي ش ــتان والیت افغانس

ــی دی. د ۲۰۱۷ ز. کال  ــورې تړل ــو مرســتو پ ــه بهرنی ــه دې رسه رسه، افغانســتان اوســمهال هــم پ ل
لــه مــارچ – د ۲۰۱۸ ز. فــروري پــورې د مــيل تصویــب شــوې بودجــې، دوه پــر درېیمــه برخــه 

لګښــتونه د نړیوالــو مرســتندویانو لــه خــوا ورکــول شــوې وه.  

ــزې  ــځ د څواړخی ــو ترمن ــو ډل ــر لرونک ــو عم ــورو بېالبېل ــومانو او ن د ماش
ــوي :  ــدې ک ــات وړان ــدې معلوم ــل الن ــو تحلی ــۍ ی بېوزل

پــه  ماشــومان،  زیــات  نیمایــي  تــر  ترمنــځ  کلونــو   ۱۷  -۰ د   •
کــوي.  ژونــد  کــې  بېوزلــۍ  څواړخیــزه 

ــۍ  ــزې بېوزل ــې د څواړخی ــومانو ک ــځ ماش ــو ترمن د ۰- ۹ کلون  •
ده.  لــوړه  خــورا  کچــه 

د ۰-۱۷ کلونــو ترمنــځ ماشــومانو کــې، د دې پــه پــام کــې   •
نیولــو پرتــه، چــې هغــوی چېرتــه ژونــد کــوي، د نــورو عمــر لرونکــو ډلــو 
ــزې  ــوړه ده. د څواړخی ــورا ل ــه خ ــۍ کچ ــزې بېوزل ــو اړخی ــه، د څ ــه پرتل پ
بېوزلــۍ کچــه د هغــو ماشــومانو لپــاره، چــې پــه کلیــو کــې اوســېږي، ۰.۳۵ 
ده؛ پــه داســې حــال کــې، چــې دغــه شــمېره، د ښــار مېشــتو ماشــومانو لپــاره 

ــږي.  ــبه کې ــلنه محاس ۰.۱۱ س
د  لپــاره  ماشــومانو  مېشــتو  ښــار  ترمنــځ  کلونــو   ۱۷  -۰ د   •
ــې  ــال ک ــې ح ــه داس ــه ده؛ پ ــلنه زیات ــر ۲۰ س ــه ت ــۍ کچ ــزې بېوزل څواړخی
رســېږي.   تــه  ســلنې   ۶۵ ماشــومانو  کلیوالــي  د  شــمېره  دغــه  چــې 

د ځوانانو د زیامننتیا کچې زیاتوالی 

ــه دې  ــري . پ ــر ل ــدې عم ــي الن ــر ۲۵ کلن ــړي، ت ــلنه وګ ــتان ۶۴ س د افغانس
ــه  ــه امل ــت ل ــتم د حاکمی ــۍ سیس ــړي، د پالرواکمن ــوان وګ ــې ځ ــواد ک هې
چــې لــه هغــوی څخــه تمــه کېــږي، ترڅــو عایــد الســته راوړي او لــه مالــي 
ــه وخــت کــې، کاري  ــه ورت ــۍ ســره مرســته وکــړي خــو پ ــه کورن ــوه ل پل
فرصتونــو تــه السرســی محــدود وي او امنیتــي ســتونزې هــم وي، نــو دوی 
تــر ســختو روانــي فشــارونو النــدې وي. د کان کیندنــې پــه ســکتور کــې، 
ځوانــان پــه ناقانونــه کان کیندنــه کــې د دنــدې د موندلــو پــه لټــه کــې وي. 
دغــه کانونــه زیاتــره د زورواکــو جګــړه مارانــو لــه خــوا اداره کېــږي، چــې 
ــې  ــوي، چ ــو ک ــه چمت ــان، دې ت ــره، ځوان ــد س ــواښ او تهدی ــه ګ ــوی پ هغ

ــې دوی د  ــي، چ ــو ویل ــي ځوانان ــدا راز تنک ــړي. هم ــاره کار وک د دوی لپ
دولتــي او مخالفــو ځواکونــو د ســیالي ښــکار ګرځیدلــي، او اړ کیــږي چــې 
ــي  ــه کلیوال ــوه، پ ــل پل ــه ب ــي. ل ــای ش ــره یوځ ــو س ــو ځواکون ــله وال ــه وس ل
ــه ورکــول کېــږي، چــې ښــوونځي  ســیمو کــې زیاتــرو ښــځو تــه اجــازه ن

تــه والړ شــي یــا لــه کــوره بهــر کار وکــړي.      
د بهرنیو مرستو پورې تړلتیا

افغانســتان د نــړۍ پــه کچــه، د زیاتــو پراختیایــي مرســتو ترالســه کوونکــی 
ــوړې  ــې ل ــه خپل ــې ل ــه ۲۰۱۱ ز. کال ک ــتې پ ــه مرس ــو دغ ــواد دی، خ هې
کچــې ۶.۹ میلیــارد ډالــرو څخــه پــه ۲۰۱۷ ز. کال کــې ۳.۸ میلیــاردو ډالــرو 
تــه راټیټــې شــوې دي . د ســړي ســر ملــي ناخالصــه عوایــدو پــه توګــه دغــه 
مرســتې پــه ۲۰۱۱ ز. کال کــې لــه ۲۳۱ ډالــرو څخــه پــه ۲۰۱۷ ز. کال کــې 
ــه راټیټــې شــوې دي. دغــه مرســتې د ملــي ناخالصــه عوایــدو  ــرو ت ۱۰۷ ډال
ــې ۱۹  ــه ۲۰۱۶ز. کال ک ــلنې پ ــه ۵۰ س ــې ل ــه ۲۰۰۹ ز. کال ک ــه، پ ــه توګ پ

ــه راکمــه شــوې دي. (۱-۶ شــکل وګــورئ).  ســلنې ت
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ژور برشي ناورین 

د دولتــي او دولــت ضــد ځواکونــو ترمنــځ د جنــګ جګــړو دوام، زرګونــه 
کورنــۍ لــه خپلــو ســیمو څخــه بــې ځایــه کــړي دي. تــر یــو میلیــون زیــات 
افغــان وګــړي، کورنــي بېځایــه شــوي دي. د بشــري چــارو د همغــږۍ لپــاره 

۱ شکل – په افغانستان برشي ناورین،  

رسچینه: د برشي چارو د همغږي لپاره د ملګرو ملتونو دفر 2019ز. 

ــه  ــواد پ ــې د دې هې ــوي، چ ــکل ک ــر (unocha) اټ ــو دفت ــرو ملتون د ملګ
ــه  ۱۰۶ ولســوالیو کــې، چــې د جګــړو تــر اغېــزې النــدې، نــژدې ۱۷ میلون
وګــړي ژونــد کــوي، لــه دې جملــې څخــه ۶.۳ میلیونــه یــې جــدي بشــري 

اړتیــاوې لــري (۷- ۱ شــکل) 

د بنســټیزو خدمتونــو لــړۍ د کمېــدو ترڅنــګ، وســله والــې نښــتې، اجبــاري 
بېځایــه کېدنــه او طبیعــي افــات د بشــري ناوریــن اصلــي الملونــه دي. 

ــتندویې  ــو د مرس ــرو ملتون ــې د ملګ ــتان ک ــه افغانس ــتې – پ ــې نښ ــله وال وس
پــالوي )یونامــا(  ، د راپــور لــه مخــې، پــه ۲۰۱۸ ز. کال کــې د ۱۱۰۰۰ 
ــل  ــا خپ ــه ی ــه امل ــړو ل ــتو او جګ ــو نښ ــله وال ــړو د وس ــي وګ ــاوخوا ملک ش
ــورې د  ــه پ ــمېره تراوس ــه ش ــان دي، دغ ــا ټپی ــړی ی ــه ورک ــه الس ــد ل ژون
ــوړه ثبــت شــوې شــمېره  ــو ل ــه تــړاو ترټول ملکــي وګــړو د مــرګ ژوبلــو پ
ــه  ــو پ ــرګ ژوبل ــړو د م ــي وګ ــه د ملک ــه پرتل ــې د ۲۰۱۷ ز. کال پ ده، چ
برخــه کــې ۵ ســلنه او د همــدې کال پــه پرتلــه د ملکــي وګــړو د وژل شــویو 
ــر بنســټ د وژل  ــور پ ــی ښــیي . د دغــه راپ ــه برخــه کــې ۱۱ ســلنه زیاتوال پ
ــوه  ــې د ی ــامل دي، چ ــومان ش ــه ماش ــې ۹۲۷ تن ــځ ک ــه من ــانو پ ــویو کس ش
کال پــه مــوده کــې د ماشــومانو د مــرګ ژوبلــې تــر ټولــو لــوړه کچــه ښــیي. 
ــه د رســېدلې  ــه خــوا ملکــي وګــړو ت ــو ل ــو مخالفین همدارنګــه د وســله وال
مــرګ ژوبلــې پــه کچــه کــې هــم د پــام وړ زیاتوالــی راغلــی؛ د راپــور لــه 
مخــې، دغــه مــرګ ژوبلــه ډیــره د ځانمرګــو او نــورو پیچلــو بریدونــو پایلــه 
ده، چــې پــه ټولیــزه توګــه یــې ملکــي وګــړي موخــه وي. پــر ۲۰۱۸ز. کال 
کــې د دغــو بریدونــو پــه پایلــه کــې د ملکــي وګــړو د مــرګ ژوبلــې کچــه 
۴۱۲۵ تنــه ثبــت شــوي )یــو زرو ۴۰۴ تنــه وژل شــوي او ۲۷۲۱ تنــه ټپیــان(، 

ــیي.  ــی ښ ــلنه زیاتوال ــه ۴۸ س ــه پرتل ــې د ۲۰۱۷ ز، کال پ چ
ــه  ــه منځ ــت ل ــی، د معیش ــي زیاتوال ــه – د تاوتریخوال ــه کېدن ــاري بېځای اجب
ــړو  ــمېر وګ ــات ش ــی، د زی ــدود السرس ــه مح ــو ت ــټیزو خدمتون ــل او بنس تل

ــي  ــه کلن ــځ پ ــو ترمن ــي. د ۲۰۰۷ او ۲۰۱۵ ز. کلون ــل ګرځ ــۍ الم د کډوال
ډول لــه ۲۰۰۰۰۰ تــر ۳۰۰۰۰۰ تنــه افغــان وګــړو، کډوالــۍ تــه مخــه کــړې 
ــته،  ــیدو وروس ــه رس ــای ت ــر پ ــۍ ت ــو د واکمن ــته، د طالبان ــر دې وروس . ت
ــه  ــه راســتانه شــوي دي. دغــه پ ــه هېــواد ت ــه افغــان کــډوال بېرت شــپږ میلیون
ــوړه  ــه او ترڅنــګ یــې د راســتنېدونکو ل ــوړه کچــه داخلــي بېځایــه کېدن ل
ــړی او  ــر ک ــار ډې ــړۍ فش ــر ل ــو پ ــدې کول ــو د وړان ــه خدمتون ــه، د عام کچ
دغــه چــاره، نــه یــوازې د بېځایــه شــویو بلکــې پــه ټولیــزه توګــه د هېــواد د 
ټولــو وګــړو لپــاره، اقتصــادي فرصتونــو تــه د السرســي پــه موخــه د ســیالیو 
ــه  ــې ل ــړ ک ــه ل ــوازې د ۲۰۱۶ ز. کال پ ــې ده. ی ــل ګرځېدل ــي الم د زیاتوال
ــل  ــه خپ ــډوال بېرت ــان ک ــاوخوا افغ ــه د ۷۰۰۰۰۰  ش ــتان څخ ــران او پاکس ای
ــو ترمنــځ د کډوالــۍ لــړۍ  هېــواد تــه راســتانه شــوي دي. د درېیــو هېوادون
کومــه نــوې خبــره نــه ده، خــو هېــواد تــه د راســتنېدو چټکــه لــړۍ، د هېــواد 
پــه دننــه پــه ځانګــړې توګــه کابــل او جــالل ابــاد ښــارونو کــې د بنســټیزو 

ســتونزو المــل ګرځــي. 
ــه  ــه برخ ــر درېیم ــۍ دوه پ ــې وچکال ــه ۲۰۱۸ ز. کال ک ــې– پ ــي پېښ طبیع
ــوړه او  ــه ی ــه منځ ــې ل ــه ی ــه او کرن ــړل؛ کرکیل ــن ک ــړي اغېزم ــان وګ افغ
څلــورو میلیونــو شــاوخوا وګــړي یــې دې تــه اړ کــړل، چــې د ژونــد 
ــو ټولنــو کــې زیاتــې  ژغورنــې مرســتې ترالســه کــړي. وچکالــۍ پــه بېوزل
ســتونزې رامنځتــه کــړي، د وګــړو د عایــد کچــه یــې نیمایــي تــه راټیټــه او 
د هغــوی روغتیــا یــې تــر اغېــزې النــدې راوســتې او همــدا راز یــې دې تــه اړ 
کــړي چــې، خپــل امــالک وپلــوري یــا پــور ترالســه او یــا د مقابلــې نــورو 
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زیــان رســوونکو کړنــالرو تــه مخــه کــړي. اټــکل کېــږي، چــې ۱۵۰،۰۰۰ 
تنــه نــور وګــړي بــه د نــورو ناڅاپــي طبیعــي پېښــو لکــه د واورې ښــوییدنې، 
ځمکــې ښــوییدنې او د ســیالونو د راوتلــو لــه املــه بشــري مرســتو تــه اړتیــا 

ــري.  ول
ــږي،  ــې کارول کی ــه ک ــه برخ ــې پ ــه د کرن ــلنه اوب ــې ۸۵ س ــتان ک افغانس
ســروې ښــیي چــې د کورنیــو ســتره ســتونزه د پاکــو اوبــو کمښــت دی. خــو 
ــت  ــزوري مدیری ــه کم ــول ل ــو ک ــرچینې کاب ــو س ــې د اوب ــتان ک ــه افغانس پ
ــۍ  ــه د وچکال ــر درېمــه برخــه اوب ــه ۲۰۱۸ کال کــې دوه پ ســره مــخ دي. پ
ــه املــه اغیزمنــې شــوې دي او ۴ میلیونــه کســان یــې بشــري مرســتو تــه اړ  ل

ــړي دي. ک

شــاخص او د افغانستان ځای سازمان

بنســټ، د ۱۸۹  پــر  پراختیــا د شــاخص  بــرشي  د  ز. کال  د ۲۰۱۸ 
هېوادونــو ترمنــځ ۱۶۸ مــه رتبــه 

ــځ  ــو ترمن ــټ، د ۱۶۴ هېوادون ــر بنس ــاخص پ ــا د ش ــیت پراختی د جنس
ــه.   ــه رتب ۱۶۴ م

ــځ  ــو ترمن ــر بنســټ، د ۱۶۰ هېوادون ــرۍ د شــاخص پ د جنســیتي نابراب
۱۵۳ مــه رتبــه

ــه  ــاخص ل ــم د ۲۰۱۸ ز. کال د ش ــرۍ د تنظی ــا د نابراب ــرشي پراختی د ب
ــه   ــه رتب ــځ ۲۴ م ــو ترمن مخــې، د ۱۵۱ هېوادون

د ملګــرو ملتونــو د پراختیايــي 
بــرشي  د   )UNDP( پروګــرام 
پراختیــا د ۲۰۱۷ ز. کال راپــور: 

 ۱۱۹ د  مخــې،  لــه  شــاخص  نړیــوال  د  کال  ز.   ۲۰۱۸ د  لــوږې  د 
. مــه رتبــه  ترمنــځ ۱۱۱  هېوادونــو 

څېړنــو  د  پالیســۍ  خــوړو  د 
انســتیتوت   نړیــوال 

ــې، د  ــه مخ ــاخص ل ــاخص د ۲۰۱۸ ز. کال ش ــاوي ش ــاد د پوه د فس
ــای.  ــځ ۱۷۲ ځ ــو ترمن ۱۸۰ هېوادون

نړیواله روڼتیا  

د کاروبــار د اســانتیا د ۲۰۱۸ ز. کال د شــاخص پــر بنســټ، د ۱۹۰ 
ــای.  ــځ ۱۸۳ ځ ــو ترمن هېوادون

نړیوال بانک 

د هېوادونــو د نــازک حالــت د ۲۰۱۸ ز. د شــاخص لــه مخــې، د ۱۷۸ 
هېوادونــو ترمنــځ ۹ مــه رتبــه. 

د سولې صندوق  

د ۱۶۳  لــه مخــې،  د شــاخص  کال  ز.  د ۲۰۱۸  نړیوالــې ســولې  د 
هېوادونــو ترمنــځ ۱۶۲ مــه رتبــه. 

د اقتصادونو او سولې انسیتوت 

د ۲۰۱۹ز. کال د قانــون حاکمیــت د شــاخص پــر بنســټ، د ۱۲۶ 
هېوادونــو ترمنــځ ۱۲۳ مــه رتبــه. 

د نړیوال عدالت پروژه  

۱-۸ شکل – افغانستان په نړیواله کچه 
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افغانســتان هغــه هېــواد دی، چــې بډایــه معــدين او هایدروکاربــوين 
توکــي لــري. اوســمهال دغــه رسچینــې، د ټولنــې لــه اقتصــاد رسه کمه 
ــه  ــه ده، چــې دغ ــه دې امل ــوازې ل ــه ی ــه چــاره ن مرســته کــوي. دغ
رسچینــې تــر ځمکــې النــدې پاتــې او اکتشــاف شــوي نــه دي، بلکــې 
ــې  ــې د کان کیندن ــواد ک ــه هې ــه دغ ــې پ ــم ده، چ ــه ه ــه دې امل ل
ــواد  ــه دا هې ــمي دي. ک ــا غیررس ــه او ی ــا ناقانون ــه ی ــره فعالیتون زیات
ــو  ــوړوي، ن ــه وغ ــې ظرفیتون ــدين رسچین ــو مع ــې د خپل ــواړي، چ غ
ــت  ــو مدیری ــې، د رسچین ــکان ی ــور رشی ــت او ن ــې دول ــا ده، چ اړتی
پيــاوړی او پــه هېــواد کــې ســوله او امنیــت ټینــګ او د حکومتولــۍ 
ــه  ــت پ ــو د مدیری ــدين توک ــړي او د مع ــا ورک ــه پراختی ــو ت معیارون

ــاوړې کــړي.  موخــه مدیریتــي چــارې پی

ــې  ــترې زیرم ــو س ــي توک ــي او هایدروکاربون ــې، د کان ــواد ک ــه دې هې پ
موجــودې دي. 

ــي  ــړاو لومړن ــه ت ــرچینو پ ــو س ــو او هایدرولیک ــي زېرم ــتان د کان د افغانس
ــوروي  ــي ش ــې د پخوان ــو ک ــه ۱۹۶۰ او ۱۹۷۰ ز. کلون ــه پ ــافي کارون اکتش
اتحــاد پــه تخنیکــي او مالــي مرســته ترســره شــول. د دغــو اکتشــافي چــارو 
پــه مرســته، چمتــو شــوې جیولوژیکــو تفصیلــي نقشــو او راپورونــو، پــه دې 
هېــواد کــې، د ۷۰ لــوړو ســوداګریز ارزښــت لرونکــو زېرمــو ســره ۱۴۰۰ د 
اســتخراج وړ توکــي پــه ګوتــه او فهرســت کــړل. لــه 2002 م. کال راهیســې 
ــروې ادارې او د  ــوژي س ــکا د جیول ــې، د امری ــه ک ــه دې برخ ــتان پ افغانس
ــه  ــتې ترالس ــام وړ مرس ــه د پ ــه ادارې څخ ــروې ل ــي س ــا د جیولوج بریټانی
کــړې او دغــه چــارې، د ۲۰۰۹ ز. او ۲۰۱۱ کلونــو ترمنــځ د متحــده ایاالتــو 
لــه خــوا تمویــل شــوې. دولــت پــه دې برخــه کــې، د پخوانیــو جیولوجــي 
ســروې ګانــو او معدنــي زېرمــو پــه تــړاو یــوه ارزونــه او پــه ۲۴ ســاحو کــې 
تــازه ســاحوي کارونــه ترســره کــړي دي . دغــه ســروې ګانــې، د بېالبېلــو 
هایدرولیکــي ســرچینو او بډایــه معدنــي زېرمــو د شــتون پــه اړه خبــر 

ــوي:  ورک
فلزات

افغانســتان کــې، د مســو، ســرب، اوســپنې، کرومایتــو او جســتو پــه ګــډون، 
ارزښــت لرونکــي فلــزات مونــدل کېــږي. د دغــه هېــواد پــه شــمال، لویدیــځ 
او مرکــزي برخــو کــې د فلزاتــو ۱۰۰ ډولونــه او همدارنګــه د ســرو زرو ۱۱۲ 
ســاحې ثبــت شــوې دي . داســې ښــکاري، چــې د کرومایتــو زېرمــې کابــل 
ــدان  ــر، می ــروان، لوګ ــا، پ ــار، کاپیس ــه ننګره ــو لک ــو والیتون ــه څ ــه څېرم ت
ــه  ــیر پ ــان او پنجش ــه بدخش ــو لک ــځ والیتون ــمال خیت ــواد ش ــو او د هې وردګ
ــو  ــر ټول ــو ت ــې د فلزات ــتان ک ــه افغانس ــري. پ ــتون ل ــې ش ــو ک ــرو برخ زیات
ــپنو کان دی. د  ــګ د وس ــو کان او د حاجی ــو د مس ــې د عینک ــترې زېرم س
ــه  ــو پ ــون ټن ــره د ۲۴۰ میلی ــې س ــلنې درج ــه، د ۲.۳ س ــو زېرم ــک د مس عین
ــه  ــه اړه راپورون ــپنو کان پ ــکګ د وس ــوې   او د حاجی ــکل ش ــاوخوا اټ ش
ښــیي، چــې دغــه کان د منځنــۍ درجــې ۶۱ ســلنې ســره ۱۷۰۰ میلیــون ټنــه د 
وســپنې ډبــرې لــري، کــه څــه هــم د تــر ټولــو کشــف شــویو ســیمو لپــاره، د 

ــه ټنــه دي .       زیرمــې اټــکل ۸۵ میلیون
ــو  ــک د مس ــه د عین ــروژې لک ــي پ ــترې کان ــو س ــې، څ ــواد ک ــه دې هې پ
زیرمــې د راویســتنې او د حاجیــکګ د وســپنې کان د ســپړنې او اســتخراج 
پــروژې دي، د عینــک د مســو د اســتخراج چــارې نــه یــوازې لــه دې املــه 
لــه ځنــډ او خنــډ ســره مــخ شــوې، چــې پــه ســیمه کــې د لرغــون پېژندنــې 
یــو شــمېر ســاحې موجــودې دي، چــې کیندنــې او څېړنــې تــه اړتیــا لــري، 
بلکــې د کان کیندونکــو پــر کمپونــو د وســله والــو مخالفینــو د بریدونــو او 
همدارنګــه د بــازار شــرایطو د بدلــون لــه املــه هــم دغــه چــاره ځنډیدلــې ده. 
پــه همــدې حــال، د حاجیــکګ د وســپنې کان د کېندنــې تــړون ال تراوســه 
ــر  ــې ت ــه ک ــه دې برخ ــوی – پ ــلیک ش ــه دی الس ــره ن ــوري س ــوم ل ــه ک ل
ــو ســتر خنــډ د جنــګ جګــړو او ناامنیــو دوام، کمــزوری حکومــت او  ټول
نیمګــړې زېربنــاوې دي. افغانســتان همدارنګــه د دولتــي پانګونــې لــه الرې 

ــد  ــو تولی ــې د نفت ــواد ک ــه دې هې ــو پ ــدوي، خ ــکاره تولی ــرو س ګاز او د ډب
ــدود دی.   مح

کم یابه خاورین عنارص

همدارنګــه افغانســتان ډیــری خاوریــن نــادر عناصــر لکــه لیتیــم ، استرانســیم، 
ــه دغــو عناصــرو او توکــو  ــري، چــې ل ــوم ل باریــم ، بریلیــم، نیوبیــم و تانتال
څخــه پــه بېالبېلــو صنعتــي برخــو کــې لکــه د ګرځنــده تیلفونــو، لــپ ټاپونو، 
برېښــنایي نقلیــه وســیلو، بټریــو، ظریفــه وســایلو، اپتیــک، طبــي تجهیزاتــو، 
ــا  ــې د اړتی ــې د نللیک ــت ک ــه صنع ــو پ ــو، د نفت ــو، راکټون ــټالیټ، الوتک س

وســایلو پــه تولیــد کــې کار اخیســتل کېــږي .
قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې

ــوت و  ــرد او یاق ــه زم ــرې لک ــي ډب ــه قیمت ــمېر والیتون ــو ش ــتان ی د افغانس
ــروچ، د  ــره، بی ــو ډب ــرې، د یاقوت ــه مه ــرې  لک ــي ډب ــه قیمت ــه نیم همدارنګ
اکوامریــن ډبــره، کونزیــت، توپــاز، فیــروزه، افغانیــت، گرانیــت ، فلوریــت، 

ــري.  ــه ل ــل ډولون ــوردو بېالبې ــز او الج ــت د کوارت آمتیس
کاين ډبرې او صنعتي کاين توکي

ــو  ــه ټول ــواد پ ــرې د هې ــت ډب ــام او ګرانی ــس، رخ ــرو، اونیک ــه د مرم  لک
ــه  ــه پیمان ــه پراخ ــې پ ــځ ک ــویل او لویدی ــه س ــه پ ــړې توګ ــه ځانګ ــو پ برخ
مونــدل کېــږي . پــه افغانســتان کــې د مرمــرو او ګرانیــت ډبــرو ۶۶ بېالبېــل 
کانونــه شــتون لــري . پلټونکــي همدارنګــه پــه بېالبېلــو لکــه شــنه، نارنجــي، 
ــرې  ــه ډب ــه بی ــس ګران ــره، د اونیک ــو س ــپین رنګون ــون او س ــي، زرغ خرمای
موندلــې دي  . شــوکاڼي د افغانســتان پــه ختیځــه برخــه کــې راویســتل 
ــتون  ــي توکــی ش ــوړ کیفیــت ســره دغــه کان ــه ل ــر پ ــه ډې ــږي، چــې دلت کې

ــري . ل
د انرژۍ رسچینې 

ــکرو ګازات  ــرو س ــم او د ډب ــو، یورانی ــې د ګازو، نفت ــرچینو ک ــو س ــه دغ پ
ــري:  ــو پنځــه رســوبي حــوزې شــتون ل ــه افغانســتان کــې د نفت شــاملیږي. پ
پــه شــمال کــې د اموســیند او افغــان – تاجیــک حــوزې، پــه لویدیــځ کــې د 
هــرات د تیرپــل حــوزه، پــه ســویل کــې د هلمنــد حــوزه او باالخــره د هېــواد 
پــه ســویل ختیــځ کــې د کټــواز د نفتــو حــوزه. لــه دې جملــې څخــه د امــو 

سیند او افغان

ــه  ــوي دي. پ ــول ش ــدې نی ــې الن ــر پلټڼ ــده ت ــره بری ــر ډې ــوزې ت ــک ح تاج
ــي  ــکا د جیولوج ــې د امری ــروې، چ ــوې س ــو ن ــر ټول ــې، ت ــیزه ک ۲۰۰۰ لس
ســروې ادارې او د افغانســتان جیولوجــي ســروې لــه خــوا پــه ګــډه ترســره 
شــوې، پــه دغــه هېــواد کــې د اومــه نفتــو ۰.۲ میلیــارد ټنــه، د طبیعــي ګازو 
ــکاره  ــې را ښ ــن ګاز ی ــب اوبل ــارده مترمکع ــه ګاز او ۰.۸ میلی ۰.۴ مترمکعب
ــخص  ــم مش ــه ه ــکرو کانون ــرو س ــر دې ۳۵۰ د ډب ــربېره پ ــړي دي . س ک

ــوي دي . ش
د استخراجي صنعت سرتې پروژې 

ــوداګرۍ  ــه د س ــوړه کچ ــه ل ــې پ ــي زیرم ــي او هایدروکابون ــمېر کان ــو ش ی
ــه دغــو زېرمــو کــې د عینــک د مســو  ــاره چمتــو شــوي دي. پ ــا لپ د پراختی
ــه  ــدان بالکون ــي می ــیند د نفت ــو س ــپنې کان او د ام ــکګ د وس کان، د حاجی
شــاملېږي. کــه څــه هــم، پــه دې برخــه کــې ســترې پــروژې ال هــم لــه ځنــډ 

او خنــډ ســره مــخ دي. 
د عینک د مسو کان

ــې  ــت ک ــر والی ــه لوګ ــه څېرم ــار ت ــل ښ ــه کاب ــتره زېرم ــه س ــو دغ د مس
موقعیــت لــري. د دوو چینــي شــرکتونو یــو کنسرســیوم پــه ۲۰۰۸ز. کال کې 
پــه دې برخــه کــې لــه افغــان دولــت ســره یــوه هوکــړه لیــک الســلیک کــړ.  
خــو د پراختیــا چــارې ال هــم ځنډیدلــې دي. د عینکــو د مســو کان د کېندنې 
ــه یــوازې لــه دې املــه ځنډېدلــي، چــې پــه ســیمه کــې د لرغونــو  چــارې ن
اثــارو پــراخ ځایونــه شــته، چــې بایــد پــرې کار او وکېنــدل شــي، بلکــې لــه 
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دې املــه هــم ټکنــی شــوې، چــې پــه ســیمه کــې وســله وال مخالفیــن شــتون 
ــوي او  ــه ک ــو بریدون ــر کمپون ــو پ ــه د کان کېندونک ــت ناوخت ــري او وخ ل

همــدا راز د مســو بــازار پــه بیــو کــې هــم تغییــر رامنځتــه شــوی دی. 
د حاجیکګ د اوسپنې کان

پــه بامیــان والیــت کــې د حاجیــکګ د اوســپنې کان تــړون بــې پایلــې پاتــې 
ــو  ــړو او ناامنی ــډ، د جګ ــتر خن ــو س ــر ټول ــې ت ــه ک ــه دې برخ ــوې دی. پ ش
ــر دې،  ــربېره پ ــاوې دي. س ــړې زېربن ــي او نیمګ ــزورې حکومتول دوام، کم
پــه نړیوالــو بازارونــو کــې د معدنــي توکــو او ســوند توکــو بدلونونــه، هــم 
ــې  ــه ک ــه دې برخ ــوال پ ــې پانګ ــوی وي، چ ــل ش ــي د دې الم ــدای ش کې

ــا وښــیي. کمــه لېوالتی
د اموسیند د نفتو او ګازو رسچینه

 د چیــن د نفتــو ملــي شــرکت پــه ۲۰۱۲ ز. کال کــې د امــو ســیند پــه حــوزه 
ــړ،  ــه ک ــړون ترالس ــتنې ت ــو د راویس ــه د نفت ــو څخ ــو بالکون ــه درېی ــې ل ک
ــو د تولیــد کچــه کمــه شــوې ده.   – داســې  ــه دغــه کان څخــه د نفت خــو ل
راپورونــه موجــود دي، چــې لــه دغــه کان څخــه لــه ۲۰۱۵ کال راهیســې د 

ــه رســېږي . ــه بوشــکو ت تولیــد کچــه یــوازې ۰.۳۷ میلیون
ــزه  ــه ټولی ــروژې، پ ــودې پ ــت موج ــتخراجي صنع ــه د اس ــتره کچ ــه س پ
توګــه پــه هغــو پــروژو پــورې محــدودې دي، چــې پــه ۱۹۷۰ لســیزو کــې د 
پخوانــي شــوروي اتحــاد پــه مرســته د دولتــي فعالــو شــرکتونو لــه خــوا یــې 
کار پېــل شــوی دی، او پــه النــدې توګــه دي: د افغانســتان د ګازو شــرکت، 
او د شــمالي د ډبــرو ســکرو شــرکت. د ظرفیــت لــه کموالــي ســره ســره، د 
افغــان ګاز شــرکت تــر ټولــو ســتر تولیدونکــی شــرکت دی؛ لکــه څرنګــه 
ــون  ــه ۱۴۷ میلی ــوزې څخ ــه ح ــیند د ګازو ل ــو س ــې د ام ــه کال ک ــې پ چ
مترمکعــب ګاز تولیــدوي   ، چــې پــه لومــړی ګام کــې پــه مزارشــریف کــې 
د یــو بــل دولتــي شــرکت )د کــوډ بــرق شــرکت( او د شــبرغان ښــار د اړتیــا 

ــوي .  وړ ګاز تامین
په کوچنۍ او منځنۍ کچه کان کیندنه 

ــر  ــا ت ــې بی ــه نیول ــې څخ ــي ډول کان کیندن ــه الس ــې او پ ــۍ کچ د کوچن
ــه  ــور فعالیتون ــې ن ــې د کان کیندن ــتان ک ــه افغانس ــورې پ ــې پ ــۍ کچ منځن
ډېــر لــه یــو بــل ســره توپیــر لــري. د ۲۰۱۸ ز. کال لــه نومبــره راهیســې، پــه 
ــې د  ــه ک ــۍ کچ ــه منځن ــورده او پ ــې ۱۶۱ م ــې د کان کیندن ــۍ کچ کوچن
ــې ۶۶۰  ــه ک ــه دې برخ ــې پ ــري، چ ــتون ل ــه ش ــال تړونون ــواردو فع ــپږو م ش
ــه  ــم پ ــه ه ــه څ ــوي دي . ک ــض ش ــا نق ــوي او ی ــخ ش ــا فس ــه ی ــور تړونون ن
ــري، چــې  ــه شــتون ل ــور زیــات فعالیتون ــې ن ــواد کــې د کان کیندن دغــه هې

ــږي. ــي کې ــه پل ــې ن ــه مخ ــو ل ــمي تړونون د رس
پــه افغانســتان کــې پــه کوچنــۍ کچــې او پــه الســي توګــه د کان کیندنــې 
فعالیتونــه لــه پخــوا کلونــو او لرغونــو زمانــو څخــه دود دي. لږترلــږه قیتمــي 
ــه، د  ــه توګ ــې پ ــږي. د بېلګ ــتل کې ــې راایس ــو راهیس ــه ۶۵۰۰ کلون ــرې ل ډب
حجــر لــه دورې د بدخشــان لــه کان څخــه الجــورد اســتخراج کېــده او لــه 
لرغونــو ســوداګریریزو الرو بیــن النهریــن، اروپــا، مصــر او هنــد تــه لېــږدول 
کېــده )۲ـ۱ بســته(. همدارنګــه د ۱۱۰۰ – ۱۱۶۵ ق. م کلونــو کــې، پــه 
پنجشــیر کــې د ســپینو زرو د راایســتنې پــه اړه شــواهد موجــود دي، چــې د 

خرڅــالو لپــاره د عربــي نــړۍ او اروپــا بازارونــو تــه لېــږدول کېــده .
ــي  ــې حقوق ــتان ک ــه افغانس ــاره پ ــې لپ ــي کان کیندن ــم د الس ــه ه ــه څ ک
چــوکاټ چمتــو کېــږي، خــو دولــت یــې پــه عملــي بڼــه، د ثبــت او تنظیــم 
وړتیــا نــه لــري. پــه دې توګــه، الســي کان کیندنــه پــه دې هېــواد کــې، لــه 
رســمي تــړون پرتــه ترســره کېــږي. د بېلګــې پــه توګــه پــه بدخشــان، غزني، 
ــه  ــو د ناقانون ــره زرو د کانون ــې، د س ــو ک ــو والیتون ــدان وردګ ــار او می تخ
کېندنــې پــه تــړاو راپورونــه موجــود دي . د راپورونــو لــه مخــې، پــه پنجشــیر 

ــه ســاحې موجــودې دي.  والیــت کــې د زمــردو د اســتخراج ۱۵ ناقانون

 د مرنالونو پروسس

د افغانســتان د منرالــي توکــو د اســتثنایي کیفیــت ســره ســره، د دغــه هېــواد 
د معدنــي توکــو د پروســس ډیــری کاروبارونــه بیــا هــم لــه پاکســتان، چیــن 
او ایــران ســره پــه ســیالۍ کــې پاتــې راغلــي دي. لــه دې ســره ســره، پــه دغــه 
هېــواد کــې د معدنــي توکــو د پروســس یــو شــمېر کارخانــې، د بېلګــې پــه 
ــه  ــخ پ ــو م ــو کلون ــرو لس ــه تې ــې، پ ــوکاڼي کارخون ــس او ش ــه د اونیک توګ
ــو  ــي صنایع ــه الس ــي ل ــرو« ۳۰۰۰ پلورنځ ــه د »مرغل ــدا دي. همدارنګ غوړی
شــتون لــري، چــې نــژدې ۷۰۰۰۰ کســان یــې ګومارلــي، چــې زیاتــره یــې 

ښــځې دي . 
پــه همــدې حــال کــې، د منرالونــو د پروســس دغــه کارخانــې او فابریکــې 
ــه  ــنا ت ــرژي او برېښ ــې ان ــه چ ــه څرنګ ــخ دي. لک ــم م ــتونزو ه ــو س ــه زیات ل
ناډاډمنــه السرســی او د ورانــو او ویجــاړو ســړکونو او الرو شــتون، د دغــو 
ــره  ــه دې س ــوړوي. ل ــه ل ــه پرتل ــتان پ ــه د پاکس ــت کچ ــو د لګښ کاروبارون
ــې  ــو« ګټ ــي توک ــه معدن ــیمې ل ــې س ــګ ځپل ــت او د »جن ــټ کیفی ــره، ټی س
ــه  ــه دې برخ ــه پ ــډ دی. همدارنګ ــل خن ــو ب ــې ی ــه ک ــه دې برخ ــتنه، پ اخیس
کــې یــو لــړ تکنالوژیــک موضوعــات هــم شــتون لــري، لکــه: چیــن همــدا 
ــوړه  ــه ل ــې پ ــی دی، چ ــو لرونک ــو کارخان ــو د اغېزمن ــي توک اوس د معدن
ــدې  ــه وړان ــازار ت ــه ب ــي ډولون ــرو مصنوع ــس ډب ــرو او اونیک ــه د مرم کچ
کــوي؛ چــې دغــه چــاره پــه افغانســتان کــې شــته کاروبارونــه لــه ســتونزې 
ســره مــخ کــوي، ترڅــو همداســې یــو څــه تولیــد کــړي. د دې ترڅنــګ، 
پــه افغانســتان کــې شــته کاروبارونــه لــه ســختو ناامنیــو ســره مخامــخ دي، او 

ــړي.  ــات ورک ــې مالی ــې او ان درې ګون ــو ګون ــایي څ ښ
د کان کیندنې په برخه کې شته اصول 

ــندونو  ــو س ــه دوو مهم ــه ل ــت څانګ ــتخراجي صنع ــې د اس ــتان ک ــه افغانس پ
ــو  ــي توک ــه ۲۰۱۷ز. او د کان ــو د الرې نقش ــږي: د کانون ــه الرې اداره کې ل

ــون ۲۰۱۸زم.  قان
ــوړه  ــه ل ــې، پ ــړي ګام ک ــه لوم ــه، پ ــو د الرې نقش د ۲۰۱۷ ز. کال د کانون
کچــه اســتخراجي صنعــت تــه ځانګــړې شــوې ده. دغــه ســند، د افغانســتان 
ــه  ــه، پ ــه موخ ــي پ ــه وال ــو د ښ ــکتور د کړن ــي س ــي او معدن د هایدروکابون
پنځــو اړینــو برخــو کــې: )۱( د منرالونــو پــه برخــه کــې، چــې لــه ســاختماني 
ــو پیلېــږي، او وروســته پــر صنعتــي فلزاتــو، ګــران بیــه فلزاتــو او پــه  منرالون
پــای کــې پــه ۲۴ پــام وړ ســاحو کــې پــر کتلــه یــې کانونــو تمرکــز کــوي، د 
کړنــو لومړیتــوب بنــدي؛ یــو لــړ ســتراتیژۍ او کړنــې تعریفــوي. همدارنګــه 
ــې  ــړ زمین ــه، یــو ل ــا پــه موخ ــوکاټ د پیاوړتی ــي چ ــند، د حقوق ــه س دغ

ــخصوي.  مش
د افغانســتان د کانونــو قانــون لومــړی پــه ۲۰۰۹ ز. کال کــې تصویــب او بیــا 
ــون د ۲۰۱۸ز. کال  ــه قان ــو. د دغ ــل ش ــې تعدی ــو ک ــه ۲۰۱۴ او ۲۰۱۸ کلون پ
تعدیــل، د کانونــو د الرې نقشــې د سپارښــتونو منعکســوونکی دی او د امــر 
ــارې  ــق او د خس ــازي ح ــارې، د امتی ــق االج ــې د ح ــر، د ځمک ــتو بهی اخیس
ــاتنې او  ــال س ــر چاپېری ــه پ ــوي او همدارنګ ــیجرونه تنظیم ــړې پروس د ورک
ــه  ــه ډول ــړاو پنځ ــه ت ــو پ ــي توک ــوي. د معدن ــګار ک ــوب ټین ــز خوندیت ټولنی
جوازونــه وړانــدې کــوي: د پېژندنــې، اکتشــاف، ګټــه اخیســتنې، پــه 
کوچنــۍ کچــه کان کیندنــې او پــه الســي ډول کان کیندنــې. همــدا راز پــه 
دغــه قانــون کــې فســاد، روڼتیــا او د کان کیندنــې پــه فعالیتونــو کــې د دولتي 

کســانو د نــه الســوهنې پــه تــړاو یــو لــړ مقــررې شــاملې دي. 
ــې او د  ــون، د کابین ــوی قان ــل ش ــو تعدی ــه د ۲۰۱۸ز. کال د کانون همدارنګ
ــوکاټ  ــه چ ــې پ ــې د کابین ــوولیتونه، چ ــډې او مس ــورا ون ــي ش ــاد عال اقتص
کــې رامنځتــه شــوو، پــه ګوتــه کــوي. دغــه قانــون پــه ټولیــزه توګــه النــدې 
ــدې  ــۍ الن ــکتور، د حکومتول ــتخراجي س ــوي: د اس ــېدنه ک ــه رس ــو ت برخ
ــو  ــو او جوازون ــې، تړونون ــه؛ د کان کیندن ــم نیون ــړاو تصمی ــه ت ــو پ ارګانون
ــادرات  ــو ص ــي توک ــه؛ د معدن ــو بېلګ ــول؛ د تړونون ــه ک ــه ګوت ــاکل او پ ټ
ــو د  ــکل(. د کانون ــل )2-1 ش ــل او فص ــخړو ح ــې د ش ــه ک ــه دې برخ او پ
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ــن  ــت بی ــي جوړښ ــې اصل ــه ک ــه دې برخ ــټ، پ ــر بنس ــون پ ــي قان مخکن
الوزراتــي کمېټــه وه، چــې د کانونــو او پترولیــم وزیــر لــه خــوا یــې مشــري 

2-شکل- په استخراجي صنعت کې تصمیم نیوونکې ادارې

رسچینه: د افغانستان د کانونو قانون پر بنسټ، د ۲۰۱۸ز. کال د جون ۷ نېټې مصوب. 

کېــده، خــو د نــوي قانــون لــه مخــې، دغــه جوړښــت د کانونــو د مشــورتي 
کمېټــې پــه بڼــه بــدل شــوي، چــې لــه پنځــو بــې پــرې کارپوهانــو څخــه جوړ 
ــه  ــه پروس ــدو پ ــي کې ــو د پل ــو د تړونون ــداراز د کانون ــون، هم دی. دغــه قان
کــې د تدارکاتــو د ملــي ادارې ونــډه مشــخصوي. د کانونــو پــه قانــون کــې 
د امتیــازي حــق د کچــې پــه تــړاو وروســتۍ بیاکتنــه او تعدیــل، د امتیــازي 
ــو د  حــق مخکنــی سیســتم، چــې د داســې فرمــان پــر بنســټ و، چــې کانون
ــو لپــاره د فســاد او د سیاســتوالو او چارواکــو ترمنــځ د ســیالۍ  ترالســه کول
ــون  ــو قان ــت، د ۲۰۱۸ز. کال د کانون ــوي .دول ــو ک ــی و، لغ ــل ګرځېدل الم
ــاره د  ــو لپ ــو تړونون ــن کار او د نوی ــوید او تدوی ــررو د تس ــم، د مق ــره س س
ــه  ــازمانونه پ ــې س ــي ټولن ــړې دي. د مدن ــل ک ــارې پی ــړې چ ــواز د ورک ج
ــه  ــه ل ــاد پ ــول، د فس ــي ک ــاک پل ــون اغېزن ــه قان ــې د دغ ــاور دي، چ دې ب
ــو ســره د  ــو معیارون ــه نړیوال ــا او ل ــو، د دولــت د ظرفیــت پیاوړتی منځــه وړل

ــي دي . ــورې تړل ــږۍ پ ــمونتیا او همغ ــه س ــت پ ــتخراجي صنع اس
د اســتخراجي صنعــت اصلــي پالیســي جوړونکــې او څارنیــزه اداره، د 
کانونــو او پترولیــم وزارت )MoMP(  دی. د دغــه وزارت اوږدمهالــې 
موخــې، د عایــد د زیاتوالــي او د ملــي عوایــدو د پیاوړتیــا پــه موخــه، 
د منرالونــو او کانونــو د اســتخراج لپــاره، د طبیعــي ســرچینو اغېزنــاک 
مدیریــت او د کاري فرصتونــو رامنځتــه کــول دي، همــدا راز د ملــي 
اقتصــاد وده او د منرالونــو او هایدروکابونــي ســرچینو د راایســتنې پــه موخــه 

ــم دي.  ــول ه ــې هڅ ــکتور د پانګون ــي س د خصوص
د کانونــو او پترولیــم وزارت یــو شــمېر فرعــي ادارې هــم لــري. دغــه ادارې، 
ــم  ــتان د پترولی ــت، د افغانس ــوی ریاس ــروې ل ــي س ــتان د جیولوج د افغانس
ادارې لــوی ریاســت او د نفتــي توکــو او ګازو تصــدي لــوی ریاســت 
ــې  ــدې ادارې دا دي: د مالی ــورې اړون ــورې ن ــت پ ــتخراجي صنع دي. د اس
ــي اداره  ــاتنې مل ــال س ــو وزارت، د چاپېری ــوداګرۍ او صنایع وزارت، د س
ــتان  ــورد، د افغانس ــورتي ب ــوب مش ــز خوندیت ــاتنې او ټولنی ــال س او د چاپېری
ــړ اداره.  ــې څخــه د مالت ــه پانګون د ځمکــو خپلواکــه اداره او د افغانســتان ل
پــه داســې حــال کــې چــې، دغــو ادارو او بنســټونو مخکــې ډېــر پــه همغــږۍ 

ــه دی کــړی او ان دغــه همغــږي تــر اوســمهال، چــې د ۲۰۱۸ز.  ســره کار ن
ــډه لغــوه کــړې، ډېــره کمــه وه.  ــون د بیــن الوزراتــي کمېټــې ون کال قان

پــه ۲۰۱۸ کال کــې، حکومــت د کانونــو پــه حرفــه ایــي او کوچنــۍ کچــه د 
کېندنــې یــوه ســټراټیژي جــوړه کــړه او د کانونــو د غیــر قانونــي کېندنــې د 

مخنیــوي کمیټــې ســره یــې شــریکه کــړه. 
د استخراجي صنعت له سرتو پروژو متې

ــو  ــات د عملیات ــار او ثب ــاع وزارت د کاروب ــو د دف د امریــکا د متحــده ایاالت
ــي  ــه ۲۰۱۰ ز. کال کــې د افغانســتان د منرال ــه موخــه وظیفــوي ځــواک پ پ
ــه  ــړی . هغ ــکل ک ــاوخوا اټ ــه ش ــرو پ ــون ډال ــو تریلی ــت د ی ــرچینو ارزښ س
ــر دې  ــی و . ت ــرلیک ګرځیدل ــنیو س ــو رس ــي او نړیوال ــې د مل ــمېره، چ ش
ــمېره  ــه ش ــې دغ ــړ، چ ــز وک ــم وزارت وړاندی ــو او پترولی ــته د کانون وروس
ــه د  ــې کل ــمېرې، چ ــه ش ــه دغ ــژدې وي . البت ــه ن ــرو ت ــون ډال ــد ۳ تریلی بای
افغانســتان د اقتصــاد لــه انــدازې یــا د دولــت مالــي عوایــدو ســره پرتلــه شــي 
ډېــرې لــوړې شــمېرې دي. خــو، تــر ځمکــې النــدې د ۱ تریلیــون ډالــرو پــه 
کچــه د منرالــي توکــو ارزښــت، پــر یــو ۱ تریلیــون ډالــرو نــه بدلېــږي، چــې 
ــاد  ــه اقتص ــتان پ ــا د افغانس ــي ی ــه ځ ــې ت ــت خزان ــه د دول ــتقیمه توګ ــه مس پ

کــې جریــان پیــدا کــوي .
ــدو او  ــي عوای ــه افغانســتان کــې، د هغــو مال ــې پ ــور شــریکان ی ــت او ن دول
نــورو بالقــوه پراختیایــي ګټــو پــه تــړاو، چــې ښــایي د عینــک د مســو کان 
او یــا د کان کیندنــې نــورو ســترو پــروژو، نفتــو او ګازو څخــه ترالســه شــي، 
تــر حــد زیاتــې هیلــې او توقعــات لــري. خــو، بایــد یادونــه وکــړو، کــه دغــه 
ــه ډول  ــه کاذبان ــي پ ــی ش ــاره کول ــه چ ــو دغ ــه وي، ن ــتیني ن ــات رښ توقع
ســهام لــوړ کــړي او لــه ســرچینو څخــه بډایــو ســیمو یــا د دولــت د کنټــرول 
لپــاره، ســیالي نــور هــم چټکــه کــړي. غیــر واقعــي تمــې همــدا راز کولــی 
شــي پــه ســیمه ییــزه کچــه امنیتــي وضعیــت ال خــراب کــړي؛ ځکــه د عمده 
ــي، د  ــی ش ــیدونکي کول ــیمې اوس ــې، د س ــورت ک ــه ص ــتوالي پ ــو د نش ګټ
ــي الس  ــر تاوتریخوال ــدې پ ــه وړان ــروژو پ ــو او ګازو پ ــې او نفت کان کیندن

پــورې کــړي. 
پــه دغــه راپــور کــې، پــر مالــي عوایــدو د ځمکــې النــدې ســرچینو د بدلېدو 
ظرفیــت ارزول شــوی دی. د دغــه لــړۍ درک کــول او پــرې پوهــاوی ډېــر 
ــه داســې  ــه داســې بڼــه چــې مالیــات او کاري اجــورې پ ارزښــتناک دی؛ پ
ــوړې  ــو ل ــر ټول ــدو ت ــي عوای ــاره د مال ــت لپ ــې د دول ــي، چ ــم ش ــه تنظی بڼ
ــاوي  ــره مس ــا س ــه اړتی ــو ل ــو د جذبول ــا، د پانګوال ــېدو اړتی ــه د رس ــې ت کچ
کــړي او پــه لــوړه کچــه اســتخراجي پــروژو پــه تــړاو بایــد خپلواکــه مالــي 
ــداراز  ــا او هم ــې روڼتی ــاره، زیات ــه چ ــي. دغ ــره ش ــننه ترس ــباتي ش او محاس
ــدو  ــه کې ــه ډاګ ــاري پ ــو اجب ــدو معلومات ــورې اړون ــو پ ــي برخ ــي او مال کان

تــه اړتیــا لــري. 
پورتنــي اټکلونــه داســې ښــکاري، چــې کانــي ســرچینو د ټولټــال پــر  
ــی  ــال او پل ــاده اعم ــو د س ــنیو بی ــازار د اوس ــت« د ب ــص ارزښ ــي ناخال داخل
ــې  ــې د کان کیندن ــره چ ــه س ــه څ ــه هغ ــه ل ــه اټکلون ــه وي. دغ ــدو پایل کی
ــه  ــوري او ان ل ــتخراج او وپل ــي اس ــی ش ــه کول ــتینې توګ ــه رښ ــرکتونه پ ش
ــر  ــري، ډې ــه ول ــه توګ ــد پ ــري، د عای ــه ل ــت تم ــې دول ــره، چ ــه س ــه څ هغ

ــري.  ــن ل ــات واټ زی
ــه  ــق، پ ــدي مطاب ــې ډلبن ــو د نړیوال ــي توک ــو، د معدن ــی ش ــاره کول ــه چ دغ
ــام کــې ونیســو (۲-۲ شــکل)  . یــوه ســرچینه، د معدنــي توکــو د تمرکــز  پ
لــه غلظــت یــا ټینګوالــي څخــه عبــارت دی، چــې د هغــه لپــاره د اقتصــادي 
اســتخراج معقــول لیدلــوری شــتون ولــري. پــه معدنــي توکــو د کان کیندنې 
پروســې د پلــي کولــو پرمهــال ضایعــات پــه پــام کــې نــه نیــول کېــږي، بلکې 
هغــوی تــر ځمکــې النــدې شــته معدنــي توکــي دي. د معدنــي زېرمــو پــه 
تــړاو اټکلونــه پــه لومــړي ګام کــې، د کان کیندنــې پــه بهیــر کــې د منرالونــو 
د ضایــع کېــدو تــر محاســبې  – هغــو لګښــتونو تــر اټــکل وروســته، اټــکل 
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شــي، چــې شــرکتونه د امــکان ســنجۍ څېړنــو لپــاره لګــوي. 
ــروژو  ــترو پ ــه د س ــړې توګ ــه ځانګ ــت پ ــتخراجي صنع ــې اس ــتان ک ــه افغانس پ
پراختیــا، کــوالی شــي ډېــرې ګټــې ولــري. دغــه ګټــې، د ښــو مالــي عوایــدو، 
د زېربنــاو پراختیــا، د ســیمه اییــز کاروبــار لپــاره د فرصتونــو زیاتوالــی، د کاري 
ــه  ــو ل ــي. خ ــامل ش ــې ش ــا ک ــزې پراختی ــیمه ایی ــول او س ــو ک ــو چمت فرصتون
دې ســره ســره، بالقــوه لګښــتونه او زیانونــه هــم لــه ځانــه ســره لــري، لکــه پــه 
چاپېریــال ســاتنې پــورې اړونــد زیانونــه، د ټولنــو بېځایــه کېدنــه او د دې خطــر، 
ــتو او  ــې د نښ ــه ک ــه پایل ــي او پ ــل ش ــه وېش ــه و ن ــه توګ ــه عادالن ــې پ ــې ګټ چ
ناامنیــو د زیاتېــدو المــل شــي. پــه ټولیــزه توګــه، پــه داســې حــال کــې، چــې 
افغانســتان پــر اســتخراجي پــروژو پانګونــې او د هغــې مالــي عوایــدو تــه اړتیــا 
لــري، همدارنګــه اړتیــا ده، چــې د دغــو پــروژو ګټــې او تــرې زېږنــده خطرونــه 
هــم پــه یــو شــانته توګــه پــه پــام کــې ونیــول شــي؛ یعنــې نــه یــوازې د هغــوی 
ــې  ــام ک ــه پ ــم پ ــزې ه ــي اغې ــزې او چاپېریال ــې ټولنی ــزې بلک ــادي اغې اقتص

ونیــول شــي. 
ــې  ــه ی ــه کان څخ ــو ل ــک د مس ــي، د عین ــدای ش ــې کې ــیان چ ــې ش ــه ځېن هغ
تمــه ولــرو، کولــی شــو، د ســیمې پــه نــورو هېوادونــو کــې د دوو ورتــه ســترو 
ــیپون د  ــې د س ــت ک ــک جمهوری ــه دموکراتی ــو: د الوس پ ــه تجرب ــروژو ل پ
مســو کان، چــې پــر ۲۰۰۲ز. کال کــې تولیــد پیــل کــړی او پــه منګولیــا کــې د 
اویوتولګــوی د مســو کان لــه پــروژې څخــه چــې پــه ۲۰۰۰ لســیزې کــې یــې 
پراختیــا وموندلــه، )۲-۲ بســته(، زده کــړو. دغــه کانونــه د عینــک د مســو کان 
ــه  ــږي. دغ ــمېرل کې ــه ش ــو څخ ــترو کانون ــه س ــې ل ــې وچ ــیا لوی ــر د اس ــه څې پ
کانونــه همــدا راز د الوس او منګولیــا دولتونــو لپــاره لــه خطــرو ډکــې پــروژې 
ــل  ــه ګڼ ــرچینو څخ ــو س ــه مهم ــدو ل ــت د عوای ــر دې، د دول ــربېره پ وې او س
کېــدې . پــه دې برخــه کــې ژوره پرتلنــه پــه ۲ ګڼــه ضمیمــه کــې ښــودل شــوې 
ده. د اســتخراجي صنعــت پــه برخــه کــې د ســترو پــروژو تــر ټولــو مهمــه او د 
پــام وړ ګټــه، د مالــي عوایــدو الســته راوړل دي. د عایــد د دغــه ډول لیدلــوري 
څخــه د ډاډمنتیــا د ترالســه کولــو لپــاره، چــې پــر ښــه بشــري پراختیــا بدله شــي، 
یــو شــمېر لــه مخکــې وړانــدې شــوي شــرایط شــته، چــې بایــد ورتــه ورســیږو. 
لومــړی دا چــې، د کانــي شــتمني او لــه هغــوی څخــه ترالســه کېدونکــو 

عوایــدو پــه تــړاو ډېــرې زیاتــې ناډاډمنتیــاوې موجــودې وي، چــې دغــه چــاره 
کولــی شــي تــر حــده د زیاتــو اټکلونــو المــل شــي. پــه دې توګــه، پــه دې برخه 
کــې د مالــي عوایــدو پــه تــړاو اټکلونــه بایــد د واقعیتونــو پــر بنســټ والړ وي. 
پــه دویــم ګام کــې، د مالیاتــو پالیســي بایــد پــه تعادلــې بڼــه وي. پــه افغانســتان 
کــې پــه کوچنــۍ او منځنــۍ کچــه د کان کیندنــې زیاتــره فعالیتونــه   نارســمي 
او ناقانونــه دي، چــې مالیــات یــې د مخالفانــو یــا فاســدو چارواکــو جیبونــو تــه 
ځــي. پــه دې توګــه، د مالیاتــو دغــه ډول زیانونــه او ضیــاع، بایــد تــر ټولــو ټیټــې 

کچــې تــه ورســېږي.  
د راتلونکو مايل عوایدو په تړاو د ډاډمنتیا زیاتوالی 

د افغانســتان دولــت بــه، یــوازې او یــوازې پــه لــوړ ډاډ او د واقعیتونــو پــر بنســټ 
والړو توقعاتــو ســره د خپلــو پانګونــو او مالــي عوایــدو پــر مدیریــت، قــادر وي. 
دولــت کولــی شــي، د معدنــي توکــو د پراخــو اکتشــافي چــارو پــه تســهیلولو 
ســره، پــه دې برخــه کــې د نــه ډاډمنتیــا کچــه راټیټــه کــړي. تــر دې وروســته، 
ــه  ــانتیا ل ــي د روښ ــون د څرنګوال ــرچینو د بدل ــو س ــدو د کورنی ــي عوای ــر مال پ
ــي  ــا مال ــړاو د اړتی ــه ت ــي عوایــدو د اټــکل پ ــی شــي د راتلونکــو مال ــه، کول امل

تحلیــل ترســره کــړي. 
پــه پــای کــې ویلــی شــو، چــې د کان کیندنــې، نفــت او ګازو لــه یــوې ســترې 
ــې  ــر ځمک ــد، ت ــي عای ــوی مال ــه ش ــوا ترالس ــه خ ــت ل ــه د دول ــروژې څخ پ
النــدې زېرمــو یــوه کوچنــۍ برخــه ګڼــل کیــږي؛ پــه ځانګــړې توګــه د لومړیــو 
کلونــو پــه بهیــر کــې. پــه دې توګــه، د عوایــدو دا کوچنــۍ برخــه څرنګــه پــه 
ســمه توګــه کولــی شــي د منګولیــا د تولګــوی د مســو کان تجربــه ننــدارې تــه 

وړانــدې کــړو (۲-۳ بســته وګــورئ).
د اســتخراجي صنعــت پــه برخــه کــې د ســترو پــروژو تــر ټولــو مهمــه او د پــام 
ــوري  ــه ډول لیدل ــد د دغ ــته راوړل دي. د عای ــدو الس ــي عوای ــه، د مال وړ ګټ
څخــه د ډاډمنتیــا د ترالســه کولــو لپــاره، چــې پــر ښــه بشــري پراختیــا بدله شــي، 
یــو شــمېر لــه مخکــې وړانــدې شــوي شــرایط شــته، چــې بایــد ورتــه ورســیږو. 
لومــړی دا چــې، د کانــي شــتمني او لــه هغــوی څخــه ترالســه کېدونکــو 
عوایــدو پــه تــړاو ډېــرې زیاتــې ناډاډمنتیــاوې موجــودې وي، چــې دغــه چــاره 
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له استخراجي صنعت څخه دولتي عواید

کولــی شــي تــر حــده د زیاتــو اټکلونــو المــل شــي. پــه دې توګــه، پــه دې برخه 
کــې د مالــي عوایــدو پــه تــړاو اټکلونــه بایــد د واقعیتونــو پــر بنســټ والړ وي. 
پــه دویــم ګام کــې، د مالیاتــو پالیســي بایــد پــه تعادلــې بڼــه وي. پــه افغانســتان 
کــې پــه کوچنــۍ او منځنــۍ کچــه د کان کیندنــې زیاتــره فعالیتونــه   نارســمي 
او ناقانونــه دي، چــې مالیــات یــې د مخالفانــو یــا فاســدو چارواکــو جیبونــو تــه 
ځــي. پــه دې توګــه، د مالیاتــو دغــه ډول زیانونــه او ضیــاع، بایــد تــر ټولــو ټیټــې 

کچــې تــه ورســېږي.  
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د معدنــي زیرمــو لــه اثبــات وروســته، بایــد د پــروژې پــه کچــه یــوه شــننه ترســره شــي، ترڅــو د مالــي عوایــدو د هغــې کچــې اټــکل وشــي، چــې پــه پــوره 
ډاډمنتیــا ســره، د دولــت پــورې تــړاو پیــدا کــوي. 

پــه دې برخــه کــې د دولــت لپــاره تــر ټولــو مهــم ټکــی دا دی، چــې دا پــه پــام کــې ونیســي، چــې د اســتخراجي پــروژو څخــه د ترالســه شــویو عوایــدو 
څومــره برخــه، دولــت تــه رســېږي – یعنــې د امتیــازي حقونــو، مالیاتــو او نــورو ورکــړو پــه بڼــه هغــه برخــه چــې )»دولــت اخلــي«( کومــه کچــه یــې د 
شــرکت حســاب تــه ځــي )شــرکت اخلــي(. هغــه هېوادونــه چــې پــه دې برخــه کــې کمــې تجربــې لــري او یــا د ســترو پــروژو د پلیتابــه پــه برخــه کــې 
کومــه تجربــه نــه لــري، کېــدای شــي دولتونــه یــې لــه دې اړخــه ډېــر کــم عایــد ترالســه کــړي یــا تــر حــد زیــات عایــد د ترالســه کولــو پــه لټــه کــې وي؛ 
چــې البتــه دواړه حالتونــه نامطلــوب حالتونــه دي. د دولــت لــه خــوا د کــم عایــد ترالســه کــول، د بشــري پراختیــا پــه برخــه کــې، د پانګونــې فرصتونــه 
راکمــوي او پــه پایلــه کــې یــې دولــت ښــایي لــه اندیښــنې ســره مــخ شــي، ترڅــو پــر تــړون بیاکتنــه وکــړي او لــه بــل مالیاتــي سیســټم کار واخلــي، چــې 
ــه دې  ــد ترالســه کــړي، پ ــات عای ــر حــد زی ــدو المــل شــي. خــو کــه دولــت هڅــه وکــړي، چــې ت ــه کې ــې ثبات ــروژې د ب ــی شــي د پ دغــه چــاره کول
صــورت کــې دغــه چــاره کېــدای شــي د دې المــل شــي، چــې کــوم پانګــه وال ونــه مونــدل شــي، چــې پــر پــروژې پانګونــه وکــړي، یــا ښــایي هوکــړه 

شــوې پانګونــه پلــې نــه شــي – ځکــه چــې پانګــه وال د بــازار مطلوبــو شــرایطو پــه لټــه کــې وي. 
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د عوایــدو ســم ترالســه کېــدل، ډېــرو مخکنیــو شــرایطوته اړتیــا لــري. لومــړی، 
ــرکتونو  ــدو ش ــړاو د اړون ــه ت ــرو پ ــو او ګازو ذخی ــو، نفت ــي زېرم ــواد معدن د هې
ــه  ــه ل ــي زېرم ــه معدن ــڅ کوم ــتان هې ــمهال، د افغانس ــافات دي. اوس ــره اکتش ک

ــه ده.  ــو ســره اټــکل شــوې ن ــو معیارون نړیوال
ــه  ــت ت ــد دول ــې بای ــنجۍ څېړن ــکان س ــړاو د ام ــه ت ــروژې پ ــرې پ ــم، د ه دوی
ورســول شــي. دغــه اټکلونــه بایــد تــل نــوي هــم شــي. ان د معدنــي توکــو پــه 
ــې  ــه ک ــه دې برخ ــي پ ــی ش ــون، کول ــم بدل ــو ک ــویو اټکلون ــره ش ــا ترس ــو ی بی
ســترې اغېــزې ولــري، او دغــه چــاره، کولــی شــي د هغــو عوایــدو ترمنــځ چــې 
ــا  ــو ی ــوي د میلیون ــه ک ــې ترالس ــې ی ــه چ ــه څ ــړی او هغ ــکل ک ــې اټ ــت ی دول

ــر المــل شــي.  ــرو توپی ــو ډال میلیاردون
ــو د  ــه وال ــاره د پانګ ــروژې لپ ــي پ ــا هایدروکاربون ــي ی ــوې معدن ــم، د ی درېی
تــدارک او موندلــو پرمهــال، د منصفانــه عایــد د ترالســه کولــو لپــاره د دولــت 
ــړاو  ــه ت ــروژو پ ــترو پ ــه ډول س ــد د دغ ــه، بای ــه موخ ــا پ ــوري د پراختی لیدل
خپلواکــه مالــي شــننه ترســره شــي. د معدنــي زېرمــو، د معدنــي توکــو پــه بیــو 
ــننو  ــه ډول ش ــه دغ ــې ل ــات، چ ــد معلوم ــورې اړون ــتونو پ ــروژې د لګښ او د پ
ــو  ــو معیارون ــه نړیوال ــات وړ وي او ل ــه او د اثب ــد راڼ ــي، بای ــرچینه اخل ــه س څخ
ســره ســم، د پانګــه والــو لــه خــوا بایــد پــه ډاګــه شــي. دغــه چــاره بــه لــه دولــت 
ســره مرســته وکــړي، ترڅــو د مالیاتــي سیســټم پــه تــړاو لــه ســترو پانګــه والــو 

ســره خبــرې اتــرې وکــړي. 
یــوه بلــه مهمــه موضــوع د عوایــدو د شــریکولو ده. اوس مهــال د کانونــو قانــون 
لــه کوچنیــو کانونــو ۵ ســلنه او لــه ســترو کانونــو ۸ ســلنه کلنــۍ عوایــد ترالســه 
ــه  ــګ پ ــال د پرمخت ــز چاپیری ــادي او ټولنی ــه اقتص ــت ل ــې دا د والی ــوي. چ ک
برخــه کــې مرســته کــوي. یــو شــمیر نــور مهــم مســایل هــم دي چــې د مرســتې، 
طبیعــي ســرچینو او عوایــدو د شــریکولو پــه تــړاو دی او د روڼتیــا پــه تــړاو ډاډ 

ترالســه کــول دي.
له استخراجي صنعت رسه د نورو رشکتونو محدوده مرسته 

ــرچینې د  ــي س ــې طبیع ــي دي، چ ــې راغل ــون ک ــي قان ــه اساس ــتان پ د افغانس
ــه  ــرچینو څخ ــو س ــه دغ ــت، ل ــمهال دول ــم، اوس ــه ه ــه څ ــال دی . ک ــت م دول
ــي زیرمــې ال  ــره ســترې معدن ــواد زیات ــه ترالســه کــوي. د هې ــام وړ ګټــې ن د پ
نــه دي ســپړل شــوي، پــه داســې حــال کــې، چــې زیاتــره کانونــه چــې پــه اړه 
یــې اکتشــافي چــارې ترســره کېــږي، ګټــه اخیســتو تــه نــه ســپارل کېــږي؛ پــه 
ځانګــړې توګــه، د عینــک د مســو کان، د حاجیــکګ د اوســپنې کان او د امــو 
ــه لومــړي ګام  ــو او ګازو زېرمــې. اوســمهال، پ ســیند او افغــان –تاجــک د نفت
ــر ۵۰۰۰۰۰  ــه، د ۵۰۰۰۰ ت ــو کېندن ــه د کانون ــۍ کچ ــۍ او منځن ــه کوچن ــې پ ک
ډالــرو شــاوخوا د پیشــنهادي پانګونــې لــه الرې، د افغانــي شــرکتونو یــا وګــړو 
لــه خــوا ترســره کېــږي . د دغــې چــارې ډېــره برخــه، پــه نارســمي یــا ناقانونــه 
بڼــه د څارنــې او ارزونــې یــا دولــت عایــد د ټیــټ لیدلــوري لــه الرې، ترســره 
کېــږي. پــه ټولیــزه توګــه دا تخمیــن شــوی دی د مرمــرو او ګرنیټــو کانونــو ۷۰ 
میلیونــه ډالــر پانګونــه کــړې ده. حــال دا چــې د تالــک کان شــرکت شــاوخوا 

ــه کــړې ده.  ــره پانګون ۳۰ میلیــون ډال
ــه اقتصــادي  ــواد پ ــي شــتمني، د دغــه هې ــه کــې، چــې د افغانســتان کان ــه ټول پ
ــزات،  ــرې، فل ــي ډب ــي، معدن ــوند توک ــري. د س ــډه ل ــه ون ــې کم ــدا ک غوړې
قیمتــي او نیمــه قیمتــي ډبــرې او ســره زر، د دغــه هېــواد د صادراتــو نــژدې ۲۰ 
ســلنه جــوړوي   او د هېــواد ټولټــال صــادرات هــم د کورنــي ناخالــص تولیــد 

ــوړوي.  ــلنه ج ــوازې ۲.۹ س ی
ــه اســتخراجي  ــو کــې، ل ــه وروســتیو کلون ــزو شــته ســندونو پربنســټ، پ د ټولی
ــال ۵  ــدو د ټولټ ــت د عوای ــد، د دول ــي عای ــوي مال ــه ش ــه ترالس ــت څخ صنع
ســلنه برخــه جــوړوي ( ۲-۱ جــدول). دغــه شــمېرې او معلومــات، د افغانســتان 
د اســتخراجي صنایعــو د روڼتیــا لــه نوښــت )AEITI( څخــه ترالســه شــوې دي. 
پــه داســې حــال کــې، چــې دغــه شــمېرې، یــوازې ســتر شــرکتونه تــر پوښــښ 
النــدې نیســي او د دې امــکان شــته، چــې د اســتخراجي ســکتور د عایــد ډېــره 
ــتخراجي  ــتان د اس ــې، د افغانس ــه ک ــه دې برخ ــي. پ ــه ش ــرې ترالس ــه ت برخ
ــي وړ  ــاور او السرس ــو د ب ــر ټول ــاره ت ــو لپ ــا نوښــت، د معلومات صنایعــو د روڼیت
ــوال  ــت نړی ــا نوښ ــو د روڼتی ــتخراجي صنایع ــم د اس ــه ه ــه څ ــرچینه ده- ک س

پــالوی )EITI( د ۲۰۱۹ ز.کال پــه جنــوري کــې، د اســتخراجي صنایعــو د 
ــوب  ــې د نامطل ــه ک ــه برخ ــو پ ــي کول ــو د پل ــت )EITI( د معیارون ــا نوښ روڼتی

ــډوه . ــوب وځن ــتان غړیت ــه، د افغانس ــه امل ــګ ل پرمخت

تالــک یــا شــوکانۍ کان کیندنــه پــه غیــر مســلکی او پرتــه د کان د موثریــت او ثبــات پــه نظــر 
کــی نیولــو رسه تــررسه کیــږی . 

عکس- افغانیت رشکت 
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2015/16 2014/15 2013/14 2012/13(a)
د عوایدو ســرچینې ، پــه میلیوني افغانیــو، له دې پرته چې بل ډول 

وي 

122.10 157.70 280.20 د مالیې وزارت - عاید 117.50

5.20 1.40 4.80 9.10 د مالیې وزارت – گمرکونه

2.099.50 804.60 383.10 1,247.70 د مالیې وزارت – دولتي رشکتونه

583.20 856.80 581.30 2,567.40 د کانونو او پرولیم وزارت

2,810.00 1,820.50 1,249.40 3,941.70 ټولټال

46 32 23 77 ټولټال په میلیوين ډالرو 

له مرستو پرته، د مايل عاید ټولټال  80,661 109,382 100,102 122,195

2.3% 1.8% 1.1% 4.9% له استخراجي سکتور څخه د ترالسه شوي عاید ونډه

یادونه: پر ۱۳/۲۰۱۲ کال له استخراجي صنعت څخه د ترالسه شویو عوایدو شمېره، یوازې د مارچ – دسمر دی. 

2018c UNDP ;2017 AEITI ;2016 AEITI ;2014 2012b; AEITI 2012a; AEITI AEITI :رسچینه

پټ تولید او سوداګري

پــه افغانســتان کــې د کان کنیدنــې ډیــره برخــه، نارســمي یــا ناقانونــه ده، چــې 
د دولــت لــه ثبــت او راجســټر څخــه تېښــته کــوي. د دغــه پټــې چــارې د کچــې 
ــه موخــه، د نارســمي  ــو پ ــور د برابرول ــو د دغــه راپ ــه موخــه، څېړون د اټــکل پ
شــمېرو او شــته څېړنــو پــه تــړاو شــننه ترســره کــړې او همــدا راز یــې یــو شــمېر 
ــه  ــه ۳ م ــات پ ــپړ جزیی ــې بش ــه څېړن ــړې دي. د دغ ــره ک ــې ترس ــاحوي کتن س

ضمیمــه کــې وړانــدې شــوي دي. 
ــي  ــو د پراختیای ــرو ملتون ــړاو، د ملګ ــی پ ــې لومړن ــې د کتن ــه ک ــه دې برخ پ
پروګــرام لــه خــوا ترســره شــوی دی. پــه دغــو کتنــو کــې، پــه هــرات، ننګرهــار 
ــارونو  ــور ښ ــل او پېښ ــه کاب ــیمو، پ ــي س ــه معدن ــې ل ــو ک ــان والیتون او بدخش
کــې د قیمتــي ډبــرو بازارونــو او مرکزونــو او د ډبــرو د پرېکولــو لــه کارخانــو 
ــو  ــا هــم د ملګــرو ملتون څخــه لیدنــې شــاملېږي. د کتنــې دویــم پــړاو، چــې بی
ــس  ــوردو، اونیک ــوی، د الج ــره ش ــز ترس ــه وړاندی ــرام پ ــي پروګ د پراختیای
ډبــرو او شــوکاڼي د ارزښــت زیاتونــې پــه تــړاو د څېړنــې د مخینــې پــه توګــه 
ــو  ــاحوي څېړن ــو د س ــوی دی. څېړونک ــره ش ــوا ترس ــه خ ــت LLC ل د افغانی
ــې د کان  ــه چ ــو څخ ــو کلی ــرو، هغ ــي ډب ــیمو او معدن ــي س ــه معدن ــال، ل پرمه
ــو،  ــه کمپون ــو ل ــږي، د کارګران ــدل کې ــه پېژن ــه توګ ــو پ ــې د مرکزون کیندن
ــو د  ــي توک ــپورتي الرو او د معدن ــو، ترانس ــه ځایون ــه زېرم ــو ل ــي توک د معدن

ــړه.  ــه وک ــه لیدن ــاپونو څخ ــو او ورکش ــه کارخان ــس ل پروس
ــه  ــالرو څخ ــو کړن ــه بېالبېل ــکل ل ــره، د اټ ــام س ــه پ ــه پ ــول ت ــو، محص څېړونک
ــي  ــه د قیمت ــه توګ ــې پ ــندونه د بېلګ ــات او س ــمېر معلوم ــو ش ــت. ی کار واخیس
او نیمــه قیمتــي ډبــرو پــه تــړاو، د بــازار ســوداګرو لــه خــوا وړانــدې شــوي دي. 
د مرمــرو او اونیکــس ډبــرو لپــاره دغــه اټــکل، د هغــو اســتخراجي فعالیتونــو د 
تولیــد پــر بنســټ ترســره شــوی، چــې قانونــي جــواز لــري. د ډبــرو ســکاره او 
شــوکاڼو د صادراتــو پــه تــړاو دغــه اټکلونــه، د هغــو الریــو پــر بنســټ ترســره 
شــو، چــې د پاکســتان لــه پولــې څخــه د تېرېــدو پــه حــال کــې وې. د داخلــي 
لګښــت لپــاره د ډبــرو ســکرو اټکلونــه، د اســتوګنې او د تودولــو لپــاره د ډبــرو 
لــه ســکرو څخــه د ګټــه اخیســتنې پــورې اړونــدو معلوماتــو پــر بنســټ ترســره 

شــوې دي. 
ــه  ــروې د ادارې ل ــي س ــو د جیولوج ــده ایاالت ــکا د متح ــه د امری ــه اټکلون دغ
ــد  ــړي دي. د تولی ــي ادارې ک ــزي احصای ــړاو د مرک ــه ت ــو پ ــوا او د صادرات خ
پــه تــړاو د دغــه راپــور اټکلونــه، پــه بــې ســارې توګــه، تــر هغــو رســمي شــمېرو 
ــم  ــو د حج ــوې دي، خ ــدې ش ــه اړه وړان ــو پ ــې د صادرات ــات دي، چ ــر زی ډې

ــرو  ــي او مرم ــه قیمت ــي او نیم ــه د قیمت ــه توګ ــې پ ــې، د بېلګ ــه مخ ــدازې ل او ان
ــو  ــه اټکلون ــروې د ادارې ل ــي س ــو د جیولوج ــده ایاالت ــړاو، د متح ــه ت ــرو پ ډب

ــه لــري. ســره هیــڅ توپیــر ن

2- 1 جدول– له استخراجي صنعت څخه د دولتي عاید ترالسه کول 
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په 2011-2015 ز. کلونو 
کې په مټریک ټن سره د 

تولید منځنۍ کچه 
USGS : سرچینه

پر 18/2017ز. کال په مټریک 
ټن سره صادرات

سرچینه : مرکزي احصایې سازمان

پــه مټریک ټن ســره د ۲۰۱۷ ز. کال تولید (الف) 
ســرچینه: دا راپور یې تخمین کوي کانونه

 4,850.0 - قیمتي، نیمه قیمتي ډبرې او رسه زر 4,537.4 

 566,200  1,014,113 2,200,000
ې له دې ډلې څخه: �چ

صادرات 1,200,000- 
 1,000,000  داخلي ګټه اخیستنه 

د ډبرو سکاره )د(

چې له امله یې له صادراتو کورنۍ ګټه اخیستل کیږي

- )ج( 408,936  شوکاڼي 1,000,000 

 66,340  4,698  60,830 مرمر

- - اونیکس 4,325 

- -  145,250 رخام

یادونه: 

)الــف( د بــازار رشایطــو او څارنیــزو بدلونونــو لــه املــه د کال پــه کال زیاتــو بدلونونــو تــه پــه پــام رسه، د ۲۰۱۷ ز. کال د معــدين توکــو د تولیــد او صادراتــو لپــاره بایــد یــو کال د بېلګــې پــه 
توګــه پــه پــام کــې ونــه نیــول يش. 

)ب( د دغــه راپــور اټکلونــه، د هغــه ســاحوي کار پــر بنســټ دي، چــې پــه ۲۰۱۷ز. کال کــې د غــوره شــویو کاين زیرمــو پــه برخــه کــې تــررسه شــو. کــه څــه هــم دغــه اټکلونــه د مــيل 
هراړخیــزو اټکلونــو ښــودونکي نــه دي، خــو پــه ډېــر احتــامل رسه، د کانونــو لپــاره د غــوره شــویو ســاحو د معــدين توکــو د تولیــد زیاتــه برخــه انځــوروي؛ ځکــه چــې دغــه اټکلونــه لــه 
ترټولــو فعالــو معــدين ســیمو او ډېــر ګټــه اخیســتونکي رسحــدي نقطــو څخــه د کتنــو پــر بنســټ تــررسه شــوي دي. لــه اټکلونــو رسه بایــد د کــره شــمېر پــه څېــر چلنــد و نــه يش، ځکــه چــې 

لــه بنســټیزو فرضیــو رسه حســاس دي.

  )ج( د افغانســتان د مرکــزي احصایــې ادارې لــه خــوا د وړانــدې شــویو معلوماتــو او شــمېرو پــر بنســټ، دغــه شــمېره د »ډبــرې« تــر رسلیــک النــدې شــاخص رسه څرګندېــږي او  د ګرانیــت 
ــو تــه د شــوکاڼي د صادراتــو لپــاره د  ــه املــه پــه دغــه کتګــورۍ کــې راغلــی وي؛ ځکــه ټولــو هېوادون کــوډ ورکــول کېــږي. کــه څــه هــم، دغــه چــاره کېــدای يش، د ناســمې ډلبنــدۍ ل

افغانســتان د ګمرکونــو شــمېره، تقریبــا دغــه شــمېرې تــه نــژدې دي؛ پــه داســې حــال کــې، چــې د ګرانیــت صــادرات صفــر دي. 

)د( لــه ډبــرو ســکرو پرتــه، د نــورو معــدين توکــو لپــاره، د صادراتــو انــدازه بایــد د تولیــد لــه انــدازې رسه ورتــه یــا نــژدې وي. د ډبــرو ســکرو لپــاره دغــه څــه صــدق نــه کــوي، ځکــه چــې 
دغــه توکــی پــه داخــل کــې هــم ډېــر زیــات مرصفېــږي، پــه دې توګــه د صادراتــو تــر انــدازې د تولیــد کچــه بایــد ډېــره زیاتــه لــوړه وي. 

رسچینې: د ال زیاتو روښانتیاو او د دغه راپور د اټکلونو د رسچینو لپاره، ۳ ضمیمې ته مراجعه وکړئ. 

د قیمتي ډبرو د تولید کچه او ارزښت په ۲-۴ او ۲-۵ شکلونو کې ښودل شوي دي .

۲-۳ شکل- د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د تولید کچه، د ۲۰۱۷ ز. کال اټکل  2-3 شکل– قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، ارزښت، د ۲۰۱۷ ز. کال لپاره اټکل. 

ــو  ــو او رسچین ــو توضیحات ــر بنســټ دي. د ال زیات ــو او مرکــو پ ــه د ســاحوي کتن ــه: اټکلون رسچین
لپــاره، ۳ ضمیمــې تــه مراجعــه وکــړئ. 

2-2 جدول- د غوره شویو معدين توکو تولید او صادرات 

ــد، د دغــه چــارټ لــه  یادښــت: د ۴۵۰۰ ټنــو = 4500000 کیلــو شــاوخواد الجــوردو تولی
ــوړ دی.  ــه ل ــر څخ حداک

یادونه: شین رنګ، نیمه قیمتي ډبرې او سور رنګ قیمتي ډبرې ښيي. 

رسچینــې: د ال زیاتــو روښــانتیاو او د دغــه راپــور د اټکلونــو د رسچینــو لپــاره، ۳ ضمیمــې تــه 
مراجعــه وکــړئ.
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ــه  ــري او ل ــکتورونه ل ــدي س ــات تولی ــې زی ــې، چ ــو ک ــو هېوادون ــه هغ  پ
معدنــي توکــو څخــه پــه اومــه توګــه کار اخلــي، د تولیــد کچــه د صادراتــو 
ــه  ــه دی. ل ــې ن ــې داس ــتان ک ــه افغانس ــو پ ــږي، خ ــکل کې ــر اټ ــه ډې ــه پرتل پ
ســکرو ډبــرو پرتــه، چــې زیاتــه برخــه یــې د هېــواد دننــه مصرفېــږي، نــور 
ــه  ــه دې توګ ــږي، پ ــه صادرې ــر ت ــواده به ــه هې ــره ل ــر ډې ــي ت ــي توک معدن
ــه  ــره ورت ــد س ــمېرې بای ــو ش ــد او صادرات ــړاو د تولی ــه ت ــو پ ــي توک د معدن
ــر  ــې ت ــتان ک ــه افغانس ــمېرې پ ــد ش ــالف، د تولی ــژدې وي. د دې پرخ ــا ن ی
ــې او د  ــه کان کیندن ــه د ناقانون ــه خپل ــې دا پ ــده دي، چ ــو چن ــو څ صادرات
ــي او  ــې د قیمت ــه چ ــه څرنګ ــودونکی دی – لک ــاق ښ ــو د قاچ ــي توک معدن
ــړاو  ــه ت ــوکاڼي پ ــام او ش ــس، رخ ــرو، اونیک ــرو ډب ــرو، مرم ــي ډب ــه قیمت نیم

یــې کتلــی شــو. 
پــه دې برخــه کــې ممکنــه الملونــه کولــی شــي د یــو شــمېر معدنــي توکــو 
ــه،  ــه توګ ــې پ ــتوالی وي. د بېلګ ــو ش ــې د توپیرون ــه ک ــه تعرف ــو پ د صادرات
ــو  ــاره د صادرات ــاره لکــه مرمــرو، اونیکــس او رخامــو لپ ــرو لپ ــي ډب د معدن
ــي  ــه قیمت ــي او نیم ــورو قیمت ــلنې، د ن ــه ۵ س ــه پ ــه پرتل ــوکاڼي پ ــه د ش تعرف
ــر  ــه ۲.۵ ســلنې توپی ــه پرتل ــرو ســکرو پ ــه ۵ ســلنې او د ډب ــه پ ــه پرتل ــرو پ ډب
ســره، ۳۰ ســلنه ده.  دغــه توپیرونــه، کېــدای شــي د نــورو معدنــي توکــو تــر 
پوښــښ النــدې چــې تعرفــې ټیټــې دي، د یــو شــمېر معدنــي توکــو د قاچــاق 

چــارې وهڅــوي. 
د لــوړ ارزښــت لرونکــو او ټیــټ وزن لرونکــو معدنــي توکــو لکــه قیمتــي او 
نیمــه قیمتــي ډبــرو قاچــاق آســانه چــاره ده؛ ځکــه پــه اســانۍ ســره کېــدای 
ــه  ــه الجــوردو یادون ــه توګــه ل شــي کــم ارزښــته وارزول شــي. د بېلګــې پ
کولــی شــو، چــې د ۹ بېالبېلــو درجــو لپــاره یــې بیــه د یــو کیلوګــرام لپــاره 
لــه ۱ ډالــر څخــه نیولی تــر ۱۰۰۰ ډالــرو پــورې ده. د صادراتــو )او د صادراتو 
ــه دی  د مالیاتــو( لپــاره د الجــوردو د شــمېرو پــه تــړاو پــه ښــه بڼــه راپــور ن
ــو د  ــې د صادرات ــه، چ ــي بی ــو ضمن ــوردو د صادرات ــوی. د الج ــړل ش ورک
کچــې او انــدازې پــر بنســټ یــې راپــور ورکــړل شــوی، - پــه ۲۰۱۶ ز. کال 
کــې د هــر کیلوګــرام لپــاره ۱۲.۹ ډالــره محاســبه شــوي و. . کــه څــه هــم، 
د کابــل پــه بازارونــو کــې د الجــوردو اومــه ډبــرو لپــاره، منځنــۍ بیــه د هــر 

کیلوګــرام معــادل ۱۰۰ ډالــره دي .
همــدا راز، بهــر تــه د معدنــي توکــو نــه اســتول )نــه صادرېــدو( د کچــې پــه 
تــړاو د راپــور نــه ورکولــو پــه اړه زیــات شــواهد، د هغــو معدنــي توکــو پــه 
ــودې  ــمېرې موج ــات او ش ــې وړ معلوم ــاره د پرتلن ــوی لپ ــې د هغ ــړاو، چ ت
ــو او  ــدو معلومات ــورې اړون ــوداګرۍ پ ــه س ــتان پ ــتان او پاکس دي، د افغانس
شــمېرو څخــه ترالســه کېــږي. د افغانســتان د شــمېرو لــه مخــې، افغانســتان 
ــه  ــرو پ ــون ډال ــې د ۳۰ میلی ــه کال ک ــځ پ ــو ترمن د ۲۰۱۵ – ۲۰۱۸ ز. کلون
ــه همــدې  ــه صــادر کــړې دي. خــو پ ــرو ســکاره پاکســتان ت ارزښــت د ډب
حــال کــې، د پاکســتان د شــمېرو پــر بنســټ، دغــه هېــواد پــه همــدې مــوده 
ــه  ــکاره ل ــرو س ــت د ډب ــه ارزښ ــرو پ ــون ډال ــې د ۶۸ میلی ــه کال ک ــې پ ک
ــه د  ــتان څخ ــه افغانس ــا، ل ــه وین ــه بل ــا پ ــه وارد کــړې دي  . ی ــتان څخ افغانس
پاکســتان خــاورې تــه د ډبــرو ســکرو اوړېــدو ترڅنــګ یــې بیــه دوه برابــره 

کېــږي. 
کــره ارزونــه ښــیي، کــه څــه هــم د راپــور شــویو ډبــرو ســکرو پــه حجــم او 
انــدازه کــې، کــوم د پــام وړ توپیــر نــه لیــدل کېــږي، خــو پــه راپــور شــوې 
ــه  ــمېرو ل ــتان د ش ــوی دی. د افغانس ــدل ش ــر لی ــات توپی ــر زی ــې ډې ــه ک بی
مخــې، د ۲۰۱۵-۲۰۱۸ ز. کلونــو ترمنــځ پــه منځنــۍ کچــه د ډبــرو ســکرو د 
فــي ټــن صادراتــو بیــه ۴۲ ډالــره ده. ددې برعکــس بیــا، د پاکســتان د شــمېرو 
ــتان  ــه افغانس ــکرو واردات ل ــرو س ــن د ډب ــي ټ ــال د ف ــه مه ــې، هغ ــه مخ ل
ــه ده  ــژدې بی ــره ن ــه ډې ــې ت ــازار بی ــکرو د ب ــرو س ــره دي، د ډب ــه ۸۷ ډال څخ
ــګ  ــې رن ــوي دي، چ ــودل ش ــې ښ ــارت ک ــدې چ ــه الن ــه پ ــه توپیرون . دغ
ــور  ــودي مح ــدازه او عم ــکرو ان ــرو س ــور د ډب ــي مح ــه افق ــې پ ــوې برخ ش
ــو  ــه، د هغ ــوې برخ ــودل ش ــې ښ ــګ ک ــړ رن ــه زی ــیي. پ ــه ښ ــي بی ــې ضمن ی

ډبــرو ســکرو ارزښــت ښــیي، چــې مالیــه پــرې نشــته او افغانســتان تــه زیــان 
رســوي. 

ــه د افغانســتان د  ــۍ کچــه پاکســتان ت ــه منځن ــاره پ ــو لپ 2-6 شــکل – د 2015 – 2018ز کلون
ــرو ســکاره صــادرات ډب

ــۍ  ــو منځن ــادرات، د 2015-2018 کلون ــرو ص ــتان د مرم ــه د افغانس ــتان ت ــکل- پاکس 2 7 ش
ــه. کچ

رسچینــه: د افغانســتان د احصاییــې مرکــزي ادارې او د پاکســتان د احصاییــې دفــر د محاســبو پــر 
بنســټ، بېالبېــل کلونــه. وروســتی الرسســی د ۲۰۱۸ ز کال د نومــر ۱۱مــه. 

رسچینــه: د افغانســتان د احصاییــې مرکــزي ادارې او د پاکســتان د احصاییــې دفــر د محاســبو پــر 
بنســټ، بېالبېــل کلونــه. وروســتی الرسســی د ۲۰۱۸ ز کال د نومــر ۱۱مــه.

پــه همــدې توګــه، د مرمــرو ډبــرو پــه تــړاو هــم دغــه چــاره صــدق کــوي؛ لکــه 
ــه مخــې، د ۲۰۱۵- ۲۰۱۸  ــوې ســروې ل ــه افغانســتان کــې د ش ــې پ څرنګــه چ
کلونــو ترمنــځ پــه منځنــۍ کچــه پــه کال کــې ۳ زره او ۹۰۰ ټنــه د مرمــرو ډبــرې 
پاکســتان تــه صــادر شــوي، خــو د دې پرخــالف، د پاکســتان د رســمي ســروې 
لــه مخــې، دغــه هېــواد پــه همــدې مــوده کــې پــه منځنــۍ کچــه پــه کال کــې 
ــدې  ــه هم ــړې دي. پ ــه وارد ک ــتان څخ ــه افغانس ــرې ل ــرو ډب ــه د مرم ۷،۷۰۰ ټن
حــال کــې، د افغانســتان لــوري د فــي ټــن مرمــرو لپــاره ډېــره لــوړه بیــه یعنــې 
ــه  ــوري دغ ــتاني ل ــې پاکس ــې، چ ــال ک ــې ح ــه داس ــړې، پ ــت ک ــره ثب ۳۰۴ ډال
ــې، د  ــې چ ــال ک ــې ح ــه داس ــیي. پ ــره ښ ــاره ۱۰۳ ډال ــرو لپ ــن مرم ــي ټ ــه د ف بی
افغانســتان د ګمرکونــو بیــه، د مرمــرو د بــازار بیــې تــه نــژدې ده. پــه بلــه وینــا، د 
دغــې ســروې لــه مخــې، د افغانســتان د مرمــرو ډبــرو نــژدې ۲۲ ســلنه ارزښــت 
ــی  ــکل لیدل ــه ۷-۲ ش ــي. پ ــه ځ ــه منځ ــته ل ــدو وروس ــر تېرې ــه ت ــې څخ ــه پول ل
شــو، چــې دواړه لــوري هــم د افغانســتان او هــم د پاکســتان ګمــرک د مرمــرو 
ډبــرو لــه ســوداګرۍ څخــه یــوه پیمانــه ارزښــت لــه الســه ورکــوي. پــه دغــه 
څلــورو مربعــو کــې، چــې پــه النــدې شــکل کــې ښــودل شــوې دي، دوه ښــې 
ــه د  ــو پرت ــه مالیات ــه ل ــرک څخ ــه ګم ــتان ل ــه( د افغانس ــې )چوکاټون ــع ګان مرب
صادراتــو ښــودونکی دی؛ پــه داســې حــال کــې، چــې دوه نــور پورتنــۍ مربــع 
ګانــې )چوکاټونــه(، د پاکســتان لــه ګمــرک څخــه لــه مالیاتــو پرتــه د مرمــرو 

ډبــرو د صادراتــو ښــودونکی دي.
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8-2 شکل – له مرنايل رسچینو څخه بالقوه مايل عواید، د 2017 ز. کال اټکل.  

2- شکل– په سرتو استخراجي پروژو کې د ګومارنې وړاندوینې 

رسچینــه: د ســاحوي کتنــو او مرکــو پربنســټ اټکلونــه. د نــورو توضیحاتــو او نــورو رسچینــو لپــاره 
۴ ضمیمــې تــه مراجعــه وکــړئ. 

رسچینه:  نړیوال بانک , 2012

د شــوکاڼي د صادراتــو پــه برخــه کــې توپیرونــه ان تــر دې هــم زیــات دي؛ 
لکــه څرنګــه چــې د پاکســتان د احصاییــې دفتــر لــه خــوا شــوې ســروې، د 
افغانســتان د احصاییــې لــه خــوا تــر شــوې ســروې، دغــه شــمېره ۱۱ برابــره 
ــال  ــې مه ــړاو داس ــه ت ــې پ ــدازې او بی ــه، د دواړو ان ــه توپیرون ــه ده . دغ زیات
خبــرې کیــږي چــې پــه تــړاو یــې هیــڅ راپــور نــه دی ورکــړل شــوی. دغــه 
توپیرونــه، د نــورو څېړنــو او راپورنــو لــه خــوا هــم تاییــد شــوي دي. د بېلګې 
ــوا د  ــه خ ــو ادارې ل ــتان د ګمرکات ــې د افغانس ــه ک ــه دې برخ ــه، پ ــه توګ پ
شــوې ســروې د معلوماتــو پربنســټ، پــه ۲۰۱۸ ز. کال کــې د شــوکاڼي د هــر 
ټــن بیــه یــوازې ۲۶.۵ ډالــره وه؛ پــه داســې حــال کــې چــې پــه ورتــه وخــت 
کــې د افغانســتان پــه بازارونــو کــې د شــوکاڼي د هــر ټــن بیــه ۶۰ ډالــره وه  . 
پــه همــدې حــال کــې، دغــه وخــت د پاکســتان پــه پېښــور کــې، شــوکاڼي د 
معاملــه لرونکــو لــه خــوا فــي ټــن ۱۳۰ ډالــره اخیســتل کېــدل او لــه ۱۷۰ تــر 

۲۰۰ ډالــرو پلــورل کېــدل .
د واقعــي تولیــد او د رســمي راپــور شــوي تولیــد د انــدازې او لــه افغانســتانه 
پاکســتان تــه د لیــږدول شــویو معدنــي توکــو پــه تــړاو د دواړو هېوادونــو د 
ســروې ګانــو ترمنــځ پــراخ توپیرونــه، د دې ښــودنه کــوي، چــې د دولتــي 
عوایــدو یــوه پراخــه انــدازه ضایــع کېــږي. د بېلګــې پــه توګــه، دولــت لــه 
ــره  ــه ډال ــې، ۴۶ میلیون ــه ۱۶/۲۰۱۵ز. کال ک ــه پ ــت څخ ــتخراجي صنع اس
ــون  ــه ۴۴ میلی ــۍ کچ ــه منځن ــې پ ــه کال ک ــځ پ او د ۲۰۱۲ - ۲۰۱۶    ترمن
ــاره  ــې د ۲۰۱۷ز. کال لپ ــې، چ ــال ک ــې ح ــه داس ــودل، پ ــد درل ــره عای ډال
زمــوږ اټکلونــه ښــیي، چــې دولــت پــر عایداتــو لــه مالیاتــو او نــورو ورکــړو 
پرتــه کولــی شــوای، د امتیــازي حقونــو او صادراتــو عوارضــو پــه توګــه تــر 
۱۲۳ میلیونــه ډالــره زیــات عوایــد ترالســه کــړي وای . د دغــه عوایــدو تــر 
نیمایــي زیاتــو کولــی شــوای، لــه ګــران بیــه فلزاتــو او نیمــه قیمتــي ډبــرو او 
ســرو زرو څخــه ترالســه شــوي وای. (۸-۲ شــکل). دې کچــې تــه پــه کتــو 
ــه  ــر هغ ــاری کال و او ت ــې س ــو ب ــې ی ــه ک ــه دې برخ ــې ۲۰۱۵ م. پ ــره چ س
وروســته د معدنــي توکــو د تقاضــا او بیــې پــه کچــه کــې کموالــی راغــی، 
نــو تمــه کېــده، چــې د ۲۰۱۷ ز. پــه پرتلــه لــه معدنــي توکــو ترالســه شــوی 

ــه ده.  ګټــه د ۱۶/۲۰۱۵ پــه پرتلــه ډېــره زیاتــه وای، خــو داســې ن

ــدو  ــع کې ــدو د ضای ــو څخــه د ترالســه شــویو عوای ــه فعالیتون ــې ل د کان کیندن
ــري )۵  ــا ل ــه اړتی ــتم ت ــد سیس ــو واح ــتر ی ــت او راجس ــول، د ثب ــې راټیټ کچ

ــړئ(.  ــه وک ــه مراجع ــې ت ضمیم

ګـومـارنه 

د دولتــي عوایــدو ترڅنــګ، د یــو ښــه مدیریــت شــوي اســتخراجي صنعــت 
ــې  ــول دي. د بېلګ ــو ک ــو چمت ــه د کاري فرصتون ــه کچ ــه پراخ ــه، پ ــه ګټ بل
پــه توګــه، همــدا اوس د الجــوردو پــه کان کــې، د هېــواد لــه ټولــو برخــو 
نارینــه کارګــر جذبېــږي. د یــوې ســروې لــه مخــې، نــژدې ۱۰۰۰۰ کســان د 
افغانســتان لــه بېالبېلــو ســیمو څخــه پــه دغــه کان کــې پــر کار بوخــت دي .

اوســمهال، د افغانســتان د کانونــو د کېندنــې پــه رســمي ســکتور او د معدنــي 
ــت دي،  ــر کار بوخ ــان پ ــاوخوا کس ــې، د ۱۲۰۰۰ ش ــتخراج ک ــه اس ــرو پ ډب

چــې د هېــواد کار رســمي ســکتور نــژدې ۹ ســلنه جــوړوي .
ــه  ــې ت ــزې پانګون ــه، متمرک ــه پرتل ــز کار پ ــت، د متمرک ــتخراجي صنع اس
اړتیــا لــري. نړیــوال بانــک، پــه ۲۰۱۲ز. کال کــې، پــه افغانســتان کــې د کان 
کیندنــې پــه ۹ ســترو پــروژو کــې، د وړاندوینــې شــویو کاري فرصتونــو پــه 
ــر  ــونتیا پ ــال او ش ــه احتم ــکل، د هغ ــه اټ ــړ . دغ ــدې ک ــکل وړان ــو اټ ــړاو ی ت
ــد شــي. کــه څــه  ــه تولی ــا ۲۰۱۸ کال وروســته ب ــه ۲۰۱۷ ی بنســټ و، چــې ل
ــا هــم د راتلونکــو  ــه شــوه، خــو دغــه اټــکل، بی ــه ن هــم دغــه چــاره رامنځت
کلونــو لپــاره یــوه ســتره احتمالــي سپارښــتنه وړانــدې کــوي. د دغــه اټــکل 
لــه مخــې، د دې تمــه نــه کېــږي، چــې پــه دغــو پــروژو کــې، تــر وروســتۍ 
کچــې هــم د کاري فرصتونــو کچــه تــر ۱۶۰۰۰ زیاتــه نــه وي. د دغــه لرلیــد 
پــر وړانــدې، د افغانســتان ټولټــال کاري ځــواک ۸.۵ میلیــون تنــه دي، چــې 
لــه دې ډلــې ۲۴ ســلنه یــا دومیلیــون تنــه یــې بېــکاره دي . همــدا راز ویلــی 
شــو، چــې د دغــو ټولــو ســترو پــروژو لــه پلــي کېــدو ســره ســره بــه پــه هېواد 
کــې د بېــکارۍ ســتونره پــر خپــل ځــای پاتــې وي. ســربېره پــر دې، پــه دې 
برخــه کــې یــو شــمېر دنــدې لنډمهالــې دي. د کان کیندنــې یــا نفتــي ګازو 
ــه پــړاو  ــا پ ــه د پــروژې د پراختی ــه یــوه ســتره پــروژه کــې، کاري فرصتون پ
ــای  ــه پ ــږي، او پ ــه ټیټې ــر هغــه وروســته بېرت ــه رســېږي، ت ــل اوج ت کــې خپ
ــه ۲-۹ شــکل کــې  ــه رســېږي. دغــه بېلګــه پ ــو ټیټــې کچــې ت ــر ټول کــې ت

ښــودل شــوې ده.
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ــینونه  ــه ماش ــیون )هغ ــه د اتوماس ــه ب ــوه فرصتون ــر دې، کاري بالق ــربېره پ س
ــې  ــي . د کان کیندن ــم ش ــه ک ــه امل ــوي( ل ــه کار ک ــه توګ ــان پ ــې د انس چ
ــه  ــې اټکلون ــاهد دي او داس ــو ش ــو بدلونون ــې د چټک ــړۍ ک ــه ن ــت پ صنع
ــو  ــو تکنالوژی ــه اتومات ــې ل ــول کان، چ ــو معم ــیي، ی ــې ښ ــود دي، چ موج
څخــه ګټــه اخلــي، د بــل معمــول کان پــه پرتلــه چــې تــرې کار نــه اخلــي، 
لــه ۳۰ تــر ۷۵ ســلنې پــورې کاري ځــواک تــه اړتیــا لــري . پــه دې توګــه، 
ماشــین االتــو او پــه لــوړ مهــارت اپراټورونــو تــه ورځ تــر بلــې اړتیــا، د کــم 

ــوي.  ــه راکم ــا کچ ــو د اړتی ــه کارګران مهارت
همدارنګــه لــه دې ســره ســره، د منرالونــو را ویســتل، کولــی شــي پــه 
نامســتقیمه توګــه د ګیــاه تولیدونکــو ســکتورونو او فرعــي شــرکتونو کــې 
کاري فرصتونــه برابــر کــړي. دغــه کاري فرصتونــه بایــد لــه ښــه معــاش او 
ــوي  ــت ش ــه مدیری ــو ښ ــه ی ــړي. پ ــو ک ــدې چمت ــبې دن ــره مناس ــورې س اج
ــورې  ــه د اج ــزه توګ ــه ټولی ــې، پ ــت ک ــتخراجي صنع ــوي اس ــمبال ش او س
کچــه لــوړه ده؛ یعنــې لــه تولیــدي او خدماتــي ســکتورونو ســره برابــر او د 
کرنــې تــر ســکتور لــوړه ده. پــه ســترو اســتخراجي پــروژو کــې د نامســتقیمه 
ــه دغــه ســکتور کــې بایــد د ټولیــزې  ــو ســره، پ ــه زیاتول ــو پ کاري فرصتون
ــې د  ــتان ک ــه افغانس ــدا راز، پ ــېږي. هم ــه ورس ــه ۴۵۰۰۰  ت ــې کچ ګومارن
ــه  ــه دغ ــي، پ ــی ش ــول کول ــي ک ــروژو پل ــتخراجي پ ــویو اس ــالن ش ــو پ ټول
ــړي –  ــات ک ــده زی ــا درې چن ــمېر دو ی ــانو ش ــو کس ــې د بوخت ــت ک صنع
ــه  ــه کاري فرصتون ــه زرګون ــه مناســب معــاش ســره پ ــی شــي، پ یعنــې کول
چمتــو کــړي، چــې دغــه چــاره کولــی شــي، د وګــړو پــه اقتصــادي غوړېــدا 

ــه مرســته وکــړي.  ــه برخــه کــې ب ــي پ ــد زیاتوال او د عای

ــو کوچنــي ورکشــاپ کارګــران د الجــوردو د قطــع کــول او  ــو کوڅــه کــې د ی ــه چرګان ــل پ د کاب
پالــش کــول کــی بخــت دی. 

عکس - افغانیت رشکت 

پــه ســیمه اییــزه کچــه، د کاري فرصتونــو د پراختیــا لپــاره، پــه اســتخراجي 
صنعــت کــې د افغانانــو د ګومارنــې د تســهیل پــه موخــه د مناســبو پالیســیو 
جــوړول، د دولــت او اســتخراجي شــرکتونو ترمنــځ د مشــارکت او همغــږۍ 
رامنځتــه کــول او د روزنــې او اشــتغال پــه موخــه د ګــډو پروګرامونــو پلــي 

کــول اړیــن دي. 
پــه دې توګــه، افغانســتان ســترې هایدروکاربونــي او معدنــي زېرمــې لــري، 
ــې  ــږي او ګټ ــت کې ــزورې مدیری ــره کم ــرچینه ډې ــه س ــمهال، دغ ــو اوس خ
ــه وال،  ــې پانګ ــه دا چ ــړې توګ ــه ځانګ ــږي، پ ــپارل کې ــه س ــه ن ــتنې ت اخیس
ــه  ــي. پ ــه کار اخل ــاط څخ ــات احتی ــه زی ــه، ل ــه امل ــۍ ل ــې ثبات ــو او ب د ناامنی
ــې  ــنۍ او راتلونک ــت د اوس ــتخراجي صنع ــې د اس ــي ک ــي څپرک راتلونک
ــدې  ــث الن ــر بح ــې ت ــه او ننګون ــه خنډون ــمېر پرات ــو ش ــر الره ی ــا پ پراختی

نیســو. 
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د دغــه راپــور پــه موخــه، د الجــوردو ډبــره، د یــو منــرال پــه توګــه پــه پــام 
کــې ونیــول شــو، چــې ان لــه تخنیکــي پلــوه هــم یــو منــرال نــه دی، بلکــې د 

درېیــو منرالونــو: الجــوردو، افغانیــت او پیریــت د تراکــم پایلــه ده.   

رسچینې 
 د متحده ایاالتو د جیولوجي سروې اداره، ۲۰۱۱ز. 

 مي کریدي، پي. ۲۰۰۶ز.  
ټیلور، سی و ستیفن جي. پیټرز، او ډیویډ ایم. سوټفین. ۲۰۱۱ز. 

 رینود، کا. او نور، ۲۰۱۱ز. 
له پانګونې څخه د افغانستان د مالتړ اداره، ۲۰۱۷ز. 

د کانونو او پټرولیم وزارت، ۲۰۱۴ ز. 
راسین ای. ۲۰۱۲ز. 

ــې  ــې ی ــو بېلګ ــو رنګون ــس د بېالبېل ــې د اونیک ــه، چ ــره مرک ــو س ــو کان کیندونک ــه هغ ل
وښــودلې )ســپتمبر – اکتوبــر ۲۰۱۶ز(.   

د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام، ۲۰۱۸ز. 

کلیټ،ټي. ایت ال. 2005ز. 

د ناقانونــه کان کیندنــو د ســاحې هغــه نوملــړ، چــې پــر ۲۰۱۳ ز. د کانونو او پټرولیــم وزارت 
ــول  ــل ق ــه نق ــه پ ــي څخ ــد نوران ــرډ او جاوی ــام اي. بای ــه ویلی ــوی دی. ل ــور ش ــوا خپ ــه خ ل
ســره، »د افغانســتان د معدنــي توکــو غــال« د متحــده ایاالتــو د ســولې انســتیتوت ځانګــړی 
ــو: . د  ــی وش ــه السرس ــه ورت ــه نېټ ــر ۱۲ م ــون پ ــون ۲۰۱۷ز. د ۲۰۱۹ز. د ج ــور ۴۰۴. ج راپ

ــا نوښــت، ۲۰۱۷ز.  افغانســتان د اســتخراجي صنایعــو د روڼتی
 د کانونو او پټرولیم وزارت ۲۰۱۷. 

د افغانستان د استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښت. ۲۰۱۷
د کانونو او پټرولیم وزارت. ۲۰۱۷.

.۲۰۱۸a .د کانونو او پټرولیم وزارت
تومال سکی، جی.، ۲۰۱۴ز. 

په غزني والیت کې د سره زر له کان کیندونکي سره مرکه )۱۵ جنوري ۲۰۱۷ز(.  
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام. ۲۰۱۸.

بېالبېلو منرالونو ته په پام سره، د رویالتي نرخ، سره توپیر کوي.  
 

 د شاهد نړیوال سازمان. 20`18. 

د دغــه وزارت اصلــي دنــدې، د جــواز ورکــړه، پلټنــه، د جیولوجــي معلوماتــو برابــرول، د 
رویالیتیــو تنظیــم او راټولــول. 

TFBSO، ۲۰۱۱ز. 
بي. بي. سي، ۲۰۱۴ز. 

بلومبرگ، ۲۰۱۱ز. 
پــه دې اړه، چــې دغــه یــو تریلیــون ډالــر، څرنګــه اټــکل شــوی، کــره او تفصیلــي معلومــات 

ــه دي وړاندې شــوي.  ن
میکون، ۲۰۱۶ز. 

ــي  ــړئ ۲۰۱۶ز. د منرال ــه وک ــه مراجع ــنل LLC ت ــون انترنش ــاره، میک ــو لپ ــته توضیحات د ش
ــپتمبر ۲۰۱۶ز. ــر، س ــځ توپی ــورو ترمن ــول – د CIM, JORC او ن ــور ورک ــرچینو راپ س

پــه داســې حــال کــې، چــې د کانونــو او پټرولیــم وزارت، پــه راپــور کــې، د کان کیندنــې د 
ډلبنــدي پــه برخــه کــې، لــه کوچنــۍ او ســترې کچــې څخــه کار اخلــي، مــوږ د کوچنــۍ، 
منځنــۍ او لویــې کچــې کان کیندنــې ترمنــځ توپیــر رامنځتــه کــوو. هغــه څــه چــې د کانونو 
او پټرولیــم وزارت لــه خــوا پــه لویــه کچــه د کان کیندنــې پــه توګــه ډلبنــدي شــوې، دلتــه 
د منځنــۍ او ســترې کچــې ترمنــځ پــه ګوتــه کېــږي. پــه منځنــۍ کچــه د کانونــو راایســتنه 
ــر  ــون ډال ــو میلی ــر څ ــره ت ــه ۵۰۰۰۰ ډال ــري او ل ــان ل ــې جری ــتان ک ــه افغانس ــمهال پ اوس
پانګونــې ســره د کانونــو د راایســتنې پــروژو تــه شــاملېږي. پــه داســې حــال کــې، چــې پــه 
لــوړه یــا ســتره کچــه کان کیندنــه )او همدارنګــه نفــت او ګاز( د ســوونو میلیــون ډالــرو پــه 
ارزښــت پانګونــې تــه اړتیــا لــري. پــه لــوړه یــا ســتره کان کیندنــې پــه برخــه کــې ال تراوســه 

پــورې پــه افغانســتان کــې کومــه اســتخراجي پــروژه شــتون نــه لــري. 
 . د افغانستان اسالمي جمهوریت، ۲۰۰۴ز. 

  د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام. ۲۰۱۸.
  . د ملګرو ملتونو د پرمختیا او سوداګرۍ کنفرانس، ۲۰۱۹ز. 

 . د پیســو نړیــوال صنــدوق، ۲۰۱۴ز. زیاتــره هېوادونــه، د خپلــو ســرچینو عوایــد پــه بېل ډول 
نــه خپــروي، خــو زیاتــره هغــه هېوادونــه چــې کان کیندنــه او د نفــت او ګاز پــروژې پکــې 
ــات  ــد معلوم ــې اړون ــه ک ــه دې برخ ــه پ ــې توګ ــه زیاتېدونک ــخ پ ــع دي، م ــام وړ صنای د پ

عامــه السرســي تــه وړانــدې کــوي. 
 . لکه د پورتنۍ مورد په څېر. 

 . د افغانستان د ګمرکونو اداره، ۲۰۱۶ز.  
 د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام. ۲۰۱۸.

ــه  ــه مــارچ څخ ــتان ل ــې افغانس ــه چ ــري؛ ځک ــتون ل ــر ش ــم توپی ــې ک ــام وړ دورو ک ــه پ  . پ
ــه  تــر مــارچ پــورې مالــي کال څخــه ګټــه اخلــي، پــه داســې حــال کــې، چــې پاکســتان ل
جــوالی څخــه تــر جــون پــورې مالــي کال څخــه اســتفاده کــوي. پــه دې توګــه، دغــه دوره 
ــتان  ــځ دوره او د پاکس ــارچ ترمن ــارچ – د ۲۰۱۸ز. کال م ــاره د ۲۰۱۵ ز. م ــتان لپ د افغانس

ــورې دوره ده.  ــون پ ــوالی د ۲۰۱۸ز. ج ــاره، د ۲۰۱۵ ز. ج لپ
ــې  ــتان احصایی ــاره د افغانس ــکاره لپ ــرو س ــوکاڼي او د ډب ــه، د ش ــوې تحلیلون ــره ش  . ترس
مرکــزي ادارې »هېوادونــو تــه د صادراتــو او توکــو« لــه جــدول او د پاکســتان د احصاییــې 
ــه اخیســتنې ســره،  ــه ګټ ــو او توکــو« جــدول څخــه پ ــو څخــه د واردات ــه هېوادون ادارې »ل

ــه.  ــه نېټ ــر ۱۱ م ــی: د ۲۰۱۸ز. کال د نومب ــتی السرس ــوي دي. وروس ــره ش ترس
د پورتنی مورد په شان.  

د افغانستان د ګمرکونو اداره، ۲۰۱۸ز. 
 . ۲۰۱۸ a .د شاهد نړیوال سازمان 

دغــه شــمېرې، د افغانســتان د اســتخراجي صنعــت د عوایــدو پــه تــړاو، لــه بېالبېلــو کلونــو 
څخــه د افغانســتان د اســتخراجي صنایعــو د روڼتیــا نوښــت شــمېرې دي.   

پــه افغانســتان کــې د کانونــو د پــام وړ انــدازه، د تولیــد او ســوداګري پــه شــمېرو کــې نــه 
نېــول کېــږي. پــه همــدې حــال، ان دغــه اټکلونــه پــه بالقــوه توګــه، یــوه ســتره تېروتنــه ده. 
ورپســې، پــر بنســټ یــې د مالــي بالقــوه عایــد اټــکل، هــم یــوه ســتره تېروتنــه ده. ســربېره پــر 
دې، کــه منرالــي فعالیتونــه پــه بشــپړ ډول، پــه ســندونو او معلوماتــو کــې ثبــت شــوي هــم 
وي، دا د واقعیتونــو پــر بنســټ والړ نــه دی، چــې تمــه ولــرو، چــې لــه دغــو فعالیتونــو څخــه 
بــه مالیــات اخیســتل شــوي وي. لــه دې ســره ســره، لــه اســتخراجي صنعــت څخــه د مالــي 

عوایــدو شــمېره، د اوســني راټــول شــویو عوایــدو پرخــالف » شــمېره ښــیي. 
تر ۲۰۱۷ز. کال پورې اټکل شوی و، چې د ۵۰۰۰ په شاوخوا وي.  

د احصاییې د مرکزي ادارې د معلومات پر بنسټ، محاسبه شوې ده، ۲۰۱۸ز.  
 نړیوال بانک. ۲۰۱۲. 

 د احصاییې مرکزي اداره. ۲۰۱۸. 
کاسبي ای او نور، ۲۰۱۷ز. 

بستې

2-1 بسته – د افغانستان د الجوردو تاریخچه 
د افغانســتان الجــورد د هنــر او معمــارۍ پــه تاریــخ کــې لــه پېژنــدل شــویو کانونــو څخــه 
دی . کــه څــه هــم الجــورد د نــړۍ پــه نــورو برخــو کــې هــم شــته، د افغانســتان الجــورد 
ــه هغــو اوو  ــې ســارې ده. اوســمهال، د الجــوردو ل ــه کچــه ب ــړۍ پ ــوه د ن ــه پل د کیفیــت ل
کانونــو څخــه، چــې د تاریــخ پــه بهیــر کــې اســتخراج شــوی، یــوازې یــو کان یــې د ګټــه 
اخیســتنې وړ دی – پــه بدخشــان کــې د هندوکــش پــه لیــرې پــروت غــر کــې د سرســنګ 

کان. 
ــو او  ــو تمدنون ــړۍ د لرغون ــی ن ــانې، د لرغون ــه نښ ــرې نښ ــوردو منحص ــتان د الج د افغانس
ســیمو پــه زرګونــو لرغونــو اثــارو کــې مونــدل شــوې دي. د لرغونــې نــړۍ دغــه تمدنونــه، 
د هاراپــا د برنــز عصــر، بیــن النهریــن، لرغونــي مصــر او چیــن دورو کــې شــاملېږي. 
ــی  ــه: لرغون ــو لک ــو او امپراتوری ــتیو دورو د تمدنون ــانې د وروس ــې نښ ــه نښ ــه دغ همدارنګ
ــان، د فــارس امپراتــورۍ او اســکندر کبیــر، د روم امپراتــورۍ، د بېزانــس امپراتــورۍ،  یون
ــۍ  ــانس دورې د منځن ــاورې، د رنس ــد خ ــیمو، د هن ــدې س ــي الن ــر واکمن ــلمانانو ت د مس
ــت(، د  ــتردام ، گن ــس ، امس ــوا، فلوران ــی، جین ــه وینس ــو )لک ــارونو او ایالتون ــه ښ ــړۍ پ پی
انګلیــس امپراتــورۍ او روســیې امپراتــورۍ پــه اثــارو کــې تــر ســترګو کېــږي. تکنالوژیــک 
پرمختګونــه کلیکســونرانو دا فرصــت ورکــړی، ترڅــو د دغــو لرغونــو اثــارو نښــې او پلونــه 
ــو  ــر ټول ــړۍ د ت ــړي. د ن ــب ک ــورې تعقی ــرو پ ــر ډب ــوردو ت ــان د الج ــتان د بدخش د افغانس
ــاج،  ــه مصــر کــې د توتانکامــون د پاچــا ت ــوه برخــه لکــه پ ــارو ی ــري اث ــدل شــویو هن پېژن
ــت، د  ــا چ ــتن کلیس ــې د سیس ــکان ک ــه واتی ــم کارۍ او پ ــل خات ــاج مح ــې د ت ــد ک ــه هن پ
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 افغانستان کې د کانونو کېندنه 

ــرو ســینګار شــوې دي. د رنســانس دورې انځورګــران لکــه  ــه ډب افغانســتان د الجــوردو پ
لئونــاردو داوینچــي او میــکل آنــژ لــه الجــوردو څخــه جــوړ رنګونــو څخــه کار اخیســتل 
ــو خاتــم  کیــده. پــه دې وروســتیو کــې پــه مکــه او اوبوظبــۍ کــې د نویــو ســترو جوماتون

ــی دی.  ــورت موندل ــره ص ــوردو س ــه الج ــتان پ کارۍ، د افغانس
2-2 بسته– تر ځمکې الندې له مرنالونو څخه د حکومت 

زیرمې 
ــځ ســتر  ــدو ترمن ــي عوای ــدې ســرچینو د ارزښــت او حکومــت مال ــو د ځمکــې الن د منرال

ــود دی.  ــر موج توپی
ــتاینې وړ  ــر د س ــوري ډې ــه ل ــوونکو ل ــورۍ ویش ــرچینو د کټګ ــي س ــو منرال ــه د نړیوال دا ب
ــه کیــږي، دا هغــه  ــه ن وګرځــي. د کان کېندنــې پــر مهــال د منرالونــو ډېــر زیــان تــه پاملرن
ــر  ــې پ ــد د کان کېندن ــږي او بای ــدل کی ــر مون ــدې ډې ــې الن ــر ځمک ــې ت ــه دي چ منرالون
مهــال یــې زیانونــو تــه ډېــره توجــه وشــي. ټولــو مالــي عوایــدو تــه پــه پاملرنــې ســره د کان 
کېندنــې پــر مهــال د منرالونــو ارزښــت پــه پــام کــې ونیــول شــي او د منرالونــو د را ویســتلو 

ــه غورځــول شــي. ــه پامــه و ن او تولیــد مسلســله لــړۍ ل
ــه ۲- ۳ شــکل کــې ښــودل شــوی  ــځ تسلســل پ ــدو ترمن ــي عوای ــي ســرچینو او مال د معدن
ــې ۲  ــې، چ ــال ک ــې ح ــه داس ــودونکی دی؛ پ ــو ښ ــي توک ــه معدن ــالک، د ناډاډمن دی. ۱ ب
بــالک هغــه څــه دي، چــې تــرې انتظــار لــرو، چــې راو ویســتل شــي یــا یــې کان کیندنــه 
وشــي. خــو پــه دې صــورت کــې، بیــا هــم د ثابتــو زیرمــو محاســبه د واقعیتونــو پــر بنســټ 
ــام کــې نیــول  ــه پ ــې پروســې پرمهــال ضایعــات پ والړه ده (۳ بــالک)، چــې د کان کیندن
ــي  ــورې تړل ــو پ ــو قیمتون ــد، د هغ ــرکت عوای ــتونکي ش ــته، د راایس ــر دې وروس ــږي. ت کې
دي، چــې معدنــي توکــي پــرې پلــورل کېــدای شــي(۴ بــالک). د معدنــي توکــو پــه بیــه 
کــې پــه ټیټــه کچــه کموالــی، کولــی شــي د عوایــدو کچــې د راټیټېــدو المــل شــي – پــه 
دې توګــه، دغــه چــاره کولــی شــي، د یــوې معدنــي زیرمــې ارزښــت د ســلګونو میلیونــو 

ډالــرو پــه انــدازه راټیــټ کــړي. 
بایــد وویــل شــي، چــې د شــرکتونو لپــاره لــه معدنــي توکــو څخــه د ترالســه شــوي عایــد 
ــه  ــپورت ل ــنا او ترانس ــو، برېښ ــه تجهیزات ــتونو لک ــي لګښ ــې، عملیات ــه، د پانګون ــه برخ زیات
الرې جذبېــږي. پــه زیاتــرو برخــو کــې، پانګــه وال، پورونــو تــه اړتیــا لرلــی شــي، چــې پــه 
دغــه صــورت، د عوایــدو یــوه برخــه، د پورونــو او ســود پــه ورکــړه کــې لګــول کېــږي. 
د پانګونــې، عملیاتــي او مالــي تامیــن دغــه ډول لګښــتونه، د خالصــې ګټــې یــا عوایــدو د 

موندنــې پــه موخــه، بایــد لــه ټولټــال څخــه منفــي شــي (بــالک ۵). 
پــه ډیــری کــم پرمختللــو هیوادونــو کــې د ســترو کچــو د کان کېندونــو پــروژې د قــرارداد 
ــازي  ــو، امتی ــه، د مالیات ــه توګ ــه معمول ــت پ ــو دول ــږي. ی ــته را جوړی ــو وروس ــه مذاکرات ل
حقونــو او نــورو ورکــړو پــه بڼــه، د شــرکت د عایــد یــوه کوچنــۍ برخــه ترالســه کــوي )۶ 
بــالک(. ســربېره پــر دې، دغــه عوایــد، د یــو کال پــه لــړ کــې نــه ترالســه کېــږي. پــه لــوړه 
کچــه معدنــي زیرمــې، نفــت او ګاز، د لســګونو کلونــو پــه بهیــر کــې راایســتل کېــږي. لــه 
دې اړخــه د دولــت مالــي عوایــد، د ډېــرو کلونــو لپــاره اټــکل کېــږي. پــه دې توګــه، د یــو 
کال پــه لــړ کــې عایــد، د مجموعــي مالــي عوایــدو د کســر المــل ګرځــي )۷ بــالک(. د دې 
ــه  ــه کــې پانګون ــه پیل ــه، چــې د پــروژې پ ــه امل ــوړو لګښــتونو ل ــي د ل ترڅنــګ، د پانګوال
شــوې، پانګــه وال او پــور ورکوونکــي پــه معمولــه توګــه هڅــه کــوي، ترڅــو د پــروژې د 
فعالیــت پــه لومړیــو کلونــو کــې خپلــې پانګــې او پورونــه بېرتــه ترالســه کــړي؛ دا پــه دې 

مانــا ده، چــې مالیاتــي ګټــې پــه لومړیــو کــې کمــې وي. 
2-2 بسته – د منګولیا د تولګوی د مسو له کان څخه ترالسه 

شوي دولتي عواید 
ــو د  ــي توک ــخ معدن ــې پرم ــدې او د ځمک ــې الن ــر ځمک ــوی د ت ــر ۲۰۱۵ ز. کال د تولګ پ

زیرمــو پــه اړه یــو ســاده اټــکل، د ۲۷۹-۳۵۹ میلیــارد ډالــرو پــه شــاوخوا و چــې د شــرکت 
ــه د  ــو څخ ــه کانون ــې ل ــواد ک ــه هې ــه دغ ــوي . پ ــن ش ــر تخمی ــارده ډال ــې ۹۰ میلی ــد ی عوای
ــم د  ــه ه ــه څ ــوې وه. ک ــکل ش ــارده اټ ــه، ۱۱ میلی ــدو کچ ــي عوای ــو دولت ــه کېدونک ترالس
منګولیــا دولــت لــه خــوا د ترالســه شــوي رښــتینی مالــي عایــد د ۱۱ کلونــو یعنــې لــه ۲۰۰۶ 
ز. تــر ۲۰۱۶ ز. کال پــورې، یــو میلیــارد یعنــې پــه کلنــي ډول لرترلــږه ۹۵ میلیونــه ډالــره و . 

 2-3 بسته– د عینک د مسو کان لپاره د منګولیا او الوس د 
مسو د کانونو تجربې 

د عینــک د مســو کان کولــی شــي پــه لــوړ حجــم ســره د لومــړۍ درجــې معدنــي ډبــرې پــه 
درلودلــو ســره، د نــړۍ پــه کچــه د مســو پــر کان بــدل شــي. افغانســتان کولــی شــي، د دغــه 
پــروژې د احتمالــي ګټــو او اغېــزو پــه ارزولــو ســره، پــه نــورو هېوادونــو کــې د ورتــه ســترو 
معدنــي پــروژو لــه تجربــې څخــه زده کــړي. د پرتلنــي وړ د معدنــي توکــو دوې پــروژې، 
ــو هــم د الوس  ــول شــوی دی: ی ــام کــې نی ــه پ ــاره پ د عینــک د مســو کان د راتلونکــي لپ
ــو  ــې د ۲۰۰۳ او ۲۰۱۳ کلون ــو کان چ ــیپون د مس ــې د س ــت ک ــک جمهوری ــه دموکراتی پ
ترمنــځ فعالیــت درلــود، او دویــم، د منګولیــا د تولګــوی د مســو کان، چــې د ۲۰۰۰ ز. کال 
پــه لســیزه کــې پرمختیــا وموندلــه.  دغــه کانونــه هــم د عینــک د مســو کان پــه څېــر، د اســیا 
پــه کچــه د مســو لــه ســترو کانونــو څخــه شــمېرل کېــږي او د اړونــدو هېوادونــو لپــاره لــه 
مهمــو اقتصــادي پــروژو څخــه و. دغــه دواړه کانونــه، د یــادو دولتونــو د عایــد لــه اصلــي 

ســرچینو څخــه ګڼــل کېــدل . 
د کان کیندنې رشکت مالکیت او مدیریت 

ســیپون – مالکیــت یــې څــو ځلــه الس پــه الس او بدلــون ومونــد او دغــه چــاره، د پانګونــو، 
ــې  ــرکت پانګون ــد ش ــړاو د اړون ــه ت ــا پ ــز پرمختی ــد او د ټولنی ــت عوای ــرکت او دول د ش

ــتونزمنې کــړې وي.  ــبې او تعقیــب چــارې س محاس
تولگــوی – د دغــه پــروژې اصلــي غــاړی، د ریــو تنتیــو پــه نامــه یــو څــو ملیتــي شــرکت و، 

چــې دا پــه دې مانــا وه، چــې راپورونــه یــې پــه اســانۍ ســره تعقــب کېدلــه. 
ــو  د عینــک د مســو کان– د MCC-JCL  دوه چینایــي شــرکتونه د عینــک د مســو منرالون
مالکیــت لــري، چــې یــو یــې دولتــي او بــل یــې خصوصــي دی. داســې نــه ښــکاري چــې 
یــوه یــې هــم پــه ټولیــز لســت کــې وي، او پــه دې توګــه، شــونی دی، چــې هېــڅ یــوه یــې 
هــم د ســهام بــورس راپــور ورکــول پــه پــام کــې ونیســي. لــه دې املــه، دولــت اړ دی، چــې 
تابــع شــرکت دې تــه اړوباســي، چــې د روان اکتشــافي کار پــه ګــډون، د کان کیندنــې د 

فعالیــت د پیــل او اغېــزو پــه اړه یــې د راپــور ورکولــو څخــه ډاډ ورکــړي. 
مايل عاید

ــه مــوده کــې، دغــه کان د الوس دولــت د ۱.۳ میلیــاردو  ــو فعالیــت پ ســیپون – د ۱۳ کلون
ډالــرو پــه انــدازه د مالیاتــو او رویالتیــو پــه بڼــه ورکــړه؛ یعنــې پــه هــر کال کــې ۱۰۲ میلیونــه 

ډالــره.  
ــه کان د  ــورې، دغ ــر ۲۰۱۶ پ ــه ۲۰۰۶ ت ــې ل ــت یعن ــو فعالی ــوی کان – د ۱۱ کلون د تولگ
یــو میلیــارد ډالــرو پــه شــاوخوا پیســې د دولــت خزانــې تــه ســپارلی دی؛ یعنــې پــه منځنــۍ 

ــره.  ــه ډال ــه کال کــې ۹۵ میلیون کچــه پ
د عینــک د مســو کان – د عینــک د مســو کان، پــه بالقــوه توګــه د تولګــوی د زیرمــې پــه 
پرتلــه، چــې د اســیا پــه کچــه تــر ټولــو ســتره زیرمــه ده، دوه برابــره اټــکل کېــږي. پــر دې 
بنســټ، د عینــک د مســو کان کولــی شــي، لږترلــږه ورتــه مالــي عایــد ولــري. د عوایــدو لــه 
ګــردش د ډاډمنتیــا پــه موخــه، دولــت بایــد ډاډ ترالســه کــړي، چــې پانګــه وال، د عینــک 
د مســو کان د اثبــات شــوې او احتمالــي زیرمــې پــه تــړاو راپــور ورکــوي. دولــت بایــد د 
امــکان ســنجې څېړنــو تــه السرســی ولــري او لــه دغــه کان څخــه د عایــد د معقولــې ونــډې 

په منګولیا کې د تولګوی د مسو له کان څخه دولتي عاید

رسچینه: گریسون، ار ته، مراجعه وکړئ، 2017م.  
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 افغانستان کې د کانونو کېندنه 

»د دولــت عایــد« او »د شــرکت عایــد« د اټــکل لپــاره، نړیوالــې خپلواکــې مرســتې ترالســه 
کــړي. د افغانســتان د اســتخراجي صنایعــو د روڼتیــا نوښــت بایــد پیــاوړی شــي، ترڅــو لــه 

مالــي عوایــدو څخــه تاییــد ترالســه او خلکــو تــه راپــور ورکــړل شــي. 
زیربناوې

ــوړ  ــړک ج ــر او س ــي ډګ ــو هوای ــرکت، ی ــدي ش ــروژې متص ــه کان د پ ــیپون – د دغ س
ــه  ــن ل ــو سټیش ــه د ی ــرچینې څخ ــه س ــو ل ــنا د اوب ــې برېښ ــې، چ ــال ک ــې ح ــه داس ــړی، پ ک

الرې تامینېــږي. 
اوی تولگــو – د دغــه کان د پــروژې متصــدی شــرکتونه، یــو هوایــي ډګــر او یــو ســړک 

جــوړ کــړی، خــو دغــه کان اوســمهال لــه چیــن څخــه پــه وارداتــي برېښــنا تکیــه لــري. 
ــو برېښــنایي سټیشــن او د ریــل پټلــۍ  د عینــک مــس – پانګــه وال هوکــړه کــړې، چــې ی
بــه جــوړوي، خــو ښــایي نــور دغــه مهمــو پانګونــو تــه ژمــن پاتــې نــه شــي. دولــت بایــد د 
ــي  ــې عملیات ــوري، چ ــو وګ ــړي، ترڅ ــره ک ــننه ترس ــي ش ــه مال ــه خپلواک ــه کچ ــروژې پ پ
شــرایطو بدلــون موندلــی دی، چــې دغــه چــاره لــه خپلــو مخکنیــو ژمنــو څخــه د شــرکت د 

پــه شــا کېــدو د توجیــه المــل وګرځــي. 
بیا مېشتېدنه او د زیان جربان 

سیپون – ۱۳۰۰۰ زرو تنو ته د بیا مېشتېدو زمینه برابره کړه او خساره ورکړه. 
اوی تولگــو – دغــې کان نــژدې ۸۹ کورنــۍ )د ۴۰۰ پــه شــاوخوا کســان( اغېزمنــې کــړې؛ 
همدارنګــه د پــروژې د پراختیــا او پراختیــا پــه صــورت کــې کېــدای شــي د اغېزمــن شــویو 
کورنیــو شــمېر زیــات شــي. د خســارې ورکــړه د نړیوالــو معیارونــو پــر بنســټ پــه پراخــه 
ترســره شــوه، خــو وروســتني شــکایتونه د دې المــل شــو، چــې پــه دې برخــه کــې څېړنــې 

ترســره شــي ترڅــو یــو شــمېر ســتونزې وپېژنــدل شــي. 
د عینــک مــس – د عینــک د مســو کان لپــاره پــه افغانســتان کــې د کان کیندنــې د لومړنــۍ 
ســترې پــروژې پــه توګــه، د اغېزمــن شــویو وګــړو د بیــا مېشــتېدنې او بشــر حقونــو پــه برخه 
کــې د یــوې روښــانې مخینــې درلــودل، ډېــر مهــم دی. د بیــا مېشــتېدنې ژمنــو تــه شــاکول 
ــو  ــو ډک ــه تاوتریخوال ــاره ل ــه چ ــه دغ ــې، ب ــورت ک ــه ص ــو پ ــوره کول ــه پ ــو د ن او د زیانون
شــخړو المــل شــي، چــې ویــل کېــږي، مخکــې هــم همداســې یــوه پېښــه رامنځتــه شــوې 
ــا  ــه کړنــالرو ســره ســم« د بی ــه الســلک کېــدو راهیســې د »نړیــوال بانــک ل وه. د تــړون ل
ــو  ــې ده . د کانون ــل ک ــه درش ــدو پ ــره کې ــړۍ د ترس ــړې ل ــارې ورک ــتېدنې او د خس مېش
ــه  ــا مېشــتېدو پ ــو د بی ــه ۲۰۱۱ ز. کال کــې راپــور ورکــړ، چــې د ټولن او پترولیــم وزارت پ
ــې  ــه ۲۰۱۳ز. کال ک ــې، پ ــال ک ــدې ح ــه هم ــوې دي. پ ــره ش ــارې ترس ــام وړ چ ــړاو د پ ت
ــه ســیمه کــې  ــو وښــود، چــې پ ــه خــوا ترســره شــویو څېړن ــي ټولنــې د ســازمانونو ل د مدن
ــه  ــه بهیــر څخــه ناخــوښ دي . ل مېشــتې ټولنــې، د بیــا مېشــتېدو او د خســارې د ورکــړې ل
هغــه ځایــه، چــې د دغــه پــروژې پــه پلــي کولــو ســره، زیــات خلــک اغېزمــن کېــږي، نــو 

پــه دې توګــه د بیــا مېشــتېدو د لــړۍ مدیریــت ډېــره مهمــه چــاره ده. 
سیمه اییزه پراختیا 

ســیپون – د دغــه کان متصدیانــو راپــور ورکــړ، چــې ســیمه یــې لــه ۸۰۰۰۰ ناچــاوده توکــو 
ــې  ــړي، او د خپل ــوړ ک ــې ج ــو ی ــمېر کلینیکون ــو ش ــوونځي او ی ــړی ده، ښ ــاک ک ــه پ څخ

کلیوالــي بودجــې لــه الرې بیالبېلــې پانګونــې یــې ترســره کــړي دي. 
ــې ۴۲.۲  ــاره ی ــروژو لپ ــزو پ ــې د ټولنی ــړ، چ ــور ورک ــدي راپ ــه کان متص ــو – د دغ تولگ

ــې دي.  ــره لګول ــون ډال میلی
ــري،  ــه ل ــتون ن ــتم ش ــاري سیس ــڅ راز معی ــو هې ــور ورکول ــو کان – د راپ ــک د مس د عین
ــه  ــور ورن ــه اره راپ ــا ل ــړي ی ــور ورک ــه راپ ــوره بڼ ــه غ ــواړي پ ــرکتونه غ ــټ ش ــر دې بنس پ
 MJAM کــړي. ســربېره پــر دې، شــمېرې پــه نــدرت ســره د تاییــد وړ ګرځــي. دولــت او د
شــرکت بایــد د ســیمه ییــزې پرمختیــا پــه تــړاو د پانګونــو پــه اړه، روښــانه راپورونــه برابــر 

کــړي. 
چاپېریايل اغېزې 

ــد  ــو د ژون ــورو حیوانات ــل او ن ــې او د فی ــو ک ــه اوب ــات پ ــونې او کثاف ــې ش ــیپون –پات س
ــم  ــړاو ه ــه ت ــوذ پ ــو د نف ــیدي اوب ــر ۲۰۰۹ ز. کال د اس ــول. پ ــاره ش ــې خپ ــال ک ــه چاپېری پ

ــود وو.  ــه موج راپورون
ــی،  ــي کموال ــه د السرس ــو ت ــې څړځایون ــز، ک ــي اغې ــه چاپېریال ــه کان پ ــوی – د دغ تولگ
د څارویــو د تحــرک کموالــي، د تــر ځمکــې النــدې ســیند پــه انحــراف ســره اوبــو تــه د 
السرســي کموالــي او د چینــې لــه منځــه تلــل شــاملېږي؛ د مدنــي ټولنــې ســازمانونه پــه دې 
برخــه کــې د )ESIA ( د چاپېریالــي او ټولنیــزو اغېــزو ارزونــه ډېــره نیمګــړې، نابشــپړه او 

معکــوس ګڼــي. 
د عینــک د مســو کان– د دغــه کان چاپېریالــي اغېــزې لــه دې املــه چــې عامــې شــوې نــه 
دي، لــه اندېښــنو ډکــې دي. د دغــه کان، د چاپېریالــي او ټولنیــزو اغېــزو ارزونــه بایــد ډېــر 
کــره او پــه بشــپړ ډول رڼــه او روښــانه وي او نــه یــوازې تخنیکــي مســایلو بلکــې د خلکــو 
ــه  ــړي او د هغ ــه ک ــه ټینګ ــد اړیک ــوی بای ــي. هغ ــاملې ش ــد ش ــم بای ــه ه ــې ت ــې پایل ــاره ی لپ
پربنســټ عمــل وکــړي – لــه دې پرتــه دغــه پــروژه بــه پــه راتلونکــي کــې لــه خلکــو ســره 

ــو رســولو پــه تــړاو هــم اندېښــنې موجــودې دي؛  پــه النجــو او شــخړو واوړي. دلتــه د اوب
ځکــه چــې د عینــک د مســو کان د کابــل پــه ۴۰ کیلومتــرۍ واټــن کــې موقعیــت لــري. پــه 
دې توګــه د څــو راتلونکــو لســیزو لپــاره، پــه کابــل او نــورو ګــڼ مېشــتو ســیمو کــې اوبــو 

تــه د السرســي ارزونــه ډېــره مهمــه ده. 
ګومارنه

ــه او د  ــو ت ــړاو و، ۵۰۰۰ زره تن ــاختمانۍ پ ــې د س ــې چ ــړاو ک ــړي پ ــه لوم ــیپون - - پ س
عملیاتــو پــه بهیــر کــې نــژدې ۲۰۰۰ کســانو تــه کاري فرصتونــه برابــر کــړی و. تــر ۲۰۱۲ز. 
ــړی  ــه ځانګ ــړو ت ــلنه د الوس وګ ــژدې ۹۰ س ــو ن ــدو او کاري فرصتون ــورې، د دن ــه پ کال
شــوی و او همدارنګــه پــه کوچنــۍ او منځنــۍ کچــه مدیریتــي پســتونو کــې د الوســیانو د 

ــود.  ــتون درل ــم ش ــه ه ــد پروګرامون ــاره اړون ــا لپ ــې د پیاوړتی ګومارن
ــاره او  ــانو لپ ــال د ۱۸۰۰۰ کس ــه مه ــارو پ ــاختماني چ ــو او س ــه کان، د ودان ــوی – دغ تولگ
ــه  ــره کــړې وه. پ ــه براب ــه د کار زمین ــو ت ــر کــې ۲۵۰۰ تن ــه بهی ــو پ ــې د عملیات د کان کیندن
دغــه کان کــې، ۹۵ ســلنه کاري فرصتونــه منګولیایــي وګــړو تــه ځانګــړي شــوي وو او د 
ــه خــوا ترســره  ــدې هــم د منګولیایــي وګــړو ل ــر درېیمــه برخــه دن ــوه پ اجرایــي کچــې ی

کېــدې. 
ــو  ــو پنځ ــه لومړی ــې، پ ــه مخ ــې ل ــوې څېړن ــک د ی ــوال بان ــو کان – د نړی ــک د مس د عین
کلونــو کــې ۴۵۰۰ تنــو تــه پــه مســتقیمه توګــه، لــه شــپږم کال تــر ۱۲ کال پــورې ۲۱۰۰ تنــو 
تــه، او لــه ۱۳ تــر ۳۰ کال پــورې ۴۱۰۰ تنــو تــه، کاري زمینــې برابرېــږي. د نامســتقیمه کاري 
فرصتونــو ســربېره، د ټــول کاري فرصتونــو شــمېر، اټــکل کېــږي، چــې د ۱۸ کلونــو پــه لــړ 
ــه ۱۰۰۰۰ تــر ۴۵۰۰۰ پــورې وي. پــه دغــه کان کــې، د فعالیــت د اوســمهالي ځنــډ  کــې ل
مــودې پــه بهیــر کــې کېــدای شــي د کاري ځــواک د برابرولــو لپــاره ښــه ګټــه واخیســتل 
شــي. دولــت او پرمختیایــي شــریکان یــې بایــد د دغــه کان لپــاره د ماهــرو او نیمــه ماهــرو 
ــو د  ــد د افغانان ــرکت بای ــه ش ــړي. دغ ــه وک ــې پانګون ــه ک ــه برخ ــړې پ ــرو د زده ک کارګ

ګومارنــې پــه برخــه کــې روښــانه او واضــح پروګــرام ولــري. 
سیمه اییز تدارکات 

ســیپون – راپــور لیکونکــو راپــور ورکــړ، چــې پــه دغــه کان کــې تــر ۲۰۱۰ ز. کال پــورې، 
د تدارکاتــي لګښــتونو ۲۷ ســلنه، ملــي شــرکتونو پــورې اړه لــرل – کــه څــه هــم دا څرګنــد 

نــه دی، چــې دغــه لګښــتونه او ورکــړې څرنګــه تعریــف شــوی دی. 
تولگــوی – لــه ۲۰۱۵ ز. تــر ۲۰۱۷ ز. کال پــورې، پــه دغــه کان کــې لــه ۵۱ تــر ۶۹ ســلنې 
پــورې د توکــو او خدمتونــو پــه تــړاو لګښــتونه، ملــي شــرکتونو تــه ورکــړل شــوي دي. کــه 

څــه هــم دا روښــانه نــه دی، چــې دغــه لګښــتونه څرنګــه تعریــف شــوی دی.    
د عینــک د مســو کان – د اړتیــا وړ توکــي او خدمتونــه د دې پرځــای چــې لــه بهــره برابــر 
شــي، غــوره ده، د هېــواد پــه دننــه چمتــو شــي، دغــه چــاره د هېــواد لــه اقتصــادي غوړېــدا 
ســره ډېــره مرســته کــوي. خــو دغــه کار، کومــه اســانه چــاره نــه ده؛ ځکــه چــې د توکــو 
او خدمتونــو ســیمه ییــز چمتوکوونکــي شــرکتونه د ســترو اســتخراجي پــروژو د اړتیــا وړ 
ــد د  ــې بای ــړون ک ــدۍ  ت ــري. د کان متص ــه ل ــا ن ــو وړتی ــوره کول ــت د پ ــت او ظرفی کیفی
ــه شــامل  ــه برخــه کــې، روښــانو پالنون ــو پ ــو او تدارکات ــو کول ــو د چمت توکــو او خدمتون

وي، چــې پــه منظمــه توګــه تــرې راپــور ورکــړل شــي.   
2-2 بسته – د دولتي ثبت و راجسټر او سوابقو یو واحد سیستم 
د اســتخراجي صنعــت د عوایــدو د زیاتوالــي پــه برخــه کــې د افغانســتان دولــت لپــاره تــر 
ټولــو مهــم خنــډ، د ثبــت او راجســتر او ســوابقو د یــو واحــد سیســتم نشــتوالی دی – چــې 
پــه ځانګــړې توګــه پــه کوچنــۍ او منځنــۍ کچــه کان کیندنــې پــه برخــه کــې ورتــه ډېــره 

اړتیــا لیــدل کېــږي. 
دولــت، د مرســتندویانو پــه مرســته، د اســتخراجي صنعــت پــه تــړاو څــو دیتابیســونه لکــه د 
افغانســتان د جیولوجــي ســروې پــه اداره کــې د جیولوجــي ډیتابیــس، د کانونــو او پترولیــم 
ــت او  ــو د ثب ــې د صادرات ــه اداره ک ــو پ ــس او د ګمرکات ــو ډیتابی ــې د کانون ــه وزارت ک پ
راجســټر سیســتم یــې جــوړ کــړی دی. دولــت، همــدا راز د څــو کلونــو لپــاره د اســتخراجي 
صنایعــو د روڼتیــا نوښــت یــې پلــی کــړی، دولتونــو تــه د اســتخراجي شــرکتونو لــه الرې د 
ورکــړې تصدیــق  تضمینــوي. خــو لــه دې ســره، دغــه ډیتابیســونه او ســوابق پــه بېــل ډول 
ــه نښــلولو او  ــه دې توګــه، د دغــو سیســتمونو پ ــو او ادارو کــې دي. پ ــو وزارتون ــه بېالبېل پ
ــدو د  ــي عوای ــي د مال ــدای ش ــره، کې ــا س ــه ډاډمنتی ــه پ ــو څخ ــو او ارزون ــو څېړن ــه متقابل ل
ــه اســتخراجي صنعــت څخــه د مالــي عوایــدو د  ضایعاتــو د ســرچینو پــه پېژندنــې ســره، ل

ضایعاتــو کچــه راټیټــه شــي. 
ــړون  ــو ت ــې ی ــم وزارت، د کان کیندن ــو او پترولی ــې د کانون ــه چ ــه، کل ــه توګ ــې پ د بېلګ
ــو انــدازه ثبتــوي، دغــه  وړانــدې کــوي او د تولیــد حجــم او د ورکــړې وړ امتیــازي حقون
ــه د  ــازي حقون ــوي امتی ــول ش ــې راټ ــي، چ ــل ش ــو وکت ــږي، ترڅ ــړل کې ــه څې ــات ن معلوم
ــې،  ــال ک ــې ح ــه داس ــه؟ پ ــري او کن ــت ل ــره مطابق ــم س ــه حج ــد ل ــو د تولی ــي توک معدن
چــې د ګمرکاتــو ادارې د معدنــي توکــو د صادراتــو حجــم او ارزښــت ثبتــوي، خــو دغــه 
ــي  ــوي صادرات ــه ش ــې ترالس ــي، چ ــه ش ــو ډاډ ترالس ــږي، ترڅ ــړل کې ــه څې ــا ن ــندونه بی س

ــري.  ــت ل ــره مطابق ــو س ــویو صادرات ــره ش ــوارض، د ترس ع
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ســربېره پــر دې، کــه څــه د اســتخراجي صنایعــو د روڼتیــا نوښــت د ســترو او منځنــۍ کچــې 
شــرکتونو متقابلــه څېړنــه ترســره کــوي، خــو دغــه چــارې تــه بایــد د مالیــې وزارت لــه خــوا 
ډېــره زیاتــه پاملرنــه وشــي، ترڅــو ډاډ ترالســه شــي، چــې راټــول شــوي عوایــد، په رښــتینې 
توګــه د اســتخراجي صنایعــو د روڼتیــا نوښــت لــه شــمېرو ســمون خــوري. لــه اســتخراجي 

صنعــت څخــه ترالســه شــوي عوایــد بایــد پــه بېــل ډول او پــه روڼتیــا ســره راپــور شــي. 
ــد  ــه بای ــه څېړن ــره متقابل ــو س ــه وارد کوونک ــو ل ــي توک ــتان د معدن ــه، د افغانس همدارنګ
ترســره شــي، ترڅــو څرګنــد شــي، چــې پــه دې برخــه کــې د هغــوی ثبــت شــوې 
ــریکانو  ــوداګریزو ش ــي س ــې د دوی د افغان ــري، چ ــمون ل ــره س ــه س ــه څ ــه هغ ــمېرې، ل ش
ــوا  ــه خ ــې وزارت ل ــوي دي. د مالی ــت ش ــوا ثب ــه خ ــي ادارو ل ــې دولت ــتان ک ــه افغانس ــا پ ی
ــه تــړاو، د  ــو پ ــه اســتخراجي صنعــت څخــه د ترالســه شــویو عوایــدو د بېالبېلــو جریانون ل
ــا دی چــې د دغــو شــمېرو  تفصیلــي او کــره خپــاره شــویو معلوماتــو نشــتوالی، پــه دې مان

ــاره ده.  ــونې چ ــد ناش ــق او تایی ــواک تصدی خپل
دغــه راپــور، د بېالبېلــو ادارو د شــته ســندونو او معلوماتــو پــه شــننې ســره او د خپلــو 
ســاحوي کتنــو او مرکــو لــه الرې، دا روښــانه کــوي، چــې د دغــه سیســتم لــه تدویــن څخــه 
ــي  ــن دولت ــلول او بی ــونو نښ ــه ډیتابیس ــي. د دغ ــدای ش ــتناکه کی ــه ارزښ ــار پاڼ ــي اظه مالیات
ســندونو او معلوماتــو د شــریکولو سیســتم رامنځتــه کــول، د مالــي عوایــدو د ضایعاتــو د پــه 

ګوتــه کولــو او ســمون پــه برخــه کــې بــه زیاتــه مرســته وکــړي. 
د نورو معلوماتو لپاره 5 ضمیمې ته مراجعه وکړئ. 
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درییــم څـپـرکی
تر اور الندې کان کیندنه



.........................  38  

 افغانستان کې د کانونو کېندنه 

پــه افغانســتان کــې د منرالونــو راویســتنه ډېــره کمــه تنظیــم شــوې، تــر ډېــره پــه ناقانونــه توګــه او د هېــواد پــه زیاتــرو برخــو کــې د سیاســي نخبــه ګانــو او 
وســله والــو مخالفینــو لــه خــوا کنترولېــږي، چــې هغــوی تــرې د مالیاتــو پــه اخیســتلو ســره، کولــی شــي خپــل جنګــي دســتګاه فعالــه وســاتي. د څارنــې 
کمــزورې فضــا همدارنګــه د فســاد لپــاره الره پرانیــزي. پــه همــدې حــال، ســیمه ییــزې ټولنــې کولــی شــي، پــه متقابلــو شــخړو او د نښــتو پــه لومــو کــې 

ایســار او د بشــري حقونــو لــه ســرغړونې څخــه ودردېــږي. 
د هېــواد پــه یــو شــمېر ســیمو کــې، د منرالونــو راویســتل، د سیاســي نخبــه ګانــو او وســله والــو مخالفینــو لــه خــوا کنټرولېــږي. لــه ۱۹۸۰ ز. کال راهیســې 
یــو شــمېر کانونــه، د پخوانیــو جهــادي قوماندانانــو د هغــې شــبکې لــه خــوا کنټرولېــږي، چــې پــه افغانســتان کــې د طالبانــو حکومــت تــر پرځېــدو وروســته  
دولــت کــې پــه بېالبېلــو دورو کــې پــه مهمــو نفــوذي پوســتونو کــې دنــدې ترســره کــوي.  د پخوانــي شــوروي اتحــاد پــر وړانــدې د خوځنــده مقاومــت 
ــو څخــه یــوه یــې، چــې دلتــه  ــو تنظیمون ــه اووګون ــه بهیــر کــې، پــه بدخشــان او پنجشــیر کــې، د بېلګــې پــه توګــه د مجاهدینــو ل پــر مهــال د )۱۹۸۰ز( پ
ــو څخــه پــر ترالســه شــویو عوایــدو، یــې د جګــړې  ــه دغــو کانون ــو کنټــرول یــې پــه خپــل الس کــې واخیســت او ل ــه، د کانون د مقاومــت رهبــري کول
لګښــتونه تمویلــول. دغــې شــبکې، پــه پــوره معافیــت او پــه ازاده توګــه لــه هېــواده بهــر د کانــي توکــو پــر قاچــاق الس پــورې کاوه . پــه دې توګــه، پــه دغــه 
مــوده کــې، لــه کانونــو څخــه د ګټــې اخیســتنې لــړۍ او مالکیــت لــه ادارو څخــه هغــو اشــخاصو تــه ولېږدولــه شــوه، چــې د کان کیندنــې فعالیتونــو څخــه یې 
د خپــل واک د پراختیــا او پیاوړتیــا پــه توګــه کار اخیســته. پــه دې وروســتیو کــې، د نړیوالــو مرســتو د کچــې پــه کمېــدو او د نویــو ودانیــو لپــاره د تقاضــا 

کچــې پــه راټیټېــدو ســره، یــو شــمېر ســاختماني شــرکتونه هــم د کان کیندنــې ســکتور تــه مخــه کــړې ده. 
د بېلګــې پــه توګــه، پــه بدخشــان والیــت کــې د الجــوردو کان، چــې د دغــه والیــت د پخوانــي امنیــه قومنــدان او د هغــو د ملګــرو او خپلوانــو تــر کنټــرول 
النــدې دی، دوی ال هغــه کســان دي چــې د قانــون پــه پورتنــۍ برخــه کــې دي  .دغــه کســان د کان )د کان څانګــې او تونلونــه یــې( پــه اجــاره ورکــوي، یــا 
د نویــو تونلونــو د پرانیســتنې پــه موخــه، کان کیندونکــو تــه، چــې پــه دغــه جوړښــت کــې منځنــۍ کچــه جــوړي، جــواز صــادروي. دغــه کان کیندونکــي، 
د کان کیندنــې ســکتور پــه رســمي څانګــه کــې، د شــرکتونو د خاوندانــو معــادل دي. کان کیندونکــي، د تصــدۍ او د خپلــو کارګــرو د فزیکــي امنیــت پــه 
موخــه، دغــو کســانو تــه مالیــات ورکــوي. درېیمــه ډلــه، د کان کیندنــې کارګــران دي، چــې د کان کیندونکــو لــه خــوا ګومــارل کېــږي. پــه پایلــه کــې، 
پــه ســیمه کــې یــو شــمېر ســیمه ییــزې ټولنــې شــتون لــري، چــې د کانــي توکــو لپــاره د تدارکاتــو د ســرچینې پــه توګــه خدمــت کــوي. د جوړښــت دغــه 
څوکــه، ښــایي پــه ســیمه ییــزو کلیــو کــې د امنیــت د ټینګښــت، د جوماتونــو د جوړولــو او ســړکونو رغولــو پــه برخــه کــې پانګونــه وکــړي، چــې دغــه 

چــاره کېــدای شــي د ســیمه ییــزو ټولنــو پــه ګټــه وي
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د مخالفــو ډلــو لــه خــوا د کانــي توکــو د راویســتنې لــړۍ کنټــرول پــه دې 
مانــا ده، چــې لــه کانــي ســرچینو څخــه د هغــو جګــړو د تمویــل پــه برخــه 
کــې کار اخیســتل کېــږي. دا کار ددې ترڅنــګ، چــې د دولــت مشــروعیت 
ــاد او  ــې د فس ــو ک ــرو برخ ــه زیات ــواد پ ــي، د هې ــدې راول ــتنې الن ــر پوښ ت
تاوتریخوالــي کچــې لــه پراخېــدو ســره هــم مرســته کــوي.  هغــه ډلــه، چــې 
د اســتخراجي صنعــت د عوایــدو لــه اړخــه ډېــر زیــات تمویلېــږي، د طالبانــو 
ډلــه ده، خــو لــه ۲۰۱۵ ز. کال راهیســې، د خراســان د اســالمي دولــت ډلــې، 

هــم د کانونــو زیرمــو د ترالســه کولــو لپــاره ډګــر تــه راوتلــې ده.  
ــو د  ــته، د طالبان ــاق وروس ــر قاچ ــو ت ــي توک ــه ی ــت، د نش ــتخراجي صنع اس
ــتقیمه  ــه مس ــه پ ــه ډل ــو دغ ــرچینه ده . خ ــتره س ــه او س ــه مهم ــد دویم عای
ــې  ــوي، بلک ــورې ک ــه پ ــه الس ن ــر فعالیتون ــې پ ــه د کان کیندن ــه پخپل توګ
ــه  ــر نام ــو ت ــه د مالیات ــو څخ ــو او کارګران ــه کان کیندونک ــې ل د کان کیندن
پیســې راټولــوي. د بېلګــې پــه توګــه، داســې راپورونــه موجــود دي، چــې د 
ننګرهــار والیــت پــه شــیرزاد ولســوالۍ کــې کان کیندونکــي د شــوکاڼیو د 

هــر ټــن پــه بــدل کــې، ۱۲ ډالــره طالبانــو تــه او ۱۰ ډالــره دولــت تــه د مالیاتــو 
پــه توګــه ورکــوي . همدارنګــه پــه هلمنــد والیــت کــې ســاحوي څېړنــې 
ــه  ــرکتونه ل ــره ش ــې زیات ــې د کان کیندن ــت ک ــه والی ــه دغ ــې پ ــیي، چ ښ
دواړو لــورو هــم طالبانــو او هــم حکومــت څخــه د فعالیــت جــواز ترالســه 
ــې  ــې، چ ــال ک ــې ح ــه داس ــوي؛ پ ــات ورک ــه مالی ــو ت ــوي او دواړو لوری ک
ــې  ــادې ډل ــه او ی ــواز ترالس ــه ج ــو څخ ــه طالبان ــوازې ل ــرکتونه ی ــې ش ځېن
تــه فــي ټــن ۱۰ ډالــره مالیــات ورکــوي . پــه نــورو برخــو کــې، ســوداګرو 
راپــور ورکــړی، چــې د هــر ټــن پــه بــدل کــې ۶.۷ ډالــره   طالبانــو تــه مالیات 
ورکــوي، چــې پــه ننګرهــار والیــت کــې پــه ۲۰۱۷ ز. کال کــې د مالیاتــو 

دغــه شــمېره فــي تــن ۸ ډالــرو تــه رســېده. 
پــه دې وروســتیو کــې، د خراســان والیــت د اســالمي دولــت ډلــې، د 
ــې  ــته، د کان کیندن ــدو وروس ــه ځنډې ــتو ل ــه د مرس ــز څخ ــه مرک ــش ل داع
لــه ســکتور څخــه ګټــه اخیســتنې تــه مخــه کــړې ده. دغــه ډلــه، همــدا اوس 
د شــوکاڼیو، کرومیــت او مرمرډبــرو لــه زیرمــو څخــه ثابــت عوایــد لــري . 
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د خراســان د اســالمي دولــت ډلــې د ننګرهــار والیــت پــه اچیــن ولســوالۍ 
ــاتلی  ــور س ــراخ حض ــل پ ــیمه ده، خپ ــه س ــوکاڼیو کان بډای ــې د ش ــې، چ ک
دی او دمګــړی د دغــو ســیمو د کنټــرول پــه موخــه د دغــې ډلــې او طالبانــو 
ترمنــځ جــدي ســیالۍ موجــوده ده . د خراســان والیــت د اســالمي دولــت 
ــې د  ــوالۍ ک ــتې ولس ــه ګوش ــت پ ــار والی ــه، د ننګره ــه څانګ ــوه بل ــې ی ډل
ــې  ــه داس ــړې ده . همدارنګ ــل ک ــه پی ــپرو کان، کان کیندن ــو او جاس نفریت
ــت  ــار والی ــه د ننګره ــت ډل ــالمي دول ــې د اس ــود دي، چ ــه موج راپورون
ــه هــم کــړې او د  ــو پانګون ــو شــمېر کانون ــر ی ــو شــمېر ســیمو کــې، پ ــه ی پ
شــوکاڼي کان د راایســتنې ځانګــړي ماشــینري او ترانســپورتي وســایل یــې 
ــرې  ــو د س ــم د طالبان ــه ه ــت ډل ــالمي دول ــان اس ــړي دي . د خراس ــر ک براب
قطعــې او هــم دولتــي ځواکونــو لــه خــوا تــر بریــد النــدې نیــول کېــږي او په 
دغــه والیــت کــې لــه خپــل یــو شــمېر اډو څخــه ایســتل شــوې دي. خــو پــه 
همــدې حــال ســره، دغــه ډلــه پــه دې وروســتیو کــې د شــیرازدو ولســوالۍ 
ــې  ــوره کان پک ــو غ ــر ټول ــوکاڼیو ت ــړۍ د ش ــې د ن ــیمه، چ ــل س د میرکیخی
موقعیــت لــري، بېرتــه نیولــې ده او د شــوکاڼیو لــه کان کیندونکــو څخــه یــې 
غوښــتي، چــې د کان کیندنــې فعالیتونــو تــه دوام ورکــړي او د مالیاتــو هغــه 
پیســې چــې یــې مخکــې طالبانــو تــه ورکولــې، دوی تــه دې هــم ورکــړي . 
ســربېره پــر دې، پــه داســې حــال کــې، چــې طالبانــو لــه خپلــو ټــاکل شــویو 
حــوزو مالیــات راټولــوي او لــه دې څخــه اندېښــنه نــه لــري، چــې بلــې ډلــې 
تــه مالیــات ورکــړل شــي، خــو داعــش ډلــه هغــو کان کیندونکــو تــه چــې 

نــورو ډلــو او لوریــو تــه مالیــات ورکــوي، شــدیده جــزا ټاکلــې ده. 
ــو لیــرې د اســتخراجي  ــه دولتــي مرکزون ــو، ل ــدې، مخالفــو ډل تــر دې وړان
صنعــت پــه برخــه کــې خپــل مالیــات راټولــول، پــه داســې حــال کــې چــې 
اوســمهال داســې ښــکاري، چــې ســیمې مــخ پــه بدلېــدو دي؛ ځکــه چــې ان 
کابــل تــه نــژدې ســیمې )د بېلګــې پــه توګــه د ننګرهــار د شــوکاڼیو کانونــو 
ســیمې( د خراســان د اســالمي دولــت ډلــې او طالبانــو د النجــې او شــخړې 

ســیمه ده .
د یــوه کان کیندونکــي یــا مالیــات ورکوونکــي شــرکت لــه لیــده، دولــت 
ــې  ــې، چ ــال ک ــې ح ــه داس ــدوده ده، پ ــه مح ــړې ګټ ــو د ورک ــه د مالیات ت
مخالفینــو تــه پــه ځانګــړې توګــه د خراســان اســالمي دولــت ډلــې د مالیاتــو 
ــې د  ــي، چ ــه کان کیندونک ــات دي. هغ ــر زی ــه ډې ــړې خطرون ــه ورک د ن
ــو  ــیانه مجازات ــه وحش ــړي، ل ــه ک ــت ون ــه اطاع ــې څخ ــت ډل ــالمي دول اس
ســره مــخ کېــږي. د بېلګــې پــه توګــه داســې راپورونــه موجــود دي، چــې د 
خراســان اســالمي دولــت ډلــې، د کان کیندنــې لــس تنــه متصدیــان، د دغــې 

ــه تــور، تــرور کــړي دي . ــو پ ډلــې د مقــررو د نقضول
طالبــان لږترلــږه تــر خپــل واک النــدې ســیمو کــې، د خپلــو »مالیــه 
ورکوونکــو« امنیــت ســاتي. پــه واقعیــت کــې عــادي افغانــان او د کان 
کیندنــې شــرکتونه پــه دې بــاور دي، چــې طالبــان د خپلــو قوانینــو او 
ــه  ــون« د حاکمیــت او امنیــت پ ــدې، د »نظــم او قان ــو الن ــر اصول ــو ت مقررات
ــور  ــرکتونو راپ ــې ش ــس د کان کیندن ــي دي. د اونیک ــې بریال ــت ک ټینګښ
ــادر  ــوا ص ــه خ ــو ل ــې د طالبان ــه چ ــه اړخ ــو ل ــو تړونون ــې د هغ ــړی، چ ورک
شــوي، د دولــت پــه پرتلــه، د ښــه امنیــت احســاس کــوي . د کان کیندنــې 
د یــو شــرکت اســتازي وویــل، چــې دوی یــوه مالیــه طالبانــو او بلــه دولــت 
تــه ورکــوي او دواړه د دوی امنیــت ټینګــوي او همــدا راز لــه ټولنــې ســره د 

ــوي . ــې حل ــدې النج دوی اړون
ان پــه اســتخراجي صنعــت کــې ښــکېل دولتــي چارواکــي هــم د طالبانــو لــه 
مالیاتــو څخــه معــاف نــه دي. د بېلګــې بــه توګــه، پــه کونــړ والیــت کــې د 
کان کیندنــې یــو شــرکت، چــې تــر شــا یــې د پارلمــان یــو غــړی دی، ویــل 
کېــږي، چــې ۱۵ ســلنه طالبانــو، ۱۵ ســلنه د پاکســتان د طالبانــو تحریــک او 

۱۵ ســلنه نــور د خراســان اســالمي دولــت ډلــې تــه مالیــات ورکــوي . 
ســربېره پــر دې، ســیمه ییــزې وســلوالې ډلــې، ملیشــه یــي ډلــې او ســیمه ییــز 
جګــړه مــاران او ان کلــه کلــه امنیتــي ځواکونــه هــم لــه معدنــي توکــو څخــه 

مالیــات راټولــوي یــا د خپلــو ملګــرو یــا د خپلــې کورنــۍ غــړو لــه الرې، د 
منرالونــو پــه ناقانونــه ویســتلو کــې ښــکېل وي .

کانونــه پــه افغانســتان کــې د جګــړې یــوه برخــه ګرځیدلــې ده، د جګــړې 
یــوه وســیله چــې جګــړه تمویلــوي. عــام افغانــان د هغــې جګــړې قرباني دي 
چــې د کانونــو د تمویــل لــه املــه د حکومــت او طالبانــو او د داعــش او نــورو 

ترهګــرو ډلــو ترمنــځ کیــږي. 
ناقانونه کان کیندنه 

ــه دي. د کان  ــه ناقانون ــری فعالیتون ــې ډی ــې د کان کیندن ــتان ک ــه افغانس پ
کیندنــې دغــه فعالیتونــه زیاتــره یــا الســي یــا نارســمي دي، چــې لــه پیړیــو 
یــا لســیزو راهیســې ترســره کېــږي او تــر دولتــي قوانینــو او مقــررو النــدې 
نــه دي راغلــي. د دې ترڅنــګ، د مخالفینــو تــر کنټــرول النــدې ســیمو کــې 
ــري،  ــت ل ــرکتونه فعالی ــې ش ــه د کان کیندن ــۍ کچ ــا منځن ــۍ ی ــه کوچن پ
ــره، د  ــه خب ــم وزارت پ ــو او پټرولی ــري. د کانون ــه ل ــه ن ــي تړونون ــې دولت چ
ــه راویســتنې  افغانســتان پــه بېالبېلــو ولســوالیو کــې د ډبــرو ســکرو د ناقانون

ــودې دي . ــاحې موج ــې س ــر ۳۵۰ زیات ت
د MOMP پــر بنســټ، حکومــت د کانونــو د اوســنیو قراردادونــو ارزونــه 
ــه  ــې د NPC  پ ــوي چ ــري ک ــې مش ــه ی ــي کمیټ ــې تخنیک ــړې چ ــل ک پې
سپارښــتنه یــې ســتونزې پــه نښــه شــوې دي، د ۲۰۱۹ کال تــر ډیســمبر 

ــوې ده. ــه ش ــو ارزون ــورې د ۲۵ قراردادون ــتې پ میاش
ــري، د  ــم ل ــړون ه ــمي ت ــافي رس ــې اکتش ــرکتونه چ ــمي ش ــمېر رس ــو ش ی
ــره  ــه ترس ــې فعالیتون ــې د کان کیندن ــیمو ک ــدې س ــرول الن ــر کنت ــت ت دول
ــې  ــو ک ــو برخ ــه ټول ــواد پ ــه دي. د هې ــې ناقانون ــه ی ــو فعالیتون ــوي، خ ک
ــې د  ــودلې، چ ــو ښ ــې پایل ــوې څېړن ــره ش ــوې ترس ــو د ی ــو کانون ــر پنځ پ
ــږي . ــره کې ــه ترس ــې فعالیتون ــې، د کان کیندن ــرڅ ک ــه ت ــړون پ ــافي ت اکتش

ــاره، دا ســتونزمنه ده، چــې د دولتــي  ــو لپ ــه بلــې خــوا، د زیاتــو کاروبارون ل
تړونونــو لــه مقــررو ســره ســم پــه قانونــي بڼــه فعالیــت وکــړي. ځکــه زیاتــره 
تړونونــه د یــوې لنــډې مــودې ان کېــدای شــي د څــو میاشــتو لپــاره صــادر 
شــي؛ پــه داســې حــال کــې، چــې د تــړون د ورکــړې پروســه پخپلــه څلــور 
ــاره  ــد چ ــې د تمدی ــري، چ ــکان ل ــم ام ــه ه ــه څ ــي، ک ــت نیس ــتې وخ میاش
ــې  ــه توګــه، د کوچنــۍ کچــې کان کیندن یــې ژر ترســره شــي. د بېلګــې پ
لپــاره ټولټــال د ۸۲۱ تړونونــو لــه ډلــې، ۱۵ ســلنه یــې لــه یــوې تــر ۸ میاشــتو، 
ــو  ــر دووکلون ــې ت ــې ۲۹ ســلنه ی ــو او پات ــر دو کلون ــوه ت ــه ی ــې ل ۵۶ ســلنه ی
ــه ډول  ــې دغ ــه، چ ــه ځای ــه هغ ــوي دي . ل ــادر ش ــاره ص ــودې لپ ــې م زیات
تړونونــه د یــوې لنــډې مــودې لپــاره صادرېــږي، نــو پــه دې برخــه کــې یــو 
کاروبــار کېــدای شــي پــه بېالبېلــو حالتونــو او دورو کــې، د قانونــي تــوب 
او ناقانونــي تــوب بېالبېــل حالتونــه تجربــه کــړي؛ ځکــه دا لیــرې ده، چــې 
ــه د تــړون د مــودې د پــای تــه رســېدو  ــار یوځلــي خپــل فعالیتون یــو کاروب
لــه املــه وځنــډوي، او بیــا پــرې پیــل وکــړي. ان زیاتــره دغــه شــرکتونه، د 
خپلــو تړونونــو د لغــو کېــدو تــر مــودې وروســته هــم د پخــوا پــه څېــر خپلــو 
ــه  ــپړ ډول ناقانون ــه بش ــه پ ــه فعالیتون ــې دغ ــوي، چ ــه دوام ورک ــو ت فعالیتون
ــې  ــته، چ ــرکتونه ش ــمېر ش ــو ش ــې ی ــه د کان کیندن ــه دي. همدارنګ فعالیتون
د »کانــي توکــو د ســپینولو« پــه لټــه کــې دي، یعنــې پــه داســې توګــه، چــې 
قانونــي رســمیت لرونکــي شــرکتونه، چــې قانونــي تــړون هــم لــري، د هغــو 
ــه  ــه توګ ــه ناقانون ــې پ ــوي، چ ــورې ک ــتو الس پ ــر اخیس ــو پ ــي توک معدن
ــه  ــو پ ــي توک ــي معدن ــې د قانون ــته ی ــر دې وروس ــوي دي او ت ــتل ش راایس

توګــه خرڅــالو تــه وړانــدې کــوي  . 
ــري،  ــه ول ــه ګټ ــخصي توګ ــه ش ــي پ ــدای ش ــه کې ــه کېندن ــو ناقانون د کانون
خــو پــه ټولیــزه توګــه ګټــور نــه تمامیــږي. د ناقانونــه کان کیندنــې زیاتــره 
ــخ  ــره م ــې س ــه مات ــا ل ــي ی ــې راځ ــې پات ــو ک ــو فعالیتون ــه خپل ــان پ متصدی
کېــږي. د بېلګــې پــه توګــه، د اکتشــافي پړاوونــو لــه تېرولــو پرتــه، د کانــي 
توکــو راایســتنه، ډېــره ســتونزمنه او لــه تېروتنــو ډکــه چــاره ده. دغــه چــاره 
د هغــو کان کیندونکــو لپــاره، چــې د فعالــې کان کیندنــې پــه ســاحو کــې 
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ــوړوي،  ــه ج ــتونزه ن ــه س ــات دي، کوم ــي زی ــي توک ــه معدن ــې هلت دي، چ
ــافي  ــري، د اکتش ــي ل ــي توک ــم معدن ــې ک ــې، چ ــیمو ک ــورو س ــه ن ــو پ خ
ــا ده.  ــو پــه مان ــه د ســرچینو د ضایــع کول ــو پرتــه، کان کیندن ــه تیرول پــړاو ل
ــې  ــې پایل ــان ډک ــه زی ــه ل ــه دی او همدارنګ ــاک ن ــتخراج اغېزن ــه اس ناقانون
ــر  ــې پ ــان، د کان کیندن ــې متصدی ــه د کان کیندن ــۍ کچ ــه کوچن ــري. پ ل
مناســبو تجهیزاتــو او وســایلو د پانګونــې جوګــه نــه دي او پــه معمــول ډول 
ــې  ــاره د بېلګ ــه چ ــې دغ ــي، چ ــه اخل ــه ګټ ــالرې څخ ــه کړن ــې ل د چاودن
ــلنې  ــر ۹۰ س ــه ۸۰ ت ــرو ل ــرو ډب ــوردو او مرم ــې د الج ــه کان ک ــه پ ــه توګ پ
ــه منځــه وړي. لــه چاودنــې څخــه کار اخیســتل    ، پــه بــې ســارې  پــورې ل
ــو  ــه کېدونک ــه د ترالس ــې څخ ــه کان کیندن ــت او ل ــي ارزښ ــه د معدن توګ
عوایــدو کچــه راټیټــوي؛ ځکــه دغــه چــاره، د لویــو او ارزښــتناکو بالکونــو 
کچــه، چــې د معدنــي توکــو د بیــې د زیاتوالــي المــل ګرځــي، راټیټــوي. د 
ــو ســره  ــه بدلول کان کیندنــې شــرکتونه کولــی شــي، د چاودنــې طریقــې پ
ــتنې  ــه اخیس ــه ګټ ــه پ ــارو څخ ــو الرو چ ــان لرونک ــم زی ــوره او ک ــه غ او ل
ــوړه  ــده ل ــه چن ــه پنځ ــد کچ ــل عای ــه د خپ ــو څخ ــي توک ــه معدن ــره، ل س
ــدو  ــو د خپرې ــوییدنې، د ګازون ــې ښ ــه د ځمک ــه چاودن ــړي . همدارنګ ک
او د ډبــرو د کوچنیــو ټوټــو د راغورځارېــدو او همدارنګــه د دوړو او 
ګــرد المــل ګرځــي، چــې دغــه چــاره چاپېریــال ســاتنې تــه زیــان رســوي 
ــدا راز  ــوي. هم ــخ ک ــره م ــواښ س ــه ګ ــا ل ــت او روغتی ــو امنی او د کارګران
ــري او  ــه ل ــه ټولیــزه توګــه کمــرزوې پــالن جوړون ــه، پ ــه کان کیندن ناقانون
د کانــي توکــي پاتــې شــونې پــه کمــزورې توګــه مدیریــت کــوي. لــه بلــې 
خــوا، هغــه ســرکتونه چــې پــه قانونــي توګــه فعالیــت کــوي، ښــایي، ماهــر 
انجنیــران او کارپوهــان پــه کار وګومــاري او د اســتخراج لــه ښــو الرو چارو 
څخــه کار واخلــي . ناقانونــه کان کیندنــه بیــا د کاروبــار وده او پراختیــا تــر 
اغېــزې النــدې راولــي او کولــی شــي د کانــي توکــو د بیــې راټیټېــدو المــل 

ــته). ــي(۳- ۱ بس ش

قاچاق

ــات  ــي توکــو قاچــاق، چــې وزن یــې کــم او ارزښــت یــې زی د هغــو معدن
دی لکــه ســره زر، قیمتــي او نیمــه قیمتــي ډبــرې، ډېــره اســانه چــاره ده. دغــه 
معدنــي توکــي، د »غــال وړ« معدنــي توکــو پــه ډول پېژنــدل کېــږي، چــې پــه 
اســانۍ ســره پټېــدای شــي . پــه همــدې حــال کــې، اوســمهال د معدنــي توکو 
قاچــاق، یــوازې د »غــال وړ« معدنــي توکــو پــورې محــدود نــه دی، بلکــې 
ــدې  ــرول الن ــر کنټ ــو ت ــو مخالفین ــله وال ــې د وس ــې، چ ــیمو ک ــو س ــه هغ پ
دي، وزن او حجــم لرونکــي معدنــي توکــي، قاچاقېــږي – لکــه اونیکــس، 
ــه  ــره ســکاره، پشــم، نفریــت او کرومیــت. د کان کیندنــې دغــه ناقانون د ډب
ــه راایســتل  ــږي، او ورپســې ناقانون ــه ښــکاره توګــه ترســره کې ــه، پ فعالیتون
شــوي معدنــي توکــي، د اصلــي الرو او ســړکونو لــه الرې د لویــو الریــو پــه 

وســیله انتقالېــږي او بیــا د افغانســتان لــه پولــې  پاکســتان تــه اوړي . 
ــو  ــاق د هغ ــا قاچ ــتخراج او بی ــو اس ــي توک ــې، د معدن ــواردو ک ــو م ــه ځېن پ
پاکســتاني ســوداګرو لــه خــوا ترســره کېــږي، چــې د طالبانــو لــه خــوا ورتــه 
اســانتیاوې برابــرې شــوې دي. طالبــان پــه هلمنــد کــې، لــه کان کیندنــې لــه 
فعالیتونــو څخــه امتیــازي حقــوق راټولــوي او پــر هغــو معدنــي توکــو چــې 
ــع  ــوارض وض ــي ع ــږي، مالیات ــره کې ــه ذخی ــه څېرم ــرحد ت ــتان س د پاکس
ــري  ــیلې ل ــې وس ــاره د وزن منظم ــو لپ ــو د وزن کول ــان د الری ــوي. طالب ک
ــه ســوداګرو څخــه پیســې ترالســه  ــاره ل ــږد لپ ــدي لې ــه د خون او کراچــۍ ت
کــوي او دغــه ډلــه پــه دې وروســتیو کــې د اونیکــس ډبــرو پــه کانونــو کــې 
د چاودنــې لــه کړنــالرې څخــه پــر اســتفادې هــم بندیــز وضــع کــړی دی .
پــه همــدې توګــه، د کرومایــت د ناقانونــه اســتخراج پــه کاروبــار کــې هــم 
ــې  ــي الرو ک ــه اصل ــو پ ــکېل دي. طالبان ــوداګر ښ ــتاني س ــمېر پاکس ــو ش ی
ــه  ــرې الرۍ څخ ــار ه ــت ب ــر کرومی ــړي او پ ــوړې ک ــتې ج ــۍ پوس د تالش
ــتانۍ  ــعار پاکس ــړې وړ اس ــاره د ورک ــو لپ ــو معامالت ــي. د دغ ــات اخل مالی
روپــۍ دي او دغــه شــرکتونه افغانســتان تــه تــر داخلېــدو مخکــې، لــه طالبانــو 
ــه ډول  ــه دغ ــو ل ــبکه د قاچاق ــي ش ــوي.  د حقان ــه ک ــواز ترالس ــه ج څخ
ــوي او خپــل قاچاقــي  ــات راټول ــړ کــوي او تــرې مالی ــو څخــه مالت ــخ وړي . فعالیتون ــر م ــبثات پ تش

الری د رسمی ګمرکی او صادارتی پروسی د تکمیلولو لپاره په کاروانونو کی په حرکت کی دی. هر ورځ په سلګونه الری د شوکانۍ یا تالک دبری له تورخم د بندر څخه له افغانستان نه پاکستان 

ته لیږدول کیږی.     عکس- افغانیت رشکت 
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 افغانستان کې د کانونو کېندنه 

اداري فساد 

ــې  ــې د کان کیندن ــوکاټ ک ــه چ ــړون پ ــې ان د ت ــته، چ ــواهد ش ــې ش داس
ــه  ــو د ترالس ــوي، د تړونون ــت ک ــه فعالی ــي توګ ــه قانون ــې پ ــرکتونه چ ش
ــه ۲۰۱۵ ز.  ــږي. پ ــخ کې ــره م ــاد س ــه اداري فس ــې ل ــه ک ــه پروس ــو پ کول
ــړاو  ــه ت ــو پ ــو کانون ــې د پنځ ــې، چ ــې پایل ــوردي څېړن ــې م ــې د هغ کال ک
ــه  ــو پ ــر ورکول ــۍ او ام ــو د داوطلب ــې د تړونون ــوي، د کان کیندن ــره ش ترس
ــې  ــرغړونو او ب ــمېر س ــڼ ش ــې د ګ ــې ی ــو ک ــي کول ــه پل ــې پ ــر او ورپس بهی
ــاره  ــو لپ ــې د تړونون ــدوي، چ ــه څرګن ــه څېړن ــودونکي دي.   دغ ــو ښ نظمی
ــه هغــو  ــا ســندونه جعــل کېــږي، ترڅــو دغــه تړونون د امــر اخیســتنې د اړتی
ټــاکل شــویو شــرکتونو تــه ورکــړل شــي، چــې غیرمنصفانــه ګټــې ترالســه 
کــوي. د تړونونــو د ورکــړې پروســه هــم د سیاســتوالو تــر اغېــزې النــدې 
ــې د  ــوې، چ ــانه ش ــې روښ ــواردو ک ــو م ــو پنځ ــه ټول ــې پ ــه څېړن ده. د دغ
کان کیندنــې تړونونــه یــا د سیاســتوالو یــا د هغــوی د خپلوانــو او ملګــرو پــه 
ګټــه دي او امتیــازي حقــوق تــرې نــه دي راټــول شــوي. همدارنګــه د کان 
کیندنــې شــرکتونو پــه ګټــه تړونونــه، پــه وار وار اصــالح او لغــوه شــوې دي. 
پــه کوچنــۍ کچــه د کان کیندنــې تړونونــو د ســندونو او دیتابیســونو تحلیــل 
او شــننه ښــیي، چــې د تړونونــو پــه مــوده او ترالســه شــویو امتیــازي حقوقــو 
ــاره د دې  ــه چ ــود دي او دغ ــه موج ــات توپیرون ــر زی ــې ډې ــدازه ک ــه ان پ
ــره  ــو س ــدو فرصتون ــورې اړون ــاد پ ــه فس ــي پ ــې چارواک ــوي، چ ــودنه ک ښ
ــري. د بېلګــې  ــار ل ــو کــې بشــپړ واک او اختی ــه ترســره کول ــو پ – د تړونون
ــو، د  ــر لســو کلون ــوه ت ــه ی ــاره د تــړون مــوده ل ــرو لپ ــه توګــه، د رخــام ډب پ
ــو او د  ــر ۱۲ کلون ــوه ت ــه ی ــاره ل ــو لپ ــو د ډولون ــي توک ــي معدن ــورو صنعت ن
ســاختماني مــوادو لپــاره لــه یــوې میاشــتې تــر ۱۰ کلونــو پــورې د تړونونــو 
ــه  ــاوړې ګټ ــه د ن ــه واک څخ ــرۍ ل ــه ډول خپلس ــودې دي . دغ ــې م بېالبېل
ــي  ــی ش ــړۍ کول ــد ل ــړون د تمدی ــروي. او د ت ــه براب ــاره زمین ــتنې لپ اخیس
زیــات وخــت ونیســي، خــو مســوولینو تــه پــه ژر پیســې ورکولــو ســره، دغــه 

چــاره چټکــه کېــږي. 
دغــه ډول فســاد د دې المــل ګرځــي، چــې د شــرکتونو لــه خــوا د تړونونــو 
د انعقــاد یــا الســلیک کېــدو څخــه ډډه وکــړي؛ ځکــه هغــوی هېڅکلــه نــه 
پوهېــږي، چــې د دوی لــه خــوا ورکــړل شــوي مالیــات د دولــت خزانــې تــه 

ځــي او کــه د شــخصي جیبونــو مېلمانــه کېــږي. 
کــه څــه هــم لــه قانونــي پلــوه دولتــي چارواکــي د کان کیندنــې لــه فعالیتونو 
څخــه منــع شــوي، خــو بیــا هــم یــو شــمېر دولتــي چارواکــي پــه مســتقیمه یــا 
نامســتقیمه توګــه د کان کیندنــې پــه فعالیتونــو کــې ښــکېل دي .  . هغــوی 
د خپلــو خپلوانــو یــا د خپلــې کورنــۍ غــړو پــه ښــکېلولو ســره، پــه معمــول 
ډول قانــون لــه ننګونــې ســره مــخ کــوي. یــو نــوی راپــور، هــم پــه کابــل او 
هــم پــه والیتونــو کــې د کان کیندنــې پــه فعالیتونــو کــې د واکمنــو سیاســي 
نخبــه ګانــو ښــکېلتیا ننــدارې تــه ږدي . دغــه چــاره، سیاســتوال او پــه هغــوی 
ــو د  ــت د ګټ ــې د دول ــوي، چ ــه ګرځ ــبکې د دې جوګ ــدې ش ــورې اړون پ
ــه  ــې ترالس ــه ګټ ــو څخ ــه فعالیتون ــو ل ــه، د کان کیندن ــه بی ــدو پ ــي کې قربان
ــام وړ  ــدې د پ ــي ادارو بان ــدو دولت ــو او اړون ــر وزارتون ــتوال پ ــړي . سیاس ک

نفــوذ او اغېــزې لــري. 
بېالبېلــې دولتــي ادارې، د بېلګــې پــه توګــه امنیتــي ځواکونــه پــه قاچاقچــي 
ــام وړ  ــه پ ــو ل ــانو ډل ــکېلو کس ــې د ښ ــو ک ــه کان کیندن ــه ناقانون ــبکو او پ ش
ــه  ــي پ ــي چارواک ــټ، دولت ــر بنس ــو پ ــن دي. د راپورون ــه برخم ــوذ څخ نف
ــو  ــتنې دغ ــه راایس ــو د ناقانون ــي توک ــه د معدن ــتقیمه توګ ــا نامس ــتقیمه ی مس

ــه منــځ کــې دي او فعالیــت کــوي.  شــبکو پ
ــه  ــان، ل ــي کاروبارای ــې لرونک ــې اړیک ــې پراخ ــې، چ ــال ک ــې ح ــه داس پ
ــو الس  ــه ماتول ــررو پ ــو او مق ــره، د قوانین ــت س ــه معافی ــه پ ــو څخ مجازات
ــو  ــه هغ ــري، ل ــه ل ــې ن ــې اړیک ــې پراخ ــه چ ــه کاروبارون ــوي، هغ ــورې ک پ
ــوي او د  ــرې لګ ــي پ ــې چارواک ــه، چ ــه موخ ــتې پ ــه د تېښ ــو څخ جریم
ــه دي،  ــري او ناقانون ــې خپلس ــره ی ــا زیات ــه وین ــو پ ــې د متصدیان کان کیندن

ــه  ــه درې ډول ــه کل اړ دي، چــې رشــوت ورکــړي. دغــه ډول شــرکتونه کل
پیســې ورکــوي: دولــت تــه مالیــات، مخالفینــو تــه د ســاتنې پیســې او نــور 
بېالبېلــې جریمــې او بــډې. لــه دې ســره ســره، دغــه ورکــړې پــه داســې بڼــه 
ــې  ــه ک ــه دې برخ ــړي، او پ ــازه ورک ــه اج ــو ت ــې فعالیتون ــږي، چ ــه تنظمې ن
باثباتــه او پاېښــت لرونکــي وي – لــه دې پرتــه چــې د ســواګرو د کارو بــار 

ــي .  ــل ش ــدو الم د دری
اداري فســاد پــه ټولــه کــې د کان کیندنــې  د ســکتور مدیریــت کمــزوری 
کــوي، د ســرچینو د حکومتولــۍ او مدیریــت د ۲۰۱۷ شــاخص کــې، چــې 
دغــه چــاره ارزوي، افغانســتان لــه ســرچینو بډایــه هېوادونــو، پــه کتــار کــې 
چــې خپــل نفــت او ګاز او منرالــي شــتمني مدیریــت کــوي، تــر ټولــو ټیــټ 
مقــام لــري . افغانســتان پــه دغــه شــاخص کــې لــه هــرو ۱۰۰ نومــرو څخــه 
ــې ۷۱  ــځ ی ــو ترمن ــې د ۸۹ هېوادون ــړي، چ ــه ک ــازه ترالس ــوازې ۳۴ امتی ی
ــواد  ــې د هې ــاخص ک ــه ش ــه دغ ــکل(. پ ــړی دی )۳-۱ ش ــه ک ــای ترالس ځ
دغــه ټیټــه رتبــه، زیاتــره د حکومتولــۍ، سیاســي کشــالو، ناارامیــو، فســاد او 
د قانــون پــه حاکمیــت کــې اختــالل پــه برخــو کــې د ټیټــو نومــرو د ترالســه 
کولــو زېږنــده ده؛ افغانســتان پــه ځانګــړې توګــه د »مناســب چاپېریــال« پــه 
ــه ترالســه کــړي دي. افغانســتان همــدا  ــو کــم امتیازون مولفــه کــې، تــر ټول
راز د نړیــوال بانــک د »کاروبــار د اســانتیا شــاخص« لــه لیــده، پــه ټیټــو رتبــو 
ــه ۱۷۳ ځــای کــې دی ، افغانســتان د  ــو ترمنــځ پ کــې یعنــې د ۱۹۰ هېوادون
هغــو هېوادونــو پــه کتــار کــې راغلــی، چــې پــه دې برخــه کــې یــې زیــات 

پرمختــګ کــړی دی . 
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3-1 شکل – د رسچینو د حکومتولۍ شاخص، د هېوادونو رتبې او امتیازونه

رسچینه: د طبیعي رسچینو د حکومتولۍ انستیتوت 2019ز. 
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کمزوري کاري رشایط 

کاري  کــم  لــه  او  لــري  اجــورې  کمــې  کارګــران  کانونــو  ډیــری  د 
ــرایطو  ــژدې ش ــه ن ــرایطو ت ــتثمار ش ــن دي او د اس ــه برخم ــوب څخ خوندیت
کــې کار کــوي. دغــو کارګرانــو تــه پــه ټولیــزه توګــه، د فــردي تولیــد پــر 
ــد  ــول تولی ــه ټ ــره د کان پ ــدرت س ــه ن ــږي او پ ــول کې ــوره ورک ــټ اج بنس
کــې ونــډه لرلــی شــي . د بېلګــې پــه توګــه، د الجــوردو پــه کان کــې کاري 
شــرایط ډېــر ســتونزمن دي ، زیاتــره کارګــران د ورځــې ۱۲ ســاعته یــا تــر 
هغــه زیــات کار کــوي. د اونیکــس ډبــرو او شــوکاڼو پــه کان کیندنــه کــې، 
چــې پــه معمــول ډول د قانونــي شــرکتونو لــه خــوا ترســره کېــږي، او د یــو 
دولتــي یــا طالبانــو لــه خــوا ورکــړل شــوی تــړون پــر بنســټ فعالیــت کــوي، 

نســبتا کاري شــرایط ښــه دي، خــو بیــا هــم ډېــر ښــه نــه دي. 
د راپورونــو پــر بنســټ، د شــوکاڼي پــه کان کــې، کارګــران لــه اتــو تــر لســو 
ســاعتونو پــه ورځ کــې، او پــه اونــۍ کــې شــپږ ورځــې پــه پرلــه پســې توګــه 
ــر۱۵۰۰۰  ــه ۱۲۰۰۰ت ــتني ډول ل ــه میاش ــې پ ــې ی ــدل ک ــه ب ــوي او پ کار ک
پاکســتاني کلــدارې )۹۰-۱۱۲ ډالــره(  ترالســه کــوي. ســربېره پــر دې، یــو 
شــمېر شــرکتونه، د کارګرانــو لپــاره ډوډۍ او اســتوګنځای هــم برابــروي. د 
کارپوهانــو کارکوونکــو یــا څارنیــزو کارکوونکــو امتیــاز ډېــر لــوړ دی– د 
شــوکاڼي پــه کان کــې لــه ۲۵،۰۰۰ پاکســتاني کلــدارو )۱۸۷ ډالــرو( نیولــې، 
بیــا د اونیکــس د ډبــرو پــه کان کــې تــر ۳۰،۰۰۰ افغانیــو )۳۹۰ ډالــرو( 
پــورې محاســبه کېــږي. پــه دې برخــه کــې یــو مثبــت مــورد شــتون لــري او 
هغــه دا دی، چــې د شــوکاڼي د یــوه شــرکت کارګــران، د خپلــو اجــورو د 
زیاتوالــي پــه موخــه ســره راټــول شــول او اعتــراض یــې وکــړ، چــې لــه دې 

املــه یــې وکولــی شــول، چــې خپلــې اجــورې زیاتــې کــړي.
لــه دې ســره ســره، پــه کوچنــۍ کچــه د نارســمي کان کیندنــې پــه فعالیتونــو 
کــې یــو شــمېر ښــکېلو ټولنــو لېوالتیــا لرلــه، چــې پــه دې برخــه کــې بایــد 
ــو  ــې ی ــت ک ــت والی ــه خوس ــه، پ ــه توګ ــې پ ــري. د بېلګ ــډه ول ــاوي ون مس

شــمېر کانونــه پــه مســاوي توګــه د قبایلــو ترمنځ ویشــل کېــږي. دغــه کانونه 
ځانتــه مســوولین او خزانــه داران لــري، چــې د معدنــي توکــو پــر اســتخراج 
ــه  ــې څخ ــه کان کیندن ــې ل ــن دي، چ ــران ډاډم ــې مش ــوي. د قبیل ــه ک څارن
ــو ترمنــځ  ــدو کورنی ــو اړون ــه مســاوي توګــه د ټول ــد پ ترالســه شــوي عوای

وېشــل کېــږي. 
روغتیايي او امنیتي خطرونه 

ــي او  ــه روغتیای ــم ل ــر ک ــه ډې ــه کان کیندن ــي او ناقانون ــې قانون ــتان ک افغانس
ــې  ــو ک ــه کانون ــره، پ ــره س ــه دې س ــري. ل ــمون ل ــره س ــو س ــي معیارون امنیت

ــونو ډک کار دی.  ــه ګواښ کار، ل
ــر د  ــربېره د لم ــړو س ــران، د دوړو او لوخ ــې کارګ ــه کان ک ــوردو پ د الج
ــوی د اوږدې  ــخ دي – هغ ــم م ــره ه ــواښ س ــه ګ ــو ل ــو وړانګ زیانمنوونک
مــودې لپــاره پلــی تــګ کــوي او د کان لــه دننــه پرتــه، د لمــر لــه وړانګــو 
ــوړو او لېــرې  ــه ل ــري. دغــه کان پ ــه ل ــور هېــڅ پناهځــای ن ــاره ن ــدو لپ د پټی
ــرې تــګ راتــګ  ــا موټ ــه وســایط ی ــه نقلی ــو ســیمو کــې دی، چــې هلت پرت
نشــي کــوالی، نــو د کان کارګــران پــه معمــول ډول، د ۱۰۰ کیلوګــرام وزن 
بارونــه النــدې لېــږدوي، او دغــه بارونــه پــه ورځ کــې څــو واره انتقالــوي . 
ــه  ــه وســیله کېنــدل کېــږي. ل ــه د ماشــینونو پ د اونیکــس او شــوکاڼي کانون
دغــو ماشــینونو پــه داســې حــال کــې ګتــه اخیســتل کیــږي، چــې پــه اړه یــې 
هېــڅ راز روغتیایــي او امنیتــي زده کــړې نــه وړانــدې کېــږي، همــدا راز پــه 
ډېــره ټیټــه کچــه احتیاطــي معیارونــه او د کارګرانــو د تجربــې نشــتوالی، هــم 
ددې المــل کیــږي چــې پــه دغــو کانونــو کــې ډېــرې پېښــې رامنځتــه شــي. 
دا د حیرانتیــا خبــره نــه ده، چــې د کان کیندنــې لــه ځایونــو څخــه د وګــړو 
ــي کان  ــي. د الس ــه راځ ــات راپورون ــر زی ــدو، ډې ــدو او وژل کې ــي کې د ټپ
کیندنــې کان کیندونکــی )د الجــوردو پــه اړه( او د کان کیندنــې شــرکتونه 
)د اونیکــس او شــوکاڼي پــه تــړاو(  پــه ټولیــزه توګــه، د کارګرانــو د درملنې 
یــا تکفیــن او تجهیــز پــه برخــه کــې یــوازې یــو ځــل پیســې ورکــوي، چــې 

د کان ځایــی کارکوونکــی د الجــوردو د کان د محصوالتــو د ترتیــب کولــو او ســاتلو لپــاره د ژونــد لرونکــی ځایونــه کاروی. د الجــوردو د بــی ســاری نــرخ ټیټیــدل څخــه ورورســته 
کارکوونکــی خپلــی ذخیــره شــوی دبــری جــال کــوی.      عکــس - افغانیــت رشکــت 
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ــو  ــه ځېن ــورې وي. پ ــرو پ ــر ۱۵۰۰ ډال ــه ۷۵۰ ت ــې ل ــه کان ک ــوکاڼي پ د ش
ــف  ــران، د تل ــز مش ــیمه یی ــي او س ــې قوم ــکاري، چ ــې ښ ــې، داس ــو ک ټولن
ــرو او  ــرو ات ــې د خب ــه ک ــه برخ ــتې پ ــه د مرس ــو ت ــو کورنی ــویو کارګران ش
ــه  ــه راتلونکــی کــې ل ــري، خــو، پ ــډه ل ــه برخــه کــې مهمــه ون مذاکــرې پ
دغــو کورنیــو ســره هېــڅ راز مرســته نــه کېــږي او د دغــو کورنیــو د ژونــد 
شــرایط نــور هــم خرابیــږي. داســې راپورونــه شــته، چــې ماشــومان او تنکــي 
ځوانــان د خپلــو پلرونــو تــر مړینــې وروســته، پــه کانونــو کــې کار پیلــوي، 
ترڅــو د خپلــو کورنیــو د نفقــې مســوولیت پــر غــاړه واخلــي . همدغــه چــاره 
المــل کیــږي، چــې ښــځې دې تــه هڅــوي، چــې د زیانونــو او ضررونــو پــر 

وړانــدې د بیمــې تــر الســه کولــو لپــاره ډېــر زامــن ولــري. 
د کان کارګــران، لــه دې املــه، چــې د زیاتــې مــودې لپــاره د دوړو او 
ــینې  ــه د س ــه توګ ــه اوږدمهال ــخ وي، پ ــره م ــواښ س ــه ګ ــړو ل ــري لوخ زه
ــه د  ــو ت ــو کــې، کارګران ــو شــمېر کانون ــه ی ــږي . پ ــو څخــه کړی ــه ناروغی ل
دغــو زیانونــو پــه وړانــدې ماســک ورکــول کېــږي، چــې ډېــر کــم کولــی 
شــي لــه هغــوی څخــه ســاتنه وکــړي. نــور کارګــران، د ماســک پــه توګــه 
لــه خپلــو څادرونــو یــا دســتمالونو څخــه کار اخلــي. پــه دغــو کانونــو کــې 
ــه داســې حــال کــې، چــې د  ــږي. پ ــه حساســیتونو کړی ــره کارګــران ل زیات
ناڅاپــي او د مشــاهدې وړ پېښــو پــه بــدل کــې د قربانیانــو کورنیــو تــه پیســې 
ورکــول کېــږي، خــو پــه کان کیندنــې پــورې اړونــد د ســینې ناروغــۍ پــه 
پــام کــې نــه نیــول کېــږي. کلــه چــې د څېړونکــو لــه لــوري لــه کارګرانــو 
څخــه پوښــتنه کیــږي چــې روغتیایــي خدمتونــه ور رســیږي یــا د مړینــې او 
ټپــي کیــدو پــه تــړاو تــرې پوښــتنه کــوي نــو هغــوی هیــڅ بــاور نــه کــوي 
ــد  ــې بای ــه ی ــو څخ ــه امتیازات ــري او ل ــم ل ــه ه ــره حقون ــوی دوم ــې هغ چ

برخمــن شــي.
پر ښځو یې اغېزې 

ښــځې پــه ټولیــزه توګــه پــه کان کیندنــه کــې ښــکېلې نــه دي. د افغانســتان 
پــه کلیوالــي ســیمو کــې ســخت ټولنیــز قوانیــن او مقــررات ښــځې دې تــه 
اړباســي، چــې پــه لومــړي ګام کــې پــه کــور کــې کار وکــړي. پــه همــدې 
حــال، یــو شــمېر ښــځې د آشــپز یــا نــورو مرســتندویو خدمتونــو د وړانــدې 
کېــدو پــه برخــه کــې پــه دغــه ســکتور کــې کار کــوي. خــو لــه دې ســره 
ــه کار  ــې پ ــاپونو ک ــه ورکش ــس پ ــو د پروس ــي توک ــځې د معدن ــره، ښ س
بوختــې دي، هغــه ځــای، چــې معدنــي توکــو تــه ځــال ورکــول کېــږي او 
ــاره  ــځو لپ ــه د ښ ــې هلت ــه ده، چ ــه څانګ ــږي. دا هغ ــو بدلې ــي صنایع ــه الس پ

ــود دي.  ــه موج ــر کاري فرصتون ډې
ــې، د کان  ــې پایل ــو ډک ــه فاجع ــو ل ــر ټول ــې ت ــاره د کان کیندن ــځو لپ د ښ
کیندنــې پــه فعالیتونــو کــې د خپلــو خاوندانــو یــا نارینــه سرپرســت لــه الســه 
ــځې د  ــې ښ ــږي، چ ــه کې ــره تم ــر ډې ــې، ت ــت ک ــه دې حال ــول دي، پ ورک
خپــل خاونــد لــه ورور ســره واده وکــړي، ترڅــو لږترلــږه لــه هغــوی 
ــاوخوا  ــلنې ش ــه، د ۸.۲ س ــي کچ ــه مل ــیږي. پ ــه ورس ــو ت ــو ضرورتون لومړنی
ښــځې پــه څــو ښــځې لرونکــې کورنیــو کــې )یــو نارینــه تــر یــوې زیاتــې 
ــړي  ــل لوم ــره د خپ ــاره زیات ــه چ ــې دغ ــوي – چ ــد ک ــري( ژون ــې ول مېرمن

ــه وي . ــه امل ــو ل ــه ورکول ــه الس ــد د ل خاون
ښــځې همــدا راز ډېــر زیــات دننــه پــه کــور کــې د کارونــو د ترســره کولــو 
مســوولیت پــر غــاړه لــري. د بېلګــې بــه توګــه ښــځې او نجونــې، د کورنــۍ 
ــه  ــه دې توګ ــري. پ ــاړه ل ــر غ ــوولیت پ ــو مس ــوره کول ــو د پ ــا وړ اوب د اړتی
ــه  ــې دغ ــدودوي، چ ــی مح ــه السرس ــو ت ــې اوب ــیمه ک ــه س ــه پ کان کیندن
چــاره ښــځې اغېزمنــوي. د عینــک د مســو کان پــه ســیمه کــې مېشــتو ټولنــو 
ــه  ــې دغ ــوې چ ــه ش ــه راټیټ ــو کچ ــې د اوب ــیمه ک ــه س ــه دغ ــې پ ــي، چ ویل
چــاره اوبــو تــه السرســی ســتونزمنوي. دوی دغــه ســتونزه، د کان کیندنــې 

ــي .  ــه بول ــو پایل شــرکت د کیندن

د برش له حقونو رسغړاوی

ــه تــړاو، چــې د واکمنــو زورواکــو د شــبکې  د کان کیندنــې د شــرکتونو پ
ــوارد  ــتند م ــړ مس ــو ل ــرغړونې ی ــو د س ــر حقون ــږي، د بش ــوا اداره کې ــه خ ل
شــتون لــري. د تــړون لــه فســاد ډکــه پروســه او د ســیمه ییــزو ټولنــو پــه ګټــه 
د کان کیندنــې د شــرکتونو نــه فعالیــت پــه دې لــړ کــې شــامل دي. ټولنــې 
کېــدای شــي د کان کیندنــې فعالیتونــو پــه تــرڅ کــې لــه بېځایــه کېــدو ســره 
ــه لــري، چــې پــه پایلــه کــې  ــو تــه السرســی ون مــخ شــي او کاري فرصتون
ــه  ــرکتونو ل ــو ش ــه د زورواک ــه اعتراضون ــوي.د دوی دغ ــراض ک دوی اعت
خــوا پــه زوره چــوپ کېــږي؛ هغــوی ویــرول کېــږي او ان د هغــوی کســان 
ــې د  ــه ک ــه دې برخ ــت پ ــې دول ــواردو ک ــرو م ــه زیات ــږي. پ ــې وژل کې پک

پیښــې عاملیــن نــه مجازاتــوي. 
د بېلګــې پــه توګــه ویــل کېــږي، چــې د بغــالن والیــت د دوشــي ولســوالۍ 
د قــره ذغــن د ســره زرو پــه کان کــې، کان کیندونکــی شــرکت د دې 
ــواد  ــړون م ــې ت ــوي او د کان کیندن ــب ک ــي او تقل ــې درغل ــګ، چ ترڅن
نقضــوي، د ټولنــې د غــړو د بشــر حقونــو د نقــض پــه مــوادو کــې هم ښــکېل 
دی، لکــه جنســي تیــری، د زیــان لــه جبرانولــو پرتــه د خلکــو د ځمکــو او 
ــځو او  ــو ښ ــې د خپل ــړو ډزې چ ــو غ ــر هغ ــې پ ــول او د ټولن ــتمنیو غصب ش
ــا  ــرغړونې بی ــه س ــږي، دغ ــل کې ــتونکي دي. وی ــت غوښ ــه امنی ــو د ښ نجون
ــه  ــې ت ــوا ګوښ ــه خ ــانو ل ــو کس ــه د ژمن ــرکت ت ــې ش ــه واک ک ــته پ وروس

ــوي دي.     ش
یــو بــل شــرکت، چــې د پــروان والیــت د کــوه صافــي پــه دوو ســیمو کــې 
د کرومیــت کان پــر اســتخراج بوخــت دی، ویــل کېــږي، چــې د دوو کلیــو 
ترمنــځ پــه خونــړۍ جګــړه کــې ښــکېل دی. پــه دغــه جګــړه کــې لــه ۲۰۱۴ 
ــه  ــور تن ــړی او څل ــه ورک ــه الس ــد ل ــل ژون ــو خپ ــې، ۱۷ تن ز. کال راهیس

پــه پنجشــیر والیــت کــی د دریــم ټولګــی زده کوونکــی خپــل درســی کتــاب مطالعــه کــوی. هغــه 
او د هغــۍ پــه  ټولنــه کــی نــورې انجونــې اوس د پــل پــه کارولــو رسه ښــوونځی تــه ځــی چــه د 

UNDP لخــوا جــوړ شــوی ده. 

عکس - سید عمر 
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نــور ټپیــان دي. پــه پایلــه کــې، لــه دغــو کلیــو څخــه یــوه یــې وســله والــو 
مخالفینــو تــه ځــای ورکــړ، ترڅــو لــه ســیمې څخــه شــرکت تېښــتې تــه اړ 

کــړي .
پــه ورتــه وخــت کــې، د کانونــو د کنټــرول پــر ســر د وســله والــو مخالفینــو 
تــر منــځ پــه جګــړو کــې، عــام خلــک هــدف ګرځــي. د بېلګــې پــه توګــه، 
ــې،  ــړه ک ــر جګ ــر س ــوردو کان پ ــان د الج ــې د بدخش ــه ۲۰۱۴ ز. کال ک پ
ــو،  ــول ش ــوا ونی ــه خ ــدان ل ــی قومان ــو پخوان ــت د ی ــالمي جمعی ــې د اس چ
ــې د  ــه ۲۰۱۷ ز. کال ک ــه پ ــو . همدارنګ ــل ش ــو الم ــرګ ژوبل ــو م د زیات
ــه ننګرهــار کــې د شــوکاڼي  ــه خــوا پ ــې ل خراســان د اســالمي دولــت د ډل
ــه ســیمې څخــه  ــژدې ۶۰۰۰۰ کســانو ل کان تــر تصــرف کېــدو وروســته، ن
ــارو د  ــه دغــه والیــت کــې د کوکن ــې پ ــي، چ ــه وای ــړه . راپورون کــډه وک
ــاره هــر  ــر کان بډایــو ســاحو د کنټــرول لپ کرکیلــې ســیمو او د شــوکاڼي پ
ــړې  ــځ جګ ــې ترمن ــت ډل ــالمي دول ــان د اس ــو او د خراس ــال، د طالبان مه
رامنځتــه کېــږي. ســربېره پــر دې، د بدخشــان والیــت د سرســنګ د 
الجــوردو کان کــې د جګــړه مارانــو ډلــو د وســله والــو ترمنــځ جګــړې، پــه 

ــړي دي.  ــات ک ــي زی ــې تاوتریخوال ــیمه ک س
3 1 کادر- تر حد زیات استخراج څخه زیږنده خطرونه 

د کان کیندنــې د نادولتــي کارګرانــو لــه خــوا د لنډمهالــې ګټــې حداکثــر تــه 
رســول کولــی شــي، د هغــوی اوږدمهالــې ګټــې لــه خطــر ســره مــخ کــړي. 
د اغېزناکــو مقــررو د نشــتوالي پــه صــورت کــې، د دې امــکان شــته، چــې د 
کانونــو کارګــران د خپلــې لنډمهالــې ګټــې پــه موخــه، تــر حــد زیــات کان 
کیندنــه او اســتخراج وکــړي او دې تــه پــام ونــه وکــړي، چــې پــه راتلونکــي 
کــې د کان ســرچینه کمېــږي. پــه ورتــه وخــت کــې، تــر حــد زیــات تولیــد 
ــي توکــو د بیــې د  ــدا او د کان ــازار د غوړې ــي توکــو د ب ــی شــي، د کان کول
راټیټېــدو المــل شــي، پــه ځانګــړې توګــه هغــه مهــال، چــې هېــواد د دغــو 

معدنــي توکــو ســتر تولیدونکــی وي. 
ــړاو  ــه ت ــرو پ ــوردو ډب ــي، د الج ــی ش ــه کول ــه توګ ــې پ ــاره د بېلګ ــه چ دغ
صــدق وکــړي، چــې د نــړۍ د الجــوردو زیاتــه برخــه د افغانســتان د 
ــوې  ــې د ی ــه ۲۰۱۴ز. کال ک ــږي. پ ــه کې ــه ترالس ــه کان څخ ــنګ ل سرس
ــو وروســته، د دغــه کان  ــا نیول ــر بی ــه خــوا د دغــه کان ت ــدان ل ســیمې قومان
د تولیــد کچــه زیاتــه شــوې ده. . پــه پایلــه کــې، پــه ۲۰۱۴-۲۰۱۵ ز. کلونــو 
ــه  ــر ۷۵۰۰ ټن ــه ۵۰۰۰ ت ــه ل ــان څخ ــه بدخش ــې ل ــږي، چ ــکل کې ــې اټ ک
ــد  ــه تولی ــه کان پ ــې ښــکاري، چــې د دغ ــورد صــادر شــوي دي . داس الج
کــې چټــک زیاتوالــی، د یــاد کان د بــازار پــر زیرمــو هــم پــه کابــل او هــم 
ــاره، د  ــه چ ــري او دغ ــز ل ــات اغی ــې زی ــارونو ک ــه ښ ــن پ ــتان او چی د پاکس
الجــوردو د بیــې د بــې ســاري ټیټېــدو المــل شــوې ده. لکــه څرنګــه چــې 
پــه ۲۰۱۴ز. کال کــې د یــادو معدنــي توکــی بیــه د هــر کیلوګــرام لپــاره لــه 
۱۰۰ ډالــرو څخــه پــه ۲۰۱۷ ز. کال کــې د هــر کیلوګــرام لپــاره ۳۰ ډالــرو تــه 
راټیټــه شــوې ده  . د راپورونــو لــه مخــې، دغــه چــاره پــه بــې ســارې توګــه، 
پــه ســیمه کــې د مخالفینــو، د کان کیندنــې شــرکتونو او د کان د کارګرانــو 

ــوې ده. ــل ش ــدو الم ــدو د کمې د عوای
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The mines were Ghori Cement )cement, coal, and cement 
raw materials(, Nuraba and Samti )gold(, Qara Zaghan 
)gold(, Kohi Safi )chromite(, and Western Garmak )coal(. 
Integrity Watch Afghanistan, 2015.
Calculation based on the data from Ministry of Mines and 
Petroleum )MoMP(, n.d.-c.
Noorani, J. 2015.
Byrd, W.A. and J. Noorani, 2017.
Noorani, J., 2015.
Byrd, W.A. and J. Noorani, 2017.
The Revenue Governance Index )RGI( is made up of three 
components: value realization from the extractive sector, 
revenue management; and the enabling environment. The 
scores of the first two components are from questionnaires 
completed by independent researchers, while the third 
component aggregates data from over 20 international 
organizations. The assessment covers the period 2015-2016. 
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 افغانستان کې د کانونو کېندنه 

 اســتخراجي صنعــت، د اقتصــادي ودې او د بــرشي پراختیــا د لــړۍ 
د چټګتیــا المــل ګرځــي، خــو دغــه چــاره پــه اتومــات بڼــه نــه تــررسه 
کېــږي؛ ډېــری هغــه هېوادونــه، چــې اقتصادونــه یــې د معــدين توکــو 
ــدې راغــيل، د النجــو او کشــالو د کچــې د  ــر واک الن د اســتخراج ت
ــو  ــه دغ ــوي. پ ــران رسټک ــو بح ــوي او د رسچین ــخ ش ــدو رسه م زیاتې
هېوادونــو کــې ډېــر کــم کســان د اســتخراج لــه ګټــو څخــه مســتفید 
ــې  ــه ب ــت کــې ل ــه حال ــه دغ شــوي، همــدا راز ګــن شــمېر کســان پ
ځایــه کېــدو او د کان کیندنــې تــر نــورو منفــي اغېــزو النــدې راغــيل 
دي. افغانســتان ډېــر مــزل مــخ تــه لــري او لــه تجربــه لرونکــو او هغــو 

هېوادونــو چــې بډایــه رسچینــې لــري بایــد ډېــر څــه زدکــړي.

ــا او  ــو د پراختی ــړو د ازادی ــې د وګ ــن ورځ ــا، د ن ــري پراختی ــداره بش دوام
پــه ورتــه وخــت کــې لــه کــواښ ســره د راتلونکــو نســلونو لــه مــخ کېــدو 
ــو  ــه ترټول ــه ل ــړۍ ده.  همدارنګ ــو ل ــه هڅ ــه د معقوالن ــه موخ ــوي پ د مخنی
محرومــو ډلــو او قشــرونو څخــه مالتــړ او ســاتنه د بشــري پراختیــا او د ۲۰۳۰ 
کال کاري اجنــډا لپــاره د تلپاتــې پراختیــا موخــو، اصلــي محــور دی، چــې 
د هغــه د یــو اصــل پــه وســیله چــې »هېڅــوک دې شــاته پاتــې نــه شــي« بیــان 

شــوی دی. 
تلپاتــې بشــري پراختیــا د عدالــت د اصولــو - هــم پــه هماغــه نســل کــې او 
هــم د دوه نســلونو ترمنــځ - پــر بنســټ والړه ده. د هماغــه نســل )یــو نســل( 
ــال او ســرچینې لکــه بنســټیزې  عدالــت د دې غوښــتنه کــوي، چــې چاپېری
ــه معقــول ډول بایــد مدیریــت شــي، ترڅــو د محرومــو  طبیعــي ســرچینې پ
ــاینه او  ــل هوس ــې نس ــن ورځ ــي. د ن ــا وموم ــه پراختی ــاره فرصتون ــو لپ ډل
ارامتیــا، د ککړتیــا کچــې پــه راکمولــو، د ګلخانــه یــي ګازونــو د خپریــدو د 
محدودولــو، د ځنګلونــو لــه وهلــو او د قانونــي ســرچینو د ژر لــه منځــه تللــو 
ــې ډاډ  ــه دی، چ ــره مهم ــو دا ډې ــري، خ ــړاو ل ــورې ت ــوي پ ــه مخنی ــه پ څخ
ترالســه شــي چــې نــوی نســل، د راتلونکــي نســل لــه ګټــو او حقونــو څخــه 
د ســاتنې پــه موخــه، لــه جوړښــتونو او ســرچینو څخــه پــه اغېزناکــه توګــه 

ــي.  کار واخل
ــه  د بشــري پراختیــا دغــه اصــول – یــو نســل او د دوه نســلونو ترمنــځ حقون
– د اســتخراجي ســکتور د ناســم مدیریــت پــه تــرڅ کــې، لــه ګــواښ ســره 
هــم مــخ کیــدای شــي. د ســرچینو د اســتخراج پــه لــړۍ کــې، هغــه وګــړي 
او ټولنــې چــې لــه شــدیدو محرومیتونــو ســره مــخ دي، د چاپېریــال د 
تخریــب لــه زیــان ســره هــم مــخ کیــدای شــي ، پــه داســې حــال کــې، چــې 
د ســرچینو د اســتخراج مالــي ګټــې یــوازې محــدودو کســانو تــه رســېږي، 

نــو د هماغــه یــوه نســل نابرابروالــي لــړۍ نــوره هــم خرابیــږي. 
ــه څــو  ــم شــوی اســتخراجي ســکتور، ل ــو مســوول او تنظی ــه بلــې خــوا، ی ل
اړخــه د بشــري پراختیــا پــه ګټــه تمامیــدای شــي. دغــه چــاره کولــی شــي، 
ــه  ــې د عام ــي، چ ــی راول ــې زیاتوال ــه ک ــه کچ ــدو پ ــي عوای ــو دولت د هغ
خدمتونــو پــه برخــه کــې پانګونــه کــوي او همدارنګــه د صادراتــي عوایــدو 
د ترالســه کېــدو المــل ګرځــي؛ د دې ترڅنــګ ،د کاري فرصتونــو د 
زیاتېــدو، د ســیمه ییــزو تشــبثاتو لپــاره د تقاضــا کچــې د لوړوالــي، د زیربنــاو 
لکــه ســړکونو او برېښــنا د پراختیــا المــل هــم ګرځــي، چــې پــه ټولــه کــې 
د ټولنــې پــه ګټــه ده. پــه ورتــه وخــت کــې، اســتخراجي صنعــت، پــه ســیمه 

ییــزو ټولنــو کــې پانګونــه هــم کــوالی شــي. 
ــړه،  ــه زده ک ــو څخ ــه تجرب ــو ل ــو هېوادون ــورو بډای ــه د ن ــرچینو څخ ــه س ل
ــې د  ــه د ګټ ــوي او د هغ ــه د مخنی ــتونزو څخ ــه س ــکتور ل ــتخراجي س د اس

ــه ده.  ــره مهم ــې ډې ــه ک ــه برخ ــي پ زیاتوال
له رسچینو څخه د بډایه هېوادونو تجربې 

ــوب  ــي خوندیت ــوع او غذای ــادي تن ــې، اقتص ــو ک ــمېر هېوادون ــو ش ــه ی پ
ــه  ــدې راغلــی دی. پ ــزو الن ــر اغې ــه منفــي توګــه د اســتخراجي ســکتور ت پ
۱۹۷۰ لســیزه کــې پــه نایجریــا کــې او پــه ۱۹۹۰ لســیزه کــې پــه یمــن کــې 
ــه لــوړه کچــه د نفتــو اســتخراج او صــادرات، د دې المــل شــول، چــې د  پ

کرنــې پــه ســکتور کــې د تولیداتــو کچــه راکمــه شــي . پــه دې توګــه یمــن، 
د خوراکــي توکــو د تولیــد پــه برخــه کــې لــه پرځــان بســیا هیــواد، د غذایــي 
توکــو پــر واردوونکــو هېــواد بــدل شــو . د نفــت لرونکــو هېوادونــو زیاتــې 
ــا، ســوډان او عــراق،  ــا، نایجری بېلګــې شــته لکــه الجزایــر، آنگــوال، کولمبی

ــو جګــړو شــاهدان دي . چــې د کورنی
د دې ترڅنــګ، یــو شــمېر نــور هــم شــته، چــې بډایــه ســرچینې لــري، ښــه 
پرمختګونــه یــې کــړي دي، خــو دغــه پرمختــګ پــه هغــه چټکتیــا ســره نه و، 
چــې نــور اقتصادونــه یــې لــري. د بېلګــې پــه توګــه، د بوتســوانا، اندونیزیــا، 
ــه  ــه ګټ ــه پ ــکتور څخ ــه س ــرچینو ل ــو س ــه د خپل ــد هېوادون ــا او تایلن مالیزی
اخیســتنې ســره، لــه څــو لســیزو راهیســې، تلپاتــې ودې او پانګونــه کــړې ده، 
ــه وه، چــې د ختیځــې اســیا لکــه  ــا دومــره چټکــه ن خــو دغــه وده او پراختی
کوریــا، ســنګاپور او هانــک کانــګ اقتصادونــه یــې لــري. دغــه هېوادونــه 
لــه دې ســره، چــې کمــې طبیعــي او صادراتــي ســرچینې لــري، خــو بیــا یــې 

هــم د ژونــد لــوړو معیارونــو تــه السرســی موندلــی دی .
ــي، چــې د  ــه دې توانېدل ــو پ ــه وروســتیو لســیزو کــې کــم شــمېر هېوادون پ
خپلــو طبیعــي ســرچینو شــتمني د بشــري پراختیــا پــه برخــه کــې پــر تلپاتــو 
ــد ترالســه کــړي.  ــدازه عای ــي ان ــه کاف ــرې پ ــا ت ــدل کــړي ی ــو ب پرمختګون
دغــه هېوادونــه، بوتســوانا، شــیلی او متحــده عربــي امــارات دي. بوتســوانا، 
د 1980 ز. لســیزې لــه نیمایــي څخــه پــه دغــه هېــواد کــې د المــاس تــر پیــدا 
ــا او زده  ــې، د روغتی ــره ی ــي س ــه لوړوال ــو پ ــو بی ــته او د نړیوال ــدا وروس کې
کــړې پــه برخــه کــې ښــې پانګونــې وکــړې، لــه دې ســره یــې، د ښــوونې 
او روزنــې او روغتیــا شــاخصونو پــه کافــي انــدازه ښــه والــی موندلــی دی. 
. شــیلي، د 1980 او 1998 کلونــو ترمنــځ خپلــه تکیــه د مســو پــر صادراتــو 
کمــه کــړه او پــه هغــه کــې یــې د لرګــي، د معدنــي کاڼــو زوب یــا اوبــو کــې 
ګــډول، کــب او میــوې پــه صادرولــو ســره، توپیــر راوســت . متحــده عربــي 
اماراتــو هــم پــه نفتــي ســرچینو کــې د کموالــي بهیــر تــه وده ورکــړه او لــه 
ــې د  ــو ک ــي څانګ ــې، او غیرنفت ــوونې او روزن ــا، ښ ــې، د روغتی دې الرې ی

ــه درلــودل . پــام وړ پرمختګون
د رسچینو مصیبت 

ــرچینو د  ــې د »س ــزورې تجرب ــو کم ــه هېوادون ــه د بډای ــرچینو څخ ــه س ل
مصیبــت یــا آفاتــو« پــه توګــه پېژنــدل شــوې دي. پــه دې برخــه کــې بېالبېــل 
توضیحــات شــته، چــې یــو لــړ سیاســي او اقتصــادي الملونــه پکــې شــاملیږي 

او لــه یــو بــل ســره تړلــي دي. 
سیايس اړخونه 

ــی،  ــک زیاتوال ــو چټ ــي ګټ ــادي ودې او خصوص ــدو، اقتص ــي عوای د مال
کولــی شــي د حاکمیــت ســتنې کمــزورې کــړي)4-1 شــکل(. د سیاســي 
او ســوداګریزو نخبــه ګانــو ترمنــځ همــکاري او همغــږي   د حســاب 
ــل  ــي   الم ــاد د زیاتوال ــدو  او د فس ــو د راکمی ــوولیت منل ــې او مس ورکوون
ــم  ــل ه ــا الم ــي ادارو د کمزورتی ــه د دولت ــاره همدارنګ ــه چ ــږي. دغ کې
ــاره  ــت چ ــدو د مدیری ــي عوای ــې د مال ــر بل ــه کار ورځ ت ــې دغ ــي، چ ګرځ
ســتونزمنوي . دغــه ســتونزې، تــر ډېــره د ســرچینو د عوایــدو لــه بــې ثباتــۍ 
ــو  ــه ورتل ــې ل ــې کچ ــدو د پراخ ــه د عوای ــو ت ــو جیبون ــدو چارواک او د فاس

ــرې وي.   ــره ملګ س
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4-1 شکل- د رسچینو مصیبت: په رسچینو پورې د تړلی سیايس اقتصاد منفي اغېزې

رسچینه: په دغه سکتور کې د رسچینو پر بنسټ 

ــه  ــړو څخ ــه وګ ــي ادارې، ل ــې دولت ــا او نااغېزمن ــزورې وړتی ــت کم د دول
ــه  ــې، پ ــری ګټ ــوي. ډی ــزورې ک ــارې ال کم ــدو چ ــه کې ــو د ترالس د مالیات
مالیاتــي پټنځایونــو کــې ورکېــږي  . دغــه چــاره، د ټولیــزې پــالن جوړونــې 
او پانګونــې کیفیــت خــورا راټیټــوي او لــه ډېــرو عوایــدو ســره ســره، ټولیــزو 
ــه  ــا پ ــی بی ــدو کموال ــزو عوای ــږي . د ټولی ــه زیاتې ــا کچ ــه د لېوالتی ــو ت پورون

بشــري او فزیکــي برخــو کــې د پانګونــې د کموالــي المــل کیــدا شــي. 
پــه پایلــه کــې، د معدنــي توکــو، نفتــو او ګازو د بیــو د ټیټېــدو او یــا ســرچینو 
د پــای تــه رســیدو لــه املــه، د ودې او مالــي عوایــدو د کچــې پــه راټیټېــدو 
ــږي.  ــټ بدلی ــي بنس ــکاره مالیات ــو بې ــو او ی ــوړو پورون ــه ل ــواد پ ــره، هې س
دولتونــه د نااغېزمنــو ادارو پــه لرلــو ســره، د ســرچینو د غوړېــدا او پرمختــګ 
پــه مــوده کــې هــم کولــی شــي، لــه »د حــرص لــه اغیــزو« وکړیــږي، چــې 
پــه دې توګــه واکمنــې ډلــې پــه اصطــالح د بــاد راوړې شــمتنۍ پــه برخــه 
ــل  ــا الم ــرې چټکتی ــادي ودې د ډې ــې د اقتص ــوي، چ ــیالۍ ک ــره س ــې س ک

ګرځــي .
اقتصادي اړخونه 

د اســتخراجي صنعــت پــه پایلــه کــې وده، کولــی شــي د هېــواد اقتصــاد لــه 
ــه  ــړي. دغ ــخ ک ــره م ــالح ده( س ــادي اصط ــو اقتص ــۍ« )ی ــدي ناروغ »هالن
چــاره هغــه مهــال رامنځتــه کېــږي، چــې د ســرچینو پــر بنســټ صنایعــو کــې 
ــو    ــدي( توک ــه تولی ــزه توګ ــه ټولی ــو )پ ــي توک ــورو صادرات ــه وده، د ن چټک

ځایناســتې شــي.
د بېلګــې پــه توګــه، کــه یــو هېــواد د پــام وړ نفتــو او ګازو یــا نــورو معدنــي 
توکــو ســرچینې کشــف کــړي، نــو د دغــو معدنــي توکــو صــادرات پیلېږي، 
چــې د کورنــي ناخالــص تولیــد پــه کچــه کــې د بــې ســارې زیاتوالــي المــل 
ــوړوي،  ــه ل ــد کچ ــي عای ــره، د مالیات ــل وار س ــه خپ ــاره پ ــه چ ــي. دغ ګرځ
ــوي.  ــو ک ــه چمت ــي او کاري فرصتون ــی راول ــه وال ــې ښ ــاب ک ــي حس موقت
ــه، د ۲۰۰۱ –  ــه پلــوه بډایــه او مــخ پــر ودې هېوادون د اقتصــادي ســرچینو ل

۲۰۱۳ کلونــو د امتعــې د ســتر حلقــوي پــړاو څخــه برخمــن شــول .
کــه څــه هــم، د ســرچینو اړونــد، اقتصــادي وده کولــی شــي، د پیســو د بیــو 
پــر زیاتوالــي، د واقعــي اجــورو د لوړوالــي او د وارداتــو د زیاتوالــي المــل 
شــي. دغــه ټــول شــیان کولــی شــي، هغــه صادراتــي اقتصــادي ســکتورونه 
اغېزمــن کــړي چــې پــر ســرچینو والړ نــه دي او پــه دې توګــه، د ســرچینو 
ــاره د هېــواد  ــو لپ ــه ســکتور څخــه بهــر اقتصــاد د متنــوع کول د اســتخراج ل
ــازار کــې یــې صــادرات،  وړتیــاوې تــر اغېــزې النــدې راولــي او پــه ازاد ب

داســې حالــت تــه راولــي چــې د رقابــت وړنــه وي. 
پــه همــدې حــال کــې، د شــتمنۍ او د خدمتونو د لګښــت پــه زیاتوالي ســره، 
ــا  ــاره د تقاض ــو لپ ــکتور د کارګران ــي س ــې د خدمات ــته، چ ــکان ش د دې ام
کچــه لــوړه وي، چــې دغــه چــاره پــه پایلــه کــې د دې المــل ګرځــي، چــې 
پــه اجــورو کــې زیاتوالــی راشــي پــه نــورو ســکتورونو کــې د کارګرانــو د 
ســاتنې چــارې ســتونزمنې کــړي. د اســعارو د نــرخ لوړوالــی او لــوړو اجورو 

تــه پــه پــام ســره، تولیــد لــه رقابــت لویــږي او پانګونــه د ځنډنــۍ اقتصــادي 
ودې المــل کیــږي. پــه پایلــه کــې، بــه تولیــدي صنایــع د تقاضــا پــه کچــه 
ــدي  ــه تولی ــي ل ــدای ش ــاد کې ــاهده وي او اقتص ــي ش ــام وړ کموال ــې د پ ک
ســکتور څخــه لومړنــي ســکتور تــه بدلــون ومومــي . داســې ســکتورونه لکــه 
تولیــدي ســکتور، کلــه چــې لــه نــورو هېوادونــو څخــه شــاته پاتــې شــي، بیــا 

وروســته نــه شــي کولــی، چــې پرمختــګ وکــړي. 
دغــه الملونــه ټــول ســره یوځــای، د خدمتونــو ســکتور د لنډمهالــې غوړېــدا 
ترڅنــګ، د ســرچینو پــر بنســټ نــه والړو صادراتــي ســکتورونو لکــه 
تولیــدي ســکتور کــې، د ســیالي د کموالــي المــل ګرځــي. دغــه ډول 
ــه  ــرچینو پ ــم د س ــور ه ــره ن ــدو س ــه تېرې ــې پ ــرې ورځ ــه د ه ــاد، ب اقتص
ــل اوج  ــه خپ ــې ل ــه چ ــته، کل ــر دې وروس ــي. ت ــړل ش ــورې وت ــکتور پ س
څخــه راټیټېــږي یــا پــه ســرچینو کــې کموالــی راځــي، نــو د اقتصــادي ودې 

ــږي.  ــل کې ــي الم د کموال
د ســرچینو پــر بنســټ ودې بلــه نــاوړه اقتصــادي پایلــه، د کاري فرصتونــو د 
کچــې کموالــی او د پانګوالــو د عایــد کچــې لوړوالــی دی . پــه اســتخراجي 
ــو  ــې شــدید ماهیــت او د کمــو کاري فرصتون صنعــت کــې د پانګــې اچون
چمتــو کــول، د زیاتــو نابرابریــو المــل ګرځــي. د وګــړو یــوه کمــه برخــه 
ــه  ــه کــړي . پ ــه پورت کــوالی شــي د اومــو کشــف شــویو توکــو څخــه ګټ
داســې حــال کــې، چــې کارګــران د کان کیندنــې پــه ســکتور کــې د واقعي 
اجــورو لــه زیاتوالــي څخــه ګټــه اخلــي، خــو د ســرچینو لــه اســتخراج څخــه 
ترالســه شــوې زیاتــه ګټــه، پانګوالــو پــورې اړه لــري. پــه دې توګــه، ګټــې 
یــې پــه ټولنــه کــې پــه برابــره توګــه نــه وېشــل کېــږي، لــه دې املــه، د هــرې 
ــې  ــتمني پات ــې ش ــونو ک ــه الس ــانو پ ــو کس ــره، د کم ــدو س ــه تېرې ــې پ ورځ
ــه  ــت او پیک ــدید ماهی ــتنې ش ــې غوښ ــون، د پانګ ــزوری بدل ــږي . کم کی
ــواک  ــه کاري ځ ــواک او پ ــي د کاري ځ ــی ش ــه، کول ــکتوري تړاوون س
کــې د ښــځو د شــاملیدو د تقاضــا کچــه راټیټــه کــړي. پــه دې توګــه، دغــه 
تقاضــا د کاري فرصتونــو او تکنالــوژۍ لــه اړخــه، د ســیمه اییــز اقتصــاد پــر 
ځــای ډېــره د هغــو پرمختللــو هېوادونــو پــه برخــه کېــږي، چــې پانګــه وال 
تــرې راځــي. ســربېره پــر دې، اســتخراجي ســکتور د یــو »کالبنــد ســکتور« 
ــري،  ــورو اقتصــادي برخــو ســره محــدودې اړیکــې ل ــه ن ــه توګــه چــې ل پ
کــم کاري فرصتونــه چمتــو کــوي او لــه اقتصــادي تنــوع ســره کمــه مرســته 
کــوي . دغــه ډول کالبنــد ســکتور، د تولیــد او خروجــي پرځــای، ډېــر څــه 
لکــه تجهیــزات، پانګــه او کارګــران واردوي؛ پــه پــای کــې، د ســرچینو د 
ــه  ــو، پانګ ــه، تامینوونک ــوې ګټ ــه ش ــر ترالس ــه ډې ــکتور څخ ــتخراجي س اس

والــو او لــه هېــواده بهــر کارګرانــو پــورې اړه لــري. 
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4-2 شکل. د استخراجي صنعت او اقتصاد تر مینځ اړیکې

4-2 شکل – هغه فکتور او الملونه، چې په رسچینو پورې اړوندو النجو المل ګرځي. 

رسچینه: له CIRDI څخه اخیستل شوی، 2018ز. 
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د چاپېریال زیامننتیا 

د ســرچینو اســتخراجي پــروژې، پــه ټولیــزه توګــه د اوبــو، خــاورې او هــوا 
ــو  ــي چاپېریالون ــو صحرای ــه وچ ــو او نیم ــه وچ ــوي. پ ــز ک ــت اغې ــر کیفی پ
کــې، د اســتخراج پــه بهیــر کــې لــه اوبــو څخــه د زیاتــې اســتفادې 
ترڅنــګ، اســتخراجي ســکتور، د دوړو او زهــري لوخــړو المــل ګرځــي. 
ــي  ــاوړه چاپېریال ــو ن ــر ټول ــت ت ــتخراجي صنع ــې، د اس ــیمو ک ــو س ــه غرنی پ
ــدل او  ــه کې ــونو زیرم ــې ش ــو او پات ــوییدنه او د کثافات ــه ښ ــزې، ځمک اغې
ــو  ــه، زیات ــو کېندن ــی دی. د کانون ــت خرابوال ــو د کیفی ــې د اوب ــه ک ــه پایل پ
ــا  ــاره اړتی ــو لپ ــزو موخ ــایي، د کرنی ــاره ښ ــه چ ــري او دغ ــا ل ــه اړتی ــو ت اوب
ــه  ــه پ ــړې توګ ــه ځانګ ــي؛ پ ــل ش ــی الم ــي د کموال ــه د السرس ــو ت وړ اوب
ځنګلــي او نــورو شــنو ســیمو کــې، کان کیندنــه کولــی شــي، د ځنګلــي او 
ــو ســره، د ایکــو سیســتمونو او نباتــي او حیوانــي  نباتــي ســیمې پــه زیانمنول
ــدو او د طبیعــي منظــرو د خرابېــدو المــل  بیولوژیکــي سیســټمونو د زیانمنې
شــي. زیاتــرې چاپېریالــي اغېــزې نــه یــوازې د اســتخراج پــه پروســه کــې، 
بلکــې د اســتخراج شــویو توکــو د لېــږد پــه پــړاو او د پاتــې شــونو او کثافاتــو 

ــي.  ــه ش ــم رامنځت ــې ه ــه ک ــه پایل ــو پ د غورځول
تاوتریخوايل او جګړې 

ــتخراج  ــه اس ــو ل ــي توک ــو، د معدن ــو هېوادون ــې څ ــر ک ــر او ب ــه ل ــړۍ پ د ن
څخــه پیــدا شــویو تاوتریخوالــو او نښــتو پــه اړه خبــر ورکــړی دی. د ملګــرو 
ملتونــو د پراختیایــي پروګــرام د راپــور پــر بنســټ، طبیعــي زیرمــو لږترلــږه 
ــه  ــه توګ ــې پ ــوده . د بېلګ ــډه درل ــې ون ــلنه ک ــه ۴۰ س ــړو پ ــو جګ د کورنی
ــي  ــې د سیاس ــې، چ ــو ک ــو هېوادون ــت لرونک ــي وضعی ــزورو سیاس ــه کم پ
ــو  ــي میدانون ــترو نفت ــې د س ــیي، چ ــې ښ ــري، څېړن ــه ل ــي مخین تاوتریخوال
ــه  ــوي . پ ــتې زیات ــړې او نښ ــۍ جګ ــلنه کورن ــو س ــر ات ــو ت ــه پنځ ــپړنه، ل س
داســې هېوادونــو کــې لکــه د افغانســتان پــه څېــر چې ال لــه مخکــې د داخلي 
ــه  ــه پیمان ــه پراخ ــو پ ــي زیرم ــږي، د طبیع ــه کړی ــه امل ــخړو ل ــړو او ش جګ
اکتشــافات کولــی شــي، شــخړې ال ســختې کــړي. یــو شــمېر جوړښــتیز او 
موجــود الملونــه او همدارنګــه بېالبېــل فکتورونــه کولــی شــي، پــه ســرچینو 

ــکل). ــي (۴- ۲ ش ــل ش ــي الم ــدید او زیاتوال ــو د تش ــدو النج ــورې اړون پ

ــه  ــې ال ل ــې، چ ــیمو ک ــو س ــه هغ ــتخراج پ ــو اس ــړی، د رسچین  لوم
ــه او زمینــې لکــه  مخکــې، پکــې د جګــړو او النجــو جوړښــتیز الملون
ــا توکمیــزې کشــالې موجــودې  ــې عدالتــۍ، زورواکــي ی ــی، ب بېوزل
دي، پخپلــه د جګــړو او شــخړو المــل ګرځــي. نــور الملونــه د لېــرې 
ــا وړتیــا  پرتــو ســیمو او کلیــو د پراختیــا لپــاره د دولــت د لېوالتیــا ی
نشــتوالی دی. پــر دولــت نــه بــاور، پــه دې برخــه کــې، یــو بــل مهــم 

ــي.  ــل ګرځ ــو الم ــګ جګــړو او النج ــې د جن ــل دی، چ الم

ــدای يش د  ــتنه کې ــه اخیس ــه ګټ ــو څخ ــي رسچین ــه طبیع ــم، ل دوی
نښــتو لپــاره محــرک او د نښــتو د رامنځتــه کېــدو لپــاره د منځمهالــو او 

ــل يش . ــو الم ــو د برابرول ــو رشایط لنډمهال

شــکایت – کلــه چــې وســله والــې مخالفــې ډلــې خپلــو موجــودو   *
ــه د  ــو څخ ــه هغ ــا ل ــرچینو ی ــوی د س ــړي، هغ ــه دوام ورک ــتونو ت خوځښ
زیاتــې ونــډې غوښــتنه وکــړي. پــه همــدې توګــه »شــکایت« کولــی شــي، 
د النجــو محــرک وي؛ کلــه چــې لــه طبیعــي ســرچینو څخــه بډایــه ســیمو 
کــې مېشــت وګــړي او ټولنــې، د کان کیندنــې ســترو شــرکتونو او یــا دولت 
پــه تــړاو بــې بــاوره او تــرې ناهیلــې شــي. پــه واقعیــت کــې، د طبیعــي زیرمــو 
ــتون  ــه ش ــي هممهال ــی ش ــه کول ــه دواړه الملون ــو دغ ــدو النج ــورې اړون پ

ــري.  ول
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 افغانستان کې د کانونو کېندنه 

محرومیــت – د بېلګــې پــه توګــه، کلــه چــې پــه یــوه ســیمه کــې   *
ټوکمیــزې ډلــې مېشــت او د هېــواد سیاســي رهبــرۍ لــه چــوکاټ څخــه بهــر 
وي او پــه ورتــه وخــت کــې، د نفتــي زیرمــو پــه بڼــه بډایــه طبیعــي ســرچینې 
ولــري؛ پــه زیــات احتمــال ســره، دغــه قومــي ډلــې د ســرچینو د اســتخراج 
ــه ترالســه شــوی عایــد څخــه د زیاتــې ونــډې غوښــتونکي وي  ــه ل ــه پایل پ
ــه تاوتریخوالــي څخــه پــه ګټــه  . دغــه قومــي ډلــې همــداراز کولــی شــي ل
اخیســتنې ســره، پــر دولــت فشــار راوړي، ترڅــو خپلواکــي یــا خودمختــاري 
ــمتني  ــرچینو ش ــي س ــې طبیع ــي، د خپل ــی ش ــو وکول ــېږي، ترڅ ــه ورس ت

ــړي.  ــرول ک ــه کنت پخپل
د جګــړې مالــي تمویــل – لــه طبیعــي ســرچینو څخــه ګټــه   *
اخیســتنه کولــی شــي، د جګــړې د پیــل یــا لــه مخکــې موجــودې جګــړې د 
دوام لپــاره د وســله والــې مخالفــې ډلــې لپــاره، د مالــي تمویــل یــوه ســرچینه 
وي. دا حتمــي نــه ده، چــې د کان کیندنــې فعالیتونــو تــر پیلېــدو وروســته دې 
جګــړې پیــل شــي. یــوازې لــه طبیعــي ســرچینو د ګټــه اخیســتنې لیدلــوری 
کولــی شــي، د جګــړو او النجــو المــل شــي، ان کــه تولیــد هــم نــه وي پیــل 
ــي.  ــه وي لویدل ــې ن ــان ک ــه جری ــې ال پ ــوي پیس ــه ش ــرې ترالس ــوي او ت ش
ــه  ــو څخ ــو اړخون ــه بهرنی ــه ل ــې او دولتون ــې ډل ــه، مخالف ــه توګ ــې پ د بېلګ
مالــي بودجــې ترالســه کــوي؛ پــه داســې حــال کــې چــې ژمنــه کــوي، پــه 
راتلونکــي کــې لــه طبیعــي ســرچینو څخــه پــه ګټــه اخیســتنې ســره بــه دغــه 
ــو  ــړې د پیلول ــه د جګ ــې څخ ــې بودج ــه دغ ــړي – او ل ــه ورک ــه بېرت پورون
یــا پراخولــو لپــاره ګټــه واخلــي . پــه دې برخــه کــې لــه تاوتریخوالــې ډکــې 
جګــړې همــدا راز کولــی شــي د مخالفــو وســله والــو ډلــو لــه خــوا وهڅــول 
ــې  ــې ولک ــر خپل ــیمې ت ــه س ــه بډای ــرچینو څخ ــي س ــه طبیع ــو ل ــي، ترڅ ش

ــي.  ــدې راول الن
بېځایــه کېــدل او اجبــاري مېشــتول – د کان کیندنــې پــورې   *
اړونــدې النجــې او شــخړې، تــر ډېــره لــه خپلــو کورونــو او ځمکــو څخــه د 
ټولنــو د بېځایــه کېــدو زیږنــده ده. هغــه کســان، چــې د کان کیندنــې او نفتــو 
او ګازو پــروژو د فعالیــت لــه املــه لــه خپلــو کورونــو بېځایــه کېــږي، ښــایي 

ــي.  ــره یوځــای ش ــو س ــو ډل ــله وال ــه وس ل
پــه دې برخــه کــې د ترســره څېړنــو پــر بنســټ، پــه ځمکــې پــورې مســلې او 
النجــې د هغــو کورنیــو جګــړو او النجــو پــه ټولــو ۳۰ مــواردو خــو پــه کــره 
توګــه پــه درېیــو کــې یــې مهمــه ونــډه لرلــه، چــې لــه ۱۹۹۰ کال راهیســې 
ــدل، د  ــه کې ــر دې، بېځای ــربېره پ ــوې دي . س ــه ش ــې رامنځت ــا ک ــه افریق پ
خلکــو پــر روغتیــا او معیشــت او د هغــوی پــر ټولنیــز انســجام بانــدې نــاوړې 

جــدي اغېــزې لــري – یعنــې د شــخړو د رامنځتــه کېــدو المــل ګرځــي. 
د ســیمه ییــزو ټولنــو نــه برخــه اخیســتنه– پــه خپلــو ســیمو کــې د   *
شــته ســرچینو د راایســتنې پــه برخــه کــې د ســیمه ییــزو ټولنــو د مشــورو نــه 
اخیســتل او پــه دې برخــه کــې د هغــوی د ونــډې نشــتوالی، کولــی شــي، د 
جګــړو محــرک وي. دغــه چــاره، د کمــزوري یــا پیکــه بیامېشــتېدنې لــړۍ، 
د پــام وړ چاپېریالــي اغېــزو او محــدودو کاري فرصتونــو او اقتصــادي ګټــو 
ــاور وړ  ــفافو او د ب ــه اړه د ش ــروژو پ ــتخراجي پ ــي. د اس ــدت موم ــره، ش س
معلوماتــو نشــتوالی کولــی شــي، توقعــات ولســموي او د دغــو توقعاتــو د نــه 

پــوره کېــدو پــه صــورت کــې، د النجــې المــل کېــږي. 
چاپېریالــي اغېــزې: د بېلګــې پــه توګــه، پــه کان کیندنــه کــې پــه   *
ــی  ــاره کول ــه چ ــې دغ ــږي، چ ــتل کې ــه کار اخیس ــو څخ ــه اوب ــه پیمان پراخ
شــي، د کرنیــزو موخــو لپــاره د اړتیــا وړ اوبــو کچــې د کموالــی المــل شــي 
ــه  یــا نــور معیشــتي ســرچینې اغېزمــن کــړي. ټولنــې لــه دغــې ســاحې د ګټّ
ــه  ــد د دوام پ ــل ژون ــه، د خپ ــه امل ــو ل ــه تلل ــه منځ ــونتیا د ل ــتنې د ش اخیس
ــو  ــو او نفت ــي. د تېل ــه ش ــه بېځای ــو څخ ــو او ځمک ــو کورون ــه خپل ــه، ل موخ
خپرېــدا پــر هغــو اوبــو او ځمکــو چــې د مېشــتو ټولنــو ژوندانــه پــرې تړلــي 

ــړي.  ــزې وک ــدای اغې دي، کې
ــو او د  ــادي فرصتون ــتوالی – د اقتص ــوب نش ــادي خوندیت د اقتص  *

اقتصــادي خوندیتــوب نشــتوالی، کولــی شــي د جګــړو لمنــه پراخــه کــړي. 
دغــه جګــړې او النجــې کېــدای شــي پــه بېکاریــو کــې رېښــه ولــري، پــه 
ځانګــړې توګــه کــه چیــرې د توقعاتــو کچــه ډېــره لــوړه وي. ســربېره پــر 
ــن  ــه برخم ــو څخ ــه ګټ ــت ل ــتخراجي صنع ــې د اس ــړو چ ــو وګ دې، د هغ
ــزې  ــي اغې ــر منف ــت ت ــه صنع ــې د دغ ــځ، چ ــانو ترمن ــو کس ــږي او هغ کې
النــدې راغلــي، ورځ تــر بلــې نابرابــرۍ هــم کېــدای شــي د النجــو او 

ــي.  ــل ش ــدو الم ــه کې ــخړو د رامنځت ش
درېیــم، د طبیعــي ســرچینو پــورې اړونــد لنډمهــال شــرایط یــا پېښــې کولــی 
شــي، پــر بالفعلــې النجــې د پټــې یــا بالقــوه النجــې د بدلېــدو لپــاره یــو مهــم 
یــا بنســټیز ټکــی یــا محــرک وي، یــا کولــی شــي د النجــو کچــې د پراختیــا 
المــل شــي . شــخړې کېــدای شــي زبغړانــده شــي، د بېلګــې پــه توګــه، د یــو 
ټولنیــز اعتــراض پــه وړانــدې د کان کیندنــې شــرکت وســله وال غبرګــون 

هغــه څــه دي، چــې لــه تاوتریخوالــو ډکــو نښــتو او جګــړو المــل ګرځــي. 
افغانســتان، د بشــري تلپاتــې پرمختیا ســره د مرســتې پــه موخه، د اســتخراجي 
ــه هېــواد د جګــړو  ــاره، بایــد پ ــه د بشــپړې رســېدنې لپ ــو ت صنعــت ظرفیتون
ــتان  ــې وي. افغانس ــه ک ــه لټ ــت پ ــولې د ټینګښ ــولو او د س ــه رس ــای ت د پ
ــرچینو د  ــېدو او د س ــه رس ــای ت ــر پ ــړو پ ــې د جګ ــري، چ ــت ل ــه فرص دغ
مدیریــت پــر ښــه والــي پــه تمرکــز ســره، لــه خپلــو طبیعــي ســرچینو څخــه 
ګټــه واخلــي. لکــه څرنګــه چــې د ۲۰۳۰ کال کاري اجنــډا ټینــګار کــوي: 
ــونی دی، او  ــا ناش ــې پرمختی ــه تلپات ــت پرت ــه ټینګښ ــت ل ــولې او امنی »د س
همدارنګــه لــه تلپاتــې پرمختیــا پرتــه ســوله او امــن هــم لــه ګــواښ ســره مــخ 
وي«، د دغــې چــارې ترالســه کېــدل، د ســولې پــه ټینګښــت کــې د دولــت 
ــې  ــې او ولک ــې څارن ــر خپل ــا او ت ــر پیاوړتی ــجام پ ــز انس ــا، د ټولنی ــر وړتی پ
ــه راوســتلو پــورې تړلــی دی. راتلونکــی  ــې ســکتور پ النــدې د کان کیندن
څپرکــی پــه دې برخــه کــې هغــه عملــي ګامونــه تــر څېړنــې النــدې نیســي، 

چــې بایــد واخیســتل شــي.
 

4- 1 بسته، د استخراجي صنعت او اقتصاد ترمنځ اړیکې 

ــت  ــتخراجي صنع ــه اس ــه، ل ــه موخ ــدا پ ــادي ودې د غوړې ــت، د اقتص دول
ــري:  ــا ل ــه اړتی ــا ت ــول او پیاوړتی ــه ک ــو رامنځت ــي تړاوون ــره، د پراختیای س

مــخ پــر وده تړاوونــه – پــه دغــو تړاوونــو، کــې پــه ســیمه ییــز صنعــت کــې 
د اســتخراجي توکــو پروســس شــاملېږي، چــې د اومــو توکــو د صادرولــو 
پرځــای، پــر پاخــه یــا تولیــدي توکــو بــدل شــي. دغــه چــاره، د هېــواد پــه 
دننــه د زیاتــې شــتمنۍ د پاتــې کېــدو او ســاتنې المــل ګرځــي او همدارنګــه 
پــه هېــواد کــې د کارموندنــې او صنعتــي کېــدو او اقتصــادي تنــوع پــه کچــه 
کــې زیاتوالــی راولــي. دغــه تړاوونــه، پــه معمــول ډول، پــه کوچنــۍ کچــه 
کان کیندنــې پــه فعالیتونــو کــې ډېــر ارزښــتناک دي – د بېلګــې پــه توګــه، 
د قیمتــي، نیمــه قیمتــي ډبــرو، ســره زرو او ســاختماني ډبــرو لکــه مرمــرو او 

اونیکــس او همدارنګــه شــوکاڼي پــه برخــه کــې. 
ــو  ــو او خدمتون ــره د توک ــرکتونو س ــتخراجي ش ــه – اس ــا تړاوون ــر ش ــخ پ م
ســیمه اییــزو تامینوونکــو نښــلول او د نــورو ســیمه اییــزو صنایعو هڅــول دي. 
دغــه تړاوونــه، پــه لــوړه کچــه کان کیندنــې لپــاره ډېــر زیــات ارزښــت لــري 
ــي،  ــه، د جیولوج ــه توګ ــې پ ــې د بېلګ ــاره، چ ــو لپ ــو او ګازو صنایع او د نفت
ــاره  ــو لپ ــه، د کان د کارګران ــاختماني خدمتون ــات او س ــوژي معلوم تکنال
ــه  ــي خدمتون ــپورت او امنیت ــواړه، ترانس ــخصي ګارډان، خ ــزات او ش تجهی

وپېــري. 
مالــي تړاوونــه – د هایدروکاربونــي او منرالــي تولیداتــو لــه مالیاتــو او 
ــزو  ــه ناتوکی ــي، پ ــی ش ــد کول ــوي عوای ــه ش ــه ترالس ــو څخ ــازي حقون امتی
ســکتورونو کــې د صنعتــي پراختیــا د پیاوړتیــا او پــه بشــري پراختیــا کــې د 

ــي.  ــاره، وکارول ش ــې لپ پانګون
ــټیزو  ــو بنس ــې د هغ ــو ک ــو تړاوون ــه دغ ــه –  پ ــاو تړاوون ــا د زېربن ــي ی مکان
ــه  ــارې لک ــتنې چ ــرچینو د راویس ــې د س ــاملېږي، چ ــوړول ش ــاو ج زېربن
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ــول  ــو ودان ــۍ او بندرون ــل پټل ــوړول، د رې ــړکونو ج ــد، د س ــنا تولی د برېښ
تســهیلوي. دغــه چــاره کولــی شــي د اقتصــادي ســکتورونو پــه ګټــه وي او د 

ــي.  ــی راول ــه وال ــې ښ ــو ک ــه فعالیتون ــو پ ــزو بازارون ــیمه یی س
ــه  ــوا رامنځت ــه خ ــو ل ــت د کارګران ــتخراجي صنع ــه – د اس ــي تړاوون مصرف
ــه هغــو توکــو څخــه کار اخلــي،  ــا، چــې شــرکتونه ل ــا اړتی شــوې تقاضــا ی
چــې پــه ســیمه ییــزه کچــه تولیــد شــوي وي، او همــدا راز د نویــو صنایعــو 

ــه لــړۍ ســره مرســته کــوي.  ــې ل او د کارموندن
افقــي تړاوونــه – پــه اســتخراجي ســکتور کــې لــه ترالســه شــویو مهارتونــو 
ــو  ــي برخ ــورو صنعت ــا ن ــو ی ــورو فعالیتون ــي د ن ــدای ش ــه کې ــاو څخ او وړتی
ــه مناســب ســوداګریز  ــا لپــاره ګټــه واخیســتل شــي. دغــه چــاره، ل د پراختی
چاپېریــال ســره یوځــای، کولــی شــي د کوچنیــو او منځنــۍ کچې شــرکتونو 
ــه  ــې پ ــدو او د کارموندن ــي کې ــړي او د صنعت ــته وک ــره مرس ــا س ــه پراختی ل

برخــه کــې ګټــور تمــام شــي. 
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افغانســتان، د نــړۍ پــه کچــه یــو بېوزلــی هېــواد دی، چــې لــه 
ــت  ــولې د ټینګښ ــه ده. د س ــړه روان ــې جګ ــې پک ــیزو راهیس ــو لس څ
لیدلــوري تــه پــه کتــو رسه، امــکان شــته، چــې پــه دغــه هېــواد کــې 
د بــرشي پراختیــا پــه موخــه د پانګونــې پــه برخــه کــې نــور فرصتونــه 
برابــر يش. خــو دغــه چــاره، د هېــواد لــه کاين رسچینــو څخــه بشــپړې 
ګټــه اخیســتنې تــه اړتیــا لــري، چــې د یاد هېــواد د پالیســیو د ســمون 

پــه برخــه کــې بایــد هــوډ لرونکــې هڅــې ويش. 

ــري  ــد بش ــه بای ــتۍ موخ ــتلو وروس ــو د را ویس ــې د منرالون ــتان ک ــه افغانس پ
ــه،  ــړي. تراوس ــاوړې ک ــړۍ پی ــاینې ل ــو د هوس ــا او د خلک ــې پراختی تلپات
ــرچینو د  ــي س ــاره د مال ــا لپ ــري پراختی ــره، د بش ــر ډې ــې ت ــتان ک ــه افغانس پ
ــو  ــوي دي. خ ــه ش ــا بحثون ــر پراختی ــروژو پ ــترو پ ــه د س ــه موخ ــو پ برابرول
ټولــه کیســه دا نــه ده، لــه دغــو عوایــدو څخــه ښــه ګټــه اخیســتنه، پــه بشــري 
پراختیــا کــې پانګونــې او د ټولــو لپــاره د فرصتونــو پراختیــا – پــه ځانګــړې 
ــا  ــه – اړتی ــړو ت ــو وګ ــو او محروم ــې بېوزل ــځو، د ټولن ــو، ښ ــه ځوانان توګ
لــري. اســتخراجي صنعــت بایــد کاري مناســب فرصتونــه چمتــو کــړي، لــه 
ــړي او  ــاوړې ک ــي پی ــه حکومتول ــړي، ښ ــړ وک ــه مالت ــجام څخ ــز انس ټولنی

ــړي.  ــه ک ــه ورټول ــان لمن ــر ډول زی ــه د ه ــال ت چاپېری
ــې  ــي د راتلونک ــی ش ــره کول ــدو س ــه تېرې ــت پ ــت د وخ ــتخراجي صنع اس
اقتصــادي ودې د لــړۍ لپــاره الرښــوونه وکــړي، پــه مســتقیمه توګــه کاري 
ــدا راز د  ــړي. هم ــه ک ــه زیات ــدو کچ ــړي او د عوای ــه ک ــه رامنځت فرصتون
ــره، د  ــو س ــي پانګون ــه کاف ــې پ ــو ک ــه برخ ــاو پ ــورو زېربن ــپورت او ن ترانس
ــاوړې کــړي،  ــا پی ــز اقتصــاد پراختی ــی شــي، د ټولی ــو راویســتل کول منرالون
کورنــي عوایــد وغــوړوي، ســوداګرۍ کــې ښــه والــی راولــي او پــه بهرنیــو 
پراختیایــي مرســتو پــورې د افغانســتان د تړلتیــا کچــه راټیټــه کــړي. کــه دغــه 
برخــه پــه ښــه ډول مدیریــت شــي، د منرالونــو د راویســتلو ګټــې نــه یــوازې 
صنعتــي ســکتور او دولــت تــه، بلکــې ســیمه ییــزو ټولنــو تــه هــم رســېږي. 
ــه  ــا د المــل او محــرک پ د ســرچینو راویســتل، د اقتصــادي ودې او پراختی
ــه  ــواد کــې د بېوزلــۍ کچــې پ ــه هې ــه بدلېــدو ســره، کولــی شــي پ توګــه ل
راټیټولــو کــې مرســته وکــړي. خــو د افغانســتان د معدنــي شــتمنیو راســپړلو 
ــا  ــه اړتی ــو ت ــړ پراخــو اقدامات ــو ل ــه تــرې کار اخیســتل، ی ــه ګټ او د خلکــو پ

لــري. 
د سولې او ټيکاو ګټه 

ــت او  ــولې د ټینګښ ــد د س ــریکان، بای ــې ش ــې ی ــتان ک ــه افغانس ــت او پ دول
ټولنیــز انســجام پــه برخــه کــې خپلــه ټولــه هڅــه وکــړي. دغــه چــاره، د هغې 
ــدې  ــر وړان ــو او پ ــوولو ادارو ننګول ــو او مس ــزو ډل ــو او د ټولنی واک د اړیک
یــې د مبــارزې پــه مانــا ده، چــې محرومیتونــه پیــدا کــوي. دولــت، د هېــواد 
لیــرې پرتــو برخــو تــه د السرســي لپــاره د عامــه خدمتونــو د وړانــدې کولــو 
ــټیزه  ــو بنس ــره د کار کول ــازمانونو س ــو او س ــي ټولن ــه مدن ــې، ل ــه ک ــه برخ پ

کړنــالره پېــل کــړې ده.
ــکتور  ــرکتي س ــې او ش ــي ټولن ــو، مدن ــې د ذینفعان ــت ک ــه دول ــمهال پ اوس
ــز انســجام  ــه شــته دی، چــې د ټولنی ــاره مناســب حقون ــورو شــریکانو لپ او ن
پــه موخــه ســره راټــول شــي او پــه دې برخــه کــې یــوه ګــډ لیدلــوري او د 
مالکیــت حــس ال پیــاوړی کــړي. هغــوی بایــد مذاکــرات پراخــه کــړي، د 
ــه دې  ــري. پ ــډې وهڅــوي، چــې بېالبېلــې مخینــې ل ــو وکالتــي ون هغــو ډل
ــولې  ــځې د س ــو ښ ــي، ترڅ ــره ش ــې ترس ــړې هڅ ــد ځانګ ــې بای ــه ک برخ
خبرواتــرو لــه لــړۍ ســره یوځــای شــي. دغــه ډول اقدامــات، د حکومــت پــر 
ادارو د خلکــو د بــاور کچــه زیاتــوي – او پــر دولــت د هغــوی بــاور بېرتــه 
راژونــدی کــوي او پــه ځانګــړې توګــه د خپلــو وګــړو پــر وړانــدې دولــت 

ــات مســوولیت منونکــی او ځــواب ویونکــی ګرځــوي.  ال زی
ــاره  ــه چ ــاره ده. دغ ــه چ ــوه اړین ــکاو ی ــوله او ټی ــاره س ــا لپ ــري پراختی د بش
بهرنیــو پانګونــو تــه اړتیــا لــري. پــه همــدې حــال کــې، افغانســتان پــه لــوړه 
کچــه د معدنــي توکــو او ګازي او نفتــي زیرمــو د اکتشــاف او ګټه اخیســتنې 

پــه برخــه کــې هــم، بهرنیــو پانګونــو تــه اړتیــا لــري؛ ځکــه اوســمهال د هېواد 
اقتصــاد د پــام وړ کچــې د پانګونــې وړتیــا نــه لــري، خــو دغــه چــاره یــوازې 
ــر  ــه څې ــړې پ ــکاو او جګ ــولې او ټی ــه د س ــې دلت ــونې ده، چ ــال ش ــه مه هغ
بنســټیزې مســلې حــل شــي. همــدا راز دغــه پانګونــې پــه هېــواد کــې بایــد د 
ټولنیــز انســجام او د جګــړو کچــې د راټیټېــدو المــل شــي. ســوله او ټیــکاو، 
د ســترو اســتخراجي پــروژو او ســترو پانګونــو پــه الره کــې، تــر ټولــو مهــم 
مخکنــي شــرطونه دي، خــو ســوله هــم بایــد د همداســې پانګونــو پایلــه وي. 
همدارنګــه ســوله او ټیــکاو پــه دې برخــه کــې لــه کوچنــۍ او منځنــۍ کچــه 
فعالیتونــو ســره مرســته کــوي، د کاروبــار د ترســره کولــو لګښــتونه کمــوي 
ــوا،  ــې هاخ ــې ګټ ــر لنډمهال ــې ت ــوي، چ ــه ګرځ ــه د دې جوګ او کاروبارون

خپلــو لیدلــورو تــه پراختیــا ورکــړي. 
د استخراجي صنعت د ښې ادارې او مدیریت سرتاتیژۍ 

د ســرچینو را ســپړل او کېندنــه، کولــی شــي د زیاتــو مــودو لپاره د افغانســتان 
اقتصــاد پــه حرکــت کــې راولــي. لــه دې املــه مهمــه ده، چــې پــه کوچنــۍ 
ــرو؛ هغــه  ــوړ اقتصــادي لرلیــد ول کچــه اقتصــادي او مالــي ګټــو پرځــای، ل
ــه  ــه پاملرن ــزو ت ــي اغې ــز او چاپېریال ــادي، ټولنی ــه اقتص ــې اوږدمهال ــه، چ څ

کــوي. 
پــه هغــې اســتخراجي صنعــت کــې، چــې د افغانســتان لــه ولکــې څخــه بهــر 
وي، ډېــر زیــات ابهامــات شــتون لــري. د معدنــي توکــو د نړیوالــو بازارونــو 
بیــه، پــه ســترو ســوداګریو کــې د اقتصــادي ودې پــورې تــړاو لــري. د شــته 
ــاوې موجــودې دي.  ــام وړ ناډاډمنتی ــړاو د پ ــه ت ــي توکــو د ســرچینو پ معدن
پــه همــدې حــال کــې افغــان دولــت او شــریکان یــې کولــی شــي، د هغــو 
ــوب د  ــن وي. لومړیت ــر اغیزم ــې ډې ــړي، چ ــټ کار وک ــر بنس ــو پ فکټورون
ــا  ــۍ پیاوړتی ــه کــې د حکومتول ــه ټول ــز انســجام او پ ســولې ټینګښــټ، ټولنی
ده. همدارنګــه دولــت بایــد پــه منځنــۍ، کوچنــۍ او ســتره کچه اســتخراجي 

پــروژو ســره متناســبې ســتراتیژۍ جــوړې او پلــې کــړي. 
د افغانســتان اقتصــاد اوســمهال پــه لــوړه کچــه د منرالــي او هایدروکاربونــي 
زیرمــو د اکتشــافي او ګټــه اخیســتنې فعالیتونــو پــه برخــه کــې، د پانګونــې 
وړتیــا نــه لــري – د دې کار لپــاره، بهرنــۍ پانګونــې تــه اړتیــا شــته. دولــت، 
ــاره  ــوی لپ ــې، د هغ ــه ک ــه برخ ــد پ ــره د چلن ــو س ــه وال ــترو پانګ ــه س ــد ل بای
دلتــه د مناســب او ښــه چاپېریــال د برابرولــو او د خپلــې عادالنــه او منصفانــه 
ونــډې د ترالســه کولــو ترمنــځ انــډول وســاتي – ځکــه چــې مالــي عایــد، 
ــه  ــد ل ــت بای ــدا راز دول ــه وي. هم ــۍ ګټ ــو لومړن ــترو پانګون ــې س د همداس
اســتخراجي صنعــت څخــه د کاري فرصتونــو د برابرولــو او د خلکــو لپــاره 
د کاروبــار د پراختیــا پــه برخــه  کــې کار واخلــي او د اســتخراجي صنعــت 
پــه هغــو زېربنــاو پانګونــې تــه اســانتیاوې برابــرې کــړي، چــې د خلکــو پــه 
ګټــه وي. د ټولنــو بیــا مېشــتېدل او هغــوی تــه د زیــان جبرانــول او شــکایتونو 
ــروژو  ــترو پ ــي. د س ــره ش ــره ترس ــو س ــوړو معیارون ــه ل ــد پ ــېدنه، بای ــه رس ت
پــه پــای تــه رســېدو کــې بایــد د ســرچینو د مصیبــت لــه اغېــزو ســره مقابلــه 

وشــي. 
ــر  ــتان پ ــه، د افغانس ــه کان کیندن ــۍ کچ ــۍ او منځن ــه کوچن ــمهال، پ اوس
ــره،  ــې س ــه پاملرن ــه پ ــکتور ت ــې س ــه ده. دغ ــت واکمن ــتخراجي صنع اس
ــګ،  ــوي ترڅن ــې د مخنی ــه کان کنېدن ــروعو او ناقانون ــد د نامش ــت بای دول
ــارزه  ــره مب ــاد س ــه فس ــد ل ــت بای ــل وي. دول ــې ممث ــووالنه کان کیندن د مس
وکــړي، او د مالیاتــو د ضایعاتــو د مــواردو د پېژندنــې پــه برخــه کــې پلټنــې 
او څېړنــې وکــړي. دولــت بایــد پــه کوچنــۍ او منځنــۍ کچــې کان کیندنــې 
د کاروبارونــو پــه برخــه کــې د پراخــو خدمتونــو د وړانــدې کېــدو او عملــي 
مقــررو د پېژندنــې لپــاره، اقــدام وکــړي، ترڅــو د کارګرانــو پــه روغتیــا او 
امنیــت کــې ښــه والــی راشــي او د دغــه کاروبارونــو چاپېریالــي اړخونــه پــه 

پــام کــې ونیــول شــي. 
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 افغانستان کې د کانونو کېندنه 

ځانګړي وړاندیزونه 

د بشــري پراختیــا پــه برخــه کــې د اســتخراجي صنعــت لــه امتیازاتــو څخــه 
ګټــه اخیســتنه، پــه درېیــو اړخونــو کــې اقداماتــو تــه اړتیــا لــري. 

د مالي عوایدو له ضایع کېدو څخه مخنیوی.   *
د استخراجي صنعت له منفي اغېزو څخه د خلکو ساتنه.   *

د مسوول او مشروع استخراجي صنعت پیاوړتیا.   *
د مايل عوایدو له ضایع کېدو څخه مخنیوی 

د کان کیندنــې زیاتــره شــرکتونه، دولــت د یــوې فاســدې ادارې پــه توګــه 
ــه  ــرول دي – پ ــو براب ــي تړونون ــې د مالیات ــده ی ــۍ دن ــې یوازین ــي، چ پېژن
ــه  ــري. او ان دغ ــد ل ــم تولی ــې ک ــې ی ــدل ک ــه ب ــې پ ــې، چ ــال ک ــې ح داس
ــت  ــاس، دول ــه دې اس ــږي. پ ــره کې ــه ترس ــاک ډول ن ــه اغېزن ــم پ ــه ه کړن
ــو پروســیجرونه ســاده او اســانه او  ــې د تړونون بایــد ژر تــر ژره د کان کیندن
ــړي.  ــم ک ــتونه ک ــو لګښ ــره کول ــو د ترس ــړي او د کاروبارون ــاک ک اغېزن
همدارنګــه دا مهمــه ده، چــې د کوچنــۍ کچــې کاروبارونــو پــه برخــه کــې 
د فســاد او پــه ورځنیــو دولتــي چــارو کــې د ځنــډ او خنــډ کچــه راټیټه شــي، 
ځکــه دغــه اداري ســتونزه د دولــت اعتبــار تــر پوښــتنې النــدې راولــي او د 
دولــت جوړونــې لــړۍ زیانمنــوي. دغــه چــاره، پــه دې مانــا ده، چــې د خپلــو 
وګــړو غــږ او غوښــتنو تــه پــه ځانګــړې توګــه د مدنــي ټولنــې د ســازمانونو 
لــه الرې غــوږ کېښــودل شــي او د فســاد د لــه منځــه وړلــو لپــاره پــه منظمــه 

توګــه اقدامــات ترســره شــي. 
دغــه چــاره، د روڼتیــا زیاتوالــي، د مدنــي ټولنــې ســازمانونو او رســنیو 
ځواکمنتیــا، حســاب ورکولــو تــه د چارواکــو اړ ایســتلو او د ناقانونــه 
ــالرو  ــې د کړن ــه ک ــه برخ ــو پ ــې د کمول ــوداګریو کچ ــو او س کاروبارون
ــو تــه اړتیــا لــري. دغــه چــاره، بایــد د مکافاتــو او مجازاتــو د  رامنځتــه کول
ــه مجــازات  ــو ت ــه فســاد ډکــو کړن ــر بنســټ والړه وي، چــې ل ــالرې پ کړن
او  مدیریــت  د  صنعــت  اســتخراجي  د  توګــه،  ځانګــړې  پــه  وټاکــي، 
ــې  ــه ک ــه برخ ــو پ ــې د راټیټول ــاد کچ ــره، د فس ــام س ــه پ ــه پ ــۍ ت حکومتول

ــي:  ــره ش ــي ترس ــدای ش ــات کې ــدې اقدام الن
ــد د  ــت بای ــدول  حکوم ــوابقو توحی ــټر او س ــت او راجس ــي ثب د دولت
کان کېندنــې د ســاحې د مدیریــت سیســټم پــه پراخوالــي کــې مهــم ګامونــه 
پورتــه کــړي. د دولتــي ثبــت او راجســټر واحــد سیســتم پــه رامنځتــه کولــو 
ــو، د  ــی ش ــامل وي، کول ــم ش ــې ه ــت پک ــتخراجي صنع ــې اس ــره، چ س
مالــي عوایــدو لــه ضایــع کېــدو مخنیــوی وکــړو. پــه دې برخــه کــې 
ــې او محاســبات شــتون  ــي ادارو ترمنــځ متقابلــې څېړن ــدو دولت ــد د اړون بای
ولــري: د کانونــو او پترولیــم وزارت، د افغانســتان د جیولوجــي ســروې 
احصاییــې  مرکــزي  د  او  ادارې،  ګمرکاتــو  د  وزارت،  مالیــې  د  ادارې، 
ــت  ــا نوښ ــت د روڼتی ــتخراجي صنع ــتان د اس ــه د افغانس ادارې او همدارنګ
ــد او  ــوداګرۍ او تولی ــو د س ــو، د کانون ــه تړونون ــې پ ــځ. د کان کیندن ترمن
همدارنګــه د کان کیندنــې فعالیتونــو پــورې اړونــدو مالــي عوایــدو پــه تــړاو 
ــه  ــه توګ ــه متقابل ــځ پ ــو ادارو ترمن ــد د دغ ــات، بای ــندونه او معلوم ــد س اړون
وڅیــړل شــي او تحلیــل شــي او یــو بــل ســره پرتلــه شــي. ســربېره پــر دې، د 
افغانســتان د عمــده ســوداګریزو شــریکانو )لکــه پاکســتان، ایــران، متحــده 
عربــي اماراتــو( پــورې اړونــد د وارداتــو ســندونه او معلومــات، د افغانســتان 
پــه صادراتــو پــورې اړونــدو معلوماتــو ســره پــه متقابلــه توګــه وڅېــړل شــي. 
ــر زیــات د مالــي عوایــدو د  ــه ډې ــې ســره چــې هلت ــه پېژندن د هغــو برخــو پ
ــی  ــتې کول ــتماتیکې مرس ــه ډول سیس ــږي، دغ ــه کې ــې رامنځت ــاع پېښ ضی
ــدودې  ــې او مح ــر ولک ــت ت ــه د دول ــه کان کیندن ــمي او ناقانون ــي، نارس ش

ــړي.  ــوی وک ــړۍ مخنی ــدو د ل ــع کې ــدو د ضای ــي او د عوای ــدې راول الن
د مــرنايل اســتخراج پــه تــړاو فعالیتونــو تعقیــب او د مالیاتــو ترالســه 
ــي  ــې، د منرال ــو ک ــو بندرون ــو مهم ــه بېالبېل ــواد پ ــد د هې ــت بای ــول  دول ک
ــاوړې  ــا پی ــه وړتی ــه خپل ــه موخ ــو پ ــو د ثبتول ــړاو فعالیتون ــه ت ــتخراج پ اس

کــړي. همدارنګــه پــه ترانســپورتي مســیرونو کــې، پــه منرالــي توکــو د بــار 
ــر  ــام کــې ونیســي. ســربېره پ ــه پ ــو امــکان پ ــو د راټول ــو څخــه د مالیات الری
دې، پــه ســرحدي اصلــي ســیمو کــې د قیمتــي او نیمــه قیمتــي ډبــرو د بیــې 

ــاوړی کــړي.  ــه برخــه کــې، خپــل تخصــص پی ــو پ ټاکل
ــتي او  ــد د پرانېس ــه بای ــې تړونون ــا  د کان کیندن ــر پراختی ــړون د بهی د ت
ــاوي وړ او  ــه د پوه ــو ت ــې ټول ــه، چ ــې بڼ ــه رڼ ــه الرې پ ــان ل ــه فرم منصفان
ــم وزارت،  ــو او پترولی ــي. د کانون ــادر ش ــانه وي، ص ــه روښ ــپړه توګ ــه بش پ
بایــد د تړونونــو مــوده د فســاد کچــې د راټیټولــو پــه موخــه همغــږې کــړي. 
همدارنګــه پــه منظمــه توګــه، د تړونونــو او کانــي جوازونــو نوملــړ او 
دیتابســیونه نــوي کــړي او د کان کیندنــې تړونونــه دیجیتلــي کــړي او دغــه 
معلومــات عــام کــړي او پــه ســیمه ییــزو ژبــو ســره، د ټولیــزې السرســي وړ 
ــې  ــه کان کیندن ــۍ کچ ــه کوچن ــد پ ــت بای ــر دې، دول ــربېره پ ــوي. س ګرځ
ــو د  ــي، ترڅ ــې ونیس ــام ک ــه پ ــالح پ ــمون او اص ــررو س ــدو مق ــورې اړون پ
ــټ  ــر بنس ــت پ ــه د معقولی ــو او ورت ــه چمت ــو لومړیتوبون ــزو ټولن ــیمه ایی س

ــړي.  ــب ک ــه ترتی تړونون
ــواز  ــا او ج ــړۍ د پراختی ــدو ل ــول د عوای ــاده ک ــې س ــو د پروس د مالیات
پــه موخــه، پــر صادراتــي توکــو د مالیاتــو او امتیــازي حقونــو پروســې بایــد 
ــر  ــوم توپی ــه ک ــې ل ــو ک ــي عواض ــه ګمرک ــاوي وړ وي او پ ــاده او د پوه س
پرتــه، د خلکــو د معلوماتــو لپــاره خپــاره شــي. همدارنګــه دولــت د ترانزیتي 
ــه  ــوي پ ــه د مخنی ــوړاوي څخ ــي ل ــرۍ او ناڅاپ ــو د خپلس ــي مالیات او واردات
موخــه، بایــد لــه ګاونډیــو هېوادونــو پــه ځانګــړې توګــه ایــران او پاکســتان 
ــه  ــو پ ــت د اخاذی ــې دول ــت ک ــه وخ ــه ورت ــړي. پ ــرې وک ــرې ات ــره خب س

وړانــدې، د خپلــو مالیاتــو د مشــمولینو امنیــت ټینــګ کــړي. 
د ټولنــو ځواکمنتیــا  ټولنــې بایــد وکولــی شــي، چــې د مســوولیت منونکي 
ــه  ــراوي، ل ــو خپ ــو د معلومات ــو ژب ــه بهرنی ــې غوښــتونکې شــي. پ کان کیندن
مخینــې پرتــه د معلوماتــو راټولــول، پــه پــراخ کچــه راپورونــه او نارښــتینې 
ادعــاوې، کولــی شــي، د خلکــو ذهنونــه ګــډوډ کــړي، د نامنطقــي توقعاتــو 
کچــه لــوړه کــړي، د اختالفونــو او ټکرونــو المــل شــي او د نظــر اختــالف 
تــه لمــن ووهــي او پــه اســانۍ ســره د ګټــه اخیســتنې وړ نــه وي. د دې پــه بدل 
کــې دولــت کولــی شــي، د ســیمه ییــزو پراختیایــي او ولســوالیو شــوراګانو 
ــو کچــې  ــړاو د پوهاوی ــه ت ــې پ ــه الرې، د مســوولیت منونکــي کان کیندن ل
ــو ســره، مرســته وکــړي.  ــه جوړول ــو پ ــزو پروګرامون ــي او روزنی ــه لوړوال پ
پــه دغــو معلومــات کــې بایــد د ســرچینو د راویســتنې پــه تــړاو معلومــات، 
ــو  ــه اړه، د هغ ــتونکو پ ــه اخیس ــړاو، د ګټ ــه ت ــو پ ــې د تړونون ــه د پانګون لک
ــزي  ــې مرک ــامل وي، چ ــات ش ــه اړه معلوم ــو پ ــازي حقون ــو او امتی مالیات

دولــت تــه ورکــول کېــږي. 
ــو د  ــتخراجي صنایع ــد د اس ــت بای ــاوړي يش  دول ــه پی ــا معیارون د روڼتی
ــښ  ــر پوښ ــرکتونو د ت ــه الرې، د ش ــو ل ــي راپورون ــت د تلفیق ــا نوښ روڼتی
ــا  ــو د روڼتی ــتخراجي صنایع ــړي او د اس ــه ک ــړۍ پراخ ــتلو ل ــدې راوس الن
نوښــت پرمختللــي معیارونــه پلــي کــړِي؛ لکــه: د هغــو شــرکتونو د انتفاعــي 
وروســتیو خاوندانــو پــه تــړاو معلومــات پــه ډاګــه کــول، چــې د اســتخراجي 
صنعــت تړونونــه ترالســه کــوي. پــه دې اړه هــم بایــد ډاډ ترالســه شــي، چې 
لــه اســتخراجي صنعــت څخــه ترالســه شــوي مالــي عوایــد د کــره تفکیــک 
پــه تــړاو د مالیــې وزارت لــه خــوا راپــور ورکــول کېــږي. پــه  AEITI کــې 

د مدنــي ټولنــو رول بایــد نــور هــم پیــاوړی شــي. 
ــا  د دې ډاډ  ــه اړتی ــو ت ــه کول ــه ډاګ ــو پ ــړاو د مالومات ــه ت ــت پ د رشک
ترالســه کــول، چــې د کان کیندنــې، نفتــو او ګازو شــرکتونه، د خپــل 
ــو څخــه  ــو معیارون ــه نړیوال ــا ل ــو او روڼتی ــو ورکول ــړاو د معلومات ــه ت ځــان پ
پلــوي کــوي؛ همــدا راز یــې، مهــم مالــي او تخنیکــي معلومــات، د خپلواکــو 
کارپوهانــو لــه خــوا د څېړنــې وړ وي. ســتر پانګــه وال – کــه څــه هــم دغــه 
ــازار د  ــوال ب ــه وي – بایــد د نړی ــه علنــي توګــه لیســت شــوي ن شــرکتونه پ
ونــډو لــه اصولــو څخــه د بېلګــې پــه توګــه د معدنــي او ســرچینو د زیرمــو 
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د افشــا کولــو پــه اړه مقــررو، د امــکان ســنجۍ لــه څېړنــو، پانګونــې او نــور 
ــو  ــو ورکول ــه معلومات ــې پ ــه ی ــت ت ــو نوښ ــتخراجي صنایع ــو او د اس تړونون
ســره، پلــوي کــوي ؛ د ځــان پــه تــړاو د معلوماتــو د ورکولــو پــه برخــه کــې 
زیاتــه روڼتیــا، دولــت او خپلواکــې ادارې د دې جوګــه کــوي، ترڅــو هغــه 

ــه وي.  ــه ګټ ــد کــړي، چــې د افغانســتان پ ــه تایی ــې او تړونون پانګون
ــه  ــول  دغ ــه ک ــوې ادارې رامنځت ــو د ی ــوره ورکول ــې او مش د څېړن
ــو او  ــو، انجنیران ــو، وکیالن ــاد پوهان ــه اقتص ــو لک ــه کارپوهان ــې ل ادارې، چ
ــروژو، د  ــترو پ ــرچینو د س ــد د س ــوړ وي، بای ــه ج ــو څخ ــه پېژندونک ځمک
مهمــو معدنــي او هایدروکاربونــي توکــو د بــازار او د افغانســتان د ســرچینو 
د بنســټ پــه تــړاو څېړنــې او ارزونــې ترســره کــړي. دولــت بایــد وکولــی 
شــي، د بــازار، د پانګــه والــو او د ســرچینو پــه تــړاو، شــعوري پالیســۍ چــې 

ــړي.  ــوړې ک ــټ وي، ج ــر بنس ــاوي پ ــه پوه د عام
د نړیوالــو بازارونــو شــننه – د پالیســیو تدویــن بایــد لــه بازارونــو او بیــو څخــه 
ــو،  ــي توک ــدا راز د معدن ــټ وي – هم ــر بنس ــل پ ــز تحلی ــره او هراړخی د ک
نفتــو او ګازو نهایــي موخــه راتلونکــی لرلیــد وي. پــه دې برخــه کــې، بایــد د 
پاکســتان، ایــران او چیــن هېوادونــو تــه ځانګــړې پاملرنــه وشــي، چــې لــرې 

لیــد درلودونکــي او د ارزښــت پــه پــام کــې نیوونکــي هېوادونــه دي. 
د جیولوجــي اړونــدو معلوماتــو بډایــه کــول د افغانســتان د جیولوجــي 
ــي  ــول ش ــه راټ ــداره بڼ ــه دوام ــد پ ــات، بای ــې معلوم ــه اداره ک ــروې پ س
ــتان د  ــي. د افغانس ــه ش ــد بډای ــته بای ــه مرس ــافاتو پ ــویو اکتش ــره ش او د ترس
جیولوجــي ســروې اداره هــم بایــد د جیولوجــي کــره معلوماتــو د شــریکولو 
پــه موخــه لــه پانګوالــو ســره پــه ګــډه یــو روښــانه سیســتم رامنځتــه کــړي. 
ــدل  ــه درجــه بنــدۍ ســره د پېژن ــات ډاډ او کــم ډاډ پ ــز معلومــات د زی ټولی

ــي وي.  ــک لرونک ــانه تفکی ــځ د روښ ــرچینو ترمن ــویو س ش
له خلکو او چاپېریال څخه ساتنه 

ــت اداره او  ــتخراجي صنع ــې د اس ــه ک ــه برخ ــا پ ــري پراختی ــې بش د تلپات
ــه د  ــال څخ ــو او چاپیری ــه ټولن ــو او ل ــه حقون ــو ل ــه د کارګران ــت ب مدیری
مالتــړ پــه مانــا وي. دا بــه د MOMP . NEPA  او ســیمه اییــزو حکومتونــو 
ــه او  ــد وزارتون ــور اړون ترمنــځ همغــږي او همــکاري رامنــځ تــه کــړي او ن

ــاملې وي.   ــې ش ــم پک ــه ه ــي ادارې ب دولت
ــه  ــارکت او برخ ــي مش ــوی د کاف ــورې او د هغ ــال مش ــره د س ــو س ــه ټولن ل
اخیســتنې څخــه پــه ډاډمنتیــا ســره، د کان د اغېــزو پــه تــړاو د کــره معلوماتــو 
وړانــدې کــول، د چاپېریــال ســاتنې لــه اړخــه د توقعاتــو او اندېښــنو 
مدیریــت، د اقتصــادي او ټولنیــزو ګټــو لــه عادالنــه وېــش څخــه د ډاډمنتیــا 
ترالســه کــول، او د ځمکــو او ملکیتونــو پــر ســر د اختالفونــو د ســوله ییــز 
ــه  ــتلو پ ــرچینو د راویس ــي د س ــی ش ــول، کول ــه ک ــه د ډاډ ترالس ــل څخ ح
ــې  ــو ک ــو کول ــه را کاب ــو پ ــخړو او النج ــزو ش ــری ټولنی ــې د ډی ــه ک پایل
مرســتندوی واقــع شــي. د کان کیندنــې د ټولنیــز او چاپېریالــي اړخونــو تــه 
پاملرنــه، اوســمهال هــم د اســتخراجي ســکتور د شــهرت د ښــه والــی المــل 
ــل  ــروژو د من ــتخراجي پ ــه اس ــوړه کچ ــه ل ــې پ ــي ک ــه راتلونک ــږي او پ کی

ــي.  ــل ګرځ ــدو الم کې
د بــرش لــه حقونــو څخــه مالتــړ  افغانســتان بایــد د »مالتــړ، او درنــاوي« پــه 
موخــه او د »آزادانــه، مخکنــي او شــعوري رضایــت » د اصولــو پــر بنســټ، د 
خپــل اســتخراجي صنعــت پــه برخــه کــې د بشــرحقونو او کاروبــار په تــړاو د 
ملګــرو ملتونــو الرښــود اصــول ومنــي او تصویــب یــې کــړي. دغــه اصــول، 
ــرکتونو  ــي ش ــورو فرع ــرکتونو او ن ــتخراجي ش ــره د اس ــج س ــه تدری ــد پ بای

د شین افغانستان ټولنه ، د UNDP او د نړیوال چاپیریال تاسیساتو کوچني مرستو پروګرام لخوا مالتړ شوې یوه سیمه ایزه ټولنه ،

د بامیان په زرګر ښارګوټي کې سړکونه پاک او له ناروغۍ نه پاک ساتلو لپاره د بیا تکرار کنډکونو او پوهاوي برنامې چمتو کړي
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پــه تــړاو، چــې لــه دغــو شــرکتونو ســره تړونونــه لــري، پلــې کــړي. د دغــو 
اصولــو موخــه، د خلکــو لــه حقونــو څخــه مالتــړ او ســاتنه ده، چــې هغــوی 
بایــد قضایــي او غیرقضایــي خدمتونــو او همدارنګــه د شــکایتونو د رســېدنې 
دودیــزو میکانیزمونــو تــه السرســی ولــري. شــرکتونه بایــد پــر کانونــو د کار 
پــه بهیــر او تــر هغــه مخکــې، لــه ټولنــو ســره سالمشــورې وکــړې. د مدنــي 
ټولنــې ســازمانونه، بایــد د بشــر حقونــو او د هغــه د نقــض مــواردو د څېړلو او 
مســتندولو پــه برخــه کــې، خپلــواک وي. پــه دې برخــه کــې د کاروبارونــو 
او دولتــي ادارو لپــاره روزنیــز پروګرامونــه بایــد د بشــر حقونــو او پــه دې اړه 
د مســوولینو ونــډه جوتــه کــړي. دولــت بایــد د بشــرحقونو هغــو مــواردو پــه 
تــړاو څېړنــې وکــړي، چــې د مدنــي ټولنــې د ســازمانونو لــه خــوا پــه ګوتــه 

شــوي او عاملیــن یــې تــر پوښــتنې النــدې راولــي. 
بېځایــه شــویو وګــړو د زیانونــو جــربان دولــت، بایــد لــه نړیوالــو 
ــه  ــران پ ــو د جب ــه د زیانون ــو ت ــتیدنې او ټولن ــا میش ــم، د بی ــره س ــو س معیارون
برخــه کــې، حقوقــي چوکاټونــه او معیارونــه تدویــن کــړي او هغــه ټولنــې 
ــړي.  ــران ک ــد جب ــې بای ــه ی ــوي او زیانون ــن ش ــې زیانم ــړي چ ــه ک ــه ګوت پ
ــه  ــان او بېرت ــروم کس ــې، مح ــي ډل ــد کوچ ــې  بای ــتونکو ک ــه اخیس ــه ګټ پ
راســتنیدونکي شــامل وي. دغــه چــوکاټ، بایــد د ځمکــو د جبــران دودیــز 
ــالرې  ــه کړن ــي او نامنصفان ــران ناکاف ــارې د جب ــري او د خس ــتمونه ول سیس
ــتو او  ــي مرس ــد حقوق ــې بای ــوې ټولن ــن ش ــړي. اغېزم ــه ک ــې ت ــد ګوښ بای
ــه  ــتونزو ت ــو د دوی س ــري، ترڅ ــی ول ــه السرس ــړو ت ــو مالت ــي ټولن د مدن

ــي.  ــېدنه وش رس
د کارګرانــو د حقونــو تضمیــن شــرکتونه بایــد پــه لیکلــي ډول لــه 
کارګرانــو ســره تــړون وکــړي. دولــت کولــی شــي، اجــورې عامــې کــړي 
ــښ  ــړاو مخک ــه ت ــالرې پ ــوم او کړن ــدازې د مفه ــل ان ــورې د حداق او د اج
وي؛ کارگــران همدارنګــه بایــد روغتیایــي، د معلولیــت او عمــر بیمــه ولــري 
ــه ســوابقو کــې درج شــي. دغــه پالیســي، بایــد د  او دغــه چــاره د هغــوی پ
ــه  ــو لک ــي خدمتون ــه فرع ــې پ ــي، چ ــې ش ــم پل ــړاو ه ــه ت ــو پ ــو کارګران هغ

ــت دي.  ــې بوخ ــو ک ــورو برخ ــاختماني او ن ــت، س ــپورت، امنی ترانس
د ښــځو لپــاره د دوســتانه کاري چاپېریــال رامنځتــه کــول  دغــه 
ــو  ــو ګومارن ــو حساس ــورې تړل ــیت پ ــه جنس ــه پ ــړې توګ ــه ځانګ ــاره، پ چ
ــه الرې، د  ــیت ل ــو د حساس ــو او کارکوونک ــړاو د ټولن ــه ت ــو پ او کاروبارون
معدنــي توکــو د پروســس کولــو د ورکشــاپونو او د ښــځو لپــاره د مناســبو 

ــږي.  ــې کې ــې، پل ــه ک ــه برخ ــا پ ــو د پیاوړتی ــي کاري چاپېریالون فرهنګ
ــی  ــو څخــه ډاډمنتیــا  شــرکتونه کول ــه روغتيايــي او امنیتــي معیارون ل
شــي تــر ډېــره له کــوم لګښــت پرتــه پــه کان کــې د کارګرانــو د خوندیتوب 
وضعیــت د ښــه والــي پــه برخــه کــې یــو شــمېر اقدامــات تــر الس النــدې 
ونیســي. پــه دغــه چــاره کــې بایــد د چاودیدونکــو توکــو خونــدي کارونــې 
ــي  ــه د محافظت ــو ت ــې، کارګران ــړو څارن ــر دوړو او لوخ ــې، پ ــه کارون ــا ن ی
وســایلو ورکولــو او هغــوی تــه د احتیاطــي زده کــړو وړانــدې کــول شــامل 
وي. پــه زړو کانونــو کــې د هغــو برخــو پېژندنــه، مهمــه ده چــې د رالویــدو 
خطــر یــې ډیــر دی. د کان کیندنــې د کارګرانــو د اوســیدو پــه محــل کــې 
ــه، یــوه اړینــه  ــو ارزون ــرو د زیرمــه کول ــا د باطلــه ډب د کانــي پاتــې شــونو ی
ــو ناڅاپــي وضــع کــول،  چــاره ده. پــه همــدې حــال کــې، د لــوړو معیارون
چــې عملــي نــه وي، امــکان لــري، د فســاد پــر ســرچینه بدلــه او د کاروبــار 
لپــاره د ناخوښــۍ المــل وګرځــي. پــه دې توګــه، دولــت د خپلــو پراختیایــي 
شــریکانو پــه مرســته، بایــد پــه دې برخــه کــې روزنیــز پروګرامونــه، چمتــو 

او وړانــدې کــړي. 
د چاپېریــايل او ټولنیــزو اغېــزو د ارزونــې پراخــول (ESIA)  دولــت 
ــو او ادارو  ــدو وزارتون ــا او د اړون ــو پیاوړتی ــې، د ظرفیتون ــه ک ــه دې برخ پ
ترمنــځ همــکارۍ تــه اړتیــا لــري. پــه کوچنــۍ کچــه نارســمي کان کیندنــه، 
ــه  ــزې ارزون ــزې اغې ــي او ټولنی ــاره د چاپېریال ــرایطو لپ ــزو ش ــیمه یی ــد س بای
ــاده او  ــه س ــبې او ل ــره متناس ــو س ــته ظرفیتون ــه ش ــې ل ــه ارزون ــري او دغ ول

عملــي ابــزارو څخــه برخمــن وي. هغــوی بایــد پــاک او شــنه کتابونــه ولــري 
چــې د زیانونــو او بیالبیلــو اغیــزو پــه تــړاو پکــې لیســتونه درج کــړي، چــې 
ــت  ــه دول ــي. همدارنګ ــې ش ــي، پېچل ــی ش ــره کول ــدو س ــه تېرې ــت پ د وخ
بایــد پراختیایــي او حمایتــي خدمتونــه چمتــو کــړي، ترڅــو د ښــو او غــوره 
ــي  ــه چاپېریال ــه، ل ــاوی او مهارتون ــړاو، پوه ــه ت ــو پ ــالرو او ټکنالوژی کړن

پلــوه، برابــر کــړي. 
ــررې او  ــو مق ــول – د ظرفیتون ــو پراخ ــررو او اصول ــبو مق ــي متناس چاپېریال
ــي  ــي – اقلیم ــو او جغرافیای ــه ډولون ــو ل ــد د کانون ــا، بای ــو پیاوړتی د ظرفیتون
شــرایطو ســره لکــه صحرایــي او غرنــۍ ســیمې او داســې موضوعاتــو لکــه 
ــوه  ــبې وي. ی ــره متناس ــونتیا س ــوییدو ش ــې د ښ ــي او د ځمک ــو کموال د اوب
ــرو، قیمتــي او نیمــه قیمتــي  ټولیــزه مقــرره بایــد د ســره زرو، ســاختماني ډب
ډبــرو پــه کانونــو کــې د چاودېدونکــو توکــو د ممنوعیــت پــه تــړاو وي – 
لکــه څرنګــه چــې پــه دې وروســتیو کــې طالبانــو د اونیکــس ډبــرو د کان 
لپــاره وضــع کــړې ده. دغــه چــاره نــه یــوازې د کارګرانــو د امنیــت کچــه 
لــوړوي، بلکــې د کان کیندنــې چاپېریالــي اغېــزې هــم خپلــې ټیټــې کچــې 
ــو کــې  ــه ضایعات ــي توکــو پ ــي او معدن ــه رســوي؛ د دې ترڅنــګ د منرال ت
ــوړوي، ســربېره  ــي توکــو ارزښــت او کیفیــت ل ــي او د معدن ــی راول کموال
پــر دې، د معدنــي توکــو د پروســس پــه ورکشــاپونو کــې، د توکــو د تامیــن 

پــه چــارو کــې ښــه والــی راځــي. 
د چاپېریــال ســاتنې د مدیریــت د ظرفیتونــو پیاوړتیــا  دولــت او 
پراختیایــي شــریکان یــې بایــد د چاپېریالــي اغېــزو د کمولــو پــه برخــه کــې 
ــوړاوي  ــو د ل ــي، د ظرفیتون ــی ش ــه کول ــت همدارنګ ــړي. دول ــې وک هڅ
ــه  ــه برخ ــرکتونو پ ــې ش ــې د کان کیندن ــو ک ــو پروګرامون ــار ورکول او اعتب
اخیســتو ســره، د هغــوی لپــاره داســې هڅوونکــي فعالیتونــه چــې لــه 
معیارونــو ســره ســم وي، پــه پــام کــې ونیســي. مرکــزي دولــت بایــد د کان 
ــه اړه د  ــې پ ــو کــې چاپېریالــي موضوعاتــو تــه د پاملرن ــه فعالیتون ــې پ کیندن
ــاتنې  ــال س ــوازې د چاپېری ــه ی ــره، ن ــراوي س ــه خپ ــو پ ــو پیغامون وړ او اړین
ــو، د  ــد د ژغورل ــانانو ژون ــو، د انس ــتونو د راکمول ــې د لګښ ــه، بلک ــه موخ پ
احتیاطــي الرو چــارو د پراختیــا او همدارنګــه د طبیعــي محیــط د ســاتنې لــه 

ــي.  ــه کار ش ــاره، الس پ ــوب لپ ــو د خوندیت ــو ګټ ــه د اوږدمهال اړخ
ــاره  ــو لپ ــي خدمتون ــو او پراختیای ــې د راټیټول ــزو کچ ــې د اغې د کان کیندن
ــتخراجي  ــه اس ــي، ل ــی ش ــت کول ــو مشــخص کــول  دول ــايل رسچین د م
صنعــت څخــه د ترالســه شــویو عوایــدو یــوه برخــه، د هغــو زیانونــو 
ــې د کان  ــړي، چ ــه ک ــه بېل ــه موخ ــو پ ــو او راټیټول ــو کول ــې د راکاب د کچ
ــي  ــر چاپېریال ــرچینې، پ ــه س ــوي. دغ ــه رس ــال ت ــه چاپېری ــې فعالیتون کیندن
اغېــزو د څارنــې، ظرفیــت جوړونــې او د مقــررو وضــع کولــو او پلــی کولــو 
ــي  ــي، د مال ــی ش ــه کول ــت همدارنګ ــي. دول ــول ش ــې ولګ ــو ک ــه برخ پ
عوایــدو یــوه برخــه، پــه کوچنــۍ او منځنــۍ کچــه د کان کیندنــې شــرکتونو 
ــړي، ترڅــو دغــه  ــاره بېلــه ک او د کان کیندنــې پراختیایــي خدمتونــو لپ
شــرکتونه روغتیایــي او احتیاطــي معیارونــه او د چاپېریالــي اغېــزو مدیریــت 

ــي.    ــي راول ــه وال ــې ښ ک
ــای،  ــره یوځ ــازمانونو س ــه س ــې ل ــی ټولن ــت د مدن ــاتنه  دول ــت س د طبیع
طبیعــي ســیمې او د طبیعــې ښــکال برخــې او فرهنګــي مېراثونــه د حفاظــت 
شــوې ســیمې پــه توګــه تعریــف کــړي او بایــد د داســې ســیمو پــه توګــه یې 
ــتل  ــرې کار وانخیس ــه توګــه ت ــالن کــړي چــې د اســتخراجي صنعــت پ اع
شــي. بیړنــي حفاظتــي اقدامــات پــه دې برخــه کــې تــرالس النــدې ونیــول 
شــي، د بېلګــې پــه توګــه، د تراورتــن جهیلونــه او شــنې درې چــې پــه غــور 
او ســرپل والیتونــو کــې موقعیــت لــري او د ناقانونــه کان کیندنــې لــه خطــر 
ســره مــخ دي، د ســاتنې پــه برخــه کــې یــې بایــد کوټلــي ګامونــه واخیســتل 
شــي. دولــت بایــد دا پــه پــام کــې ونیســي، چــې لــه طبیعــت څخــه د ســاتنې 
لپــاره د نړیوالــې اتحادیــې سیســتم )IUCN( د حفاظــت شــویو ســیمو 

ډلبنــدي پــه پــام کــې ونیســي. 
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 افغانستان کې د کانونو کېندنه 

ــتنه  ــه اخیس ــه ګټ ــودو څخ ــو او الرښ ــو، اصول ــو کاري چوکاټون ــه نړیوال ل
ــه  ــز کاري چوکاټون ــي او ټولنی ــې، محیط ــو ک ــودونو او اصول ــو الرښ – دغ
ــاره  ــاتنې لپ ــت د س ــه طبیع ــه ل ــازمانونو لک ــمېر س ــو ش ــې د ی ــاملېږي، چ ش
ــک  ــوال بان ــازمان او نړی ــاتنې س ــه د س ــال څخ ــه چاپېری ــې، ل ــه ټولن نړیوال
ــوا  ــه خ ــت ل ــترالیا دول ــه د اس ــو لک ــریکانو او دولتون ــورو ش ــه ن او همدارنګ

ــوي دي .  ــن ش تدوی
د یوه مسوول او مرشوع استخراجي صنعت پراختیا

ــد  ــړي، بای ــب ک ــې راجل ــۍ پانګون ــې بهرن ــواړي، زیات ــتان غ ــه افغانس ک
د »دولــت لپــاره د منصفانــه ونــډې« د ښــه والــي ترڅنــګ، د کاروبــار 
چاپېریــال تــه پراختیــا ورکــړي. د کوچنیــو او منځنیــو کچــې کانونــو لپــاره 
دولــت بایــد یــوه پیــاوړې کړنــالره تــر الس النــدې ونیســي، او د قانونــي او 
ــه وخــت کــې، د  ــه ورت ــار کړنــالرې پیــاوړې کــړي او پ مســووالنه کاروب
کان کیندنــې لــه ناقانونــه فعالیتونــو ســره دې هــم مقابلــه وکــړي. همدارنګــه 
د دغــه چــارې موخــه بایــد د معدنــي ارزښــت د زنجیــرو او پروســس 
پراختیــا پــه ځانګــړې توګــه د قیمتــي او نیمــه قیمتــي ډبــرو لپــاره وي. دولت 
همدارنګــه د مهارتونــو پــه زده کــړې او پراختیــا د پانګونــې ترڅنــګ، پــه 
اســتخراجي صنعــت کــې مناســب کاروبارونــه پیــاوړي کــړي. د منرالونــو د 
اســتخراج او پروســس لــړۍ پیاوړتیــا تــه پــه پــام ســره، دا مهــم دي، ترڅــو: 
ــان وي –  ــو ش ــره ی ــه س ــل کچ ــد د حاص ــاره بای ــو لپ ــه وال ــت او پانګ د دول
ــې  ــه داس ــړي؛ پ ــه ک ــې ترالس ــې ګټ ــه دې الرې معقول ــد ل ــه وال بای پانګ
حــال کــې، چــې دولــت هــم بایــد »یــوه منصفانــه ونــډه« خپلــه کــړي. د دې 
موخــې لپــاره، دولــت بایــد پــه لــوړه کچــه اســتخراجي پــروژو لپــاره، مالي/ 
حســابي بېلګــې جــوړې کــړي، چــې لــه دولــت ســره مرســته وکــړي، ترڅو 
ــات او  ــګ، مالی ــدو ترڅن ــه کې ــو د ترالس ــه ګټ ــاره د عادالن ــتان لپ د افغانس
امتیــازي حقونــه هــم د پانګــه والــو لــه لېوالتیــاو ســره ســم وي. دغــه چــاره، 
بایــد د روڼتیــا او د معلوماتــو پــه ډاګــه کولــو برخــه کــې، لــه یــو لــړ اقداماتــو 

ســره ملګــرې وي. 
پراختیايــي او حامیتــي خدمتونــه چمتــو يش پــه اســتخراجي صنعــت 
ــو  ــت د خپل ــره، دول ــام س ــه پ ــه پ ــي ت ــو کموال ــو او تجرب ــې د پوهاوی ک
ــه  ــه کچ ــه پراخ ــته، پ ــه مرس ــکتور پ ــي س ــریکانو او خصوص ــي ش پراختیای
ــری  ــو ډی ــه، هغ ــه پروګرامون ــړي. دغ ــدې ک ــه وړان ــي پروګرامون پراختیای
ــو د  ــه: د کانون ــه دِي؛ لک ــې لومړیتوبون ــي، چ ــامل ش ــې ش ــو ک موضوعات
اســتخراج کړنــالرې او تکنالــوژي، روغتیــا، امنیــت، د چاپېریــال مدیریــت، 
ــه  ــه ګټ ــو څخ ــي معلومات ــول، د جیولوج ــره ک ــو ترس ــافي فعالیتون د اکتش
اخیســتنه، د بشــر حقونــو پراختیــا او پــه جنســیت پــورې حساســې کړنــالرې. 
دغــه چــاره هغــه مهــال، ګټــوره تمامیــدای شــي، چــې نمونــه یــي، قانونــي او 

ــي.  ــدل ش ــې وپیژن ــوالنه کان کیندن مس
ــریکان  ــي ش ــت او پراختیای ــاوړې يش  دول ــد پی ــرې بای ــتي زنجی ارزښ
یــې کولــی شــي، د ارزښــتي زنجیــرو د پیاوړتیــا او د شــریکانو د ظرفیتونــو 
ــو او  ــه فلزات ــران بی ــرو، ګ ــي ډب ــه د قیمت ــړې توګ ــه ځانګ ــاره پ ــا لپ د پراختی
ــې  ــډې پانګون ــوي ګ ــي او خص ــې، دولت ــه ک ــه برخ ــرو پ ــاختماني ډب س
ــوداګرو،  ــو د س ــي توک ــد د معدن ــې، بای ــو ک ــو اقدامات ــړي. دغ ــاوړې ک پی
موټرلرونکــو )ترانســپورتي شــرکتونو( او پلورونکــو د کاروبــاري کړنــالرو 
ښــه والــی شــامل وي. دغــه چــاره، د مدیریتــي او تخنیکــی مهارتونــو 
رامنځتــه کولــو، مالــي ســرچینو او تجهیزاتــو د السرســي اســانتیاو برابرولــو، 
ــبو  ــورې متناس ــیت پ ــو او جنس ــانتیاو برابرول ــي اس ــه د السرس ــو ت بازارون

ــري.  ــا ل ــه اړتی ــا ت ــو پراختی کاري چاپېریالون
د تصدیــق پاڼــو د ورکــړې پــر طرحــو کار کــول  دولــت بایــد د نړیــوال 
تاییــدي تصدیــق پاڼــو د ورکــړې پــر طرحــو کار وکــړي، یــا پــه دې برخــه 
کــې ځانګــړې طرحــې او مهارتونــه ترتیــب کــړي، ترڅــو مســووالنه 
ــي.  ــان ش ــی اس ــه السرس ــو ت ــو بازارون ــي او نړیوال ــا وموم ــار پیاوړتی کاروب

دغــه طرحــې بایــد دا تاییــد کــړي، چــې منرالونــه لــه جګــړو پرتــه ترالســه 
ــري  ــې بش ــږي، چ ــوداګري کې ــه او س ــه کان کیندن ــې بڼ ــه داس ــوي او پ ش

ــږي.  ــه کې ــې پاملرن ــه پک ــو ت ــي معیارون ــو او چاپېریال حقون
ــه  ــال ت ــار چاپېری ــد د کاروب ــت بای ــول  دول ــتونو کم ــار د لګښ د کاروب
ــه دې  ــه کــړي. دا پ ــار د لګښــتونو کچــه راټیټ ــا ورکــړي او د کاروب پراختی
مانــا ده، چــې د فســاد کچــه راټیټــه، مالیــات معقــول، د تړونونــو او جوازونــو 
پروســیجرونه ســاده او همغــږي شــي، امنیــت ټینــګ او عامــه خدمتونــه لکــه 
د ســړکونو جــوړول او د کان کیندنــې شــرکتونو او ســیمه ییــزو ټولنــو لپــاره 
ــو  ــویو توک ــد ش ــه برېښــنا تســهیل شــي. همدارنګــه د افغانســتان د تولی اړین
ــه  ــې ل ــته، چ ــا ش ــې اړتی ــه ک ــه برخ ــو پ ــع کول ــو د وض ــو مالیات ــاره د کم لپ
ګاونډیــو او هغــو هېوادونــو چــې مــوږ موخــه ګرځولــي دي پــه ځانګــړې 

توګــه ایــران ســره هدفمنــدې خبــرې اتــرې وشــي. 
پــه اســتخراجي صنعــت کــې د ګومارنــې وضعیــت د ښــه والــي پــه پــام کــې 

نیولــو ســره اړینــه ده، ترڅــو: 
د ګومارنــې او کاروبــار ســرتاتیژۍ چمتــو يش  دولــت بایــد د کان 
ــروژو کــې د اټــکل شــوي کاري ځــواک  ــو او ګازو ســترو پ ــې، نفت کیندن
ــه  ــړي. همدارنګ ــوړه ک ــتراتیژي ج ــده س ــوه هدفمن ــټ، ی ــر بنس ــا پ د تقاض
ــان  ــه د افغ ــو څخ ــه ټولن ــیمې ل ــې د س ــوي، چ ــرکتونه وهڅ ــد ش ــت بای دول
ــرام  ــرچینې پروګ ــري س ــې بش ــې د خپل ــه ک ــه برخ ــې پ ــړو د ګومارن وګ
ــه اســتخراجي صنعــت  ــو کــې بایــد پ متمرکــز کــړي. دغــو ســتراتیژي ګان
ــړې  ــړو زده ک ــې د وګ ــه ک ــو برخ ــو او تخصصون ــا وړ مهارتون ــې د اړتی ک
شــاملې شــي. دغــه چــاره، همــدا راز پــه ابتدایــي او ثانــوي کچــه ښــوونیزو 
ــري.  ــا ل ــه اړتی ــې ت ــدارې پانګون ــاره دوام ــو لپ ــې، د اوږدو کلون ــو ک لړی
ــکارۍ ، د  ــه هم ــره پ ــکتور س ــي س ــه خصوص ــد ل ــه بای ــت همدارنګ دول
ګومارنــې، د دنــدې ټاکلــو، او تــر بســت تعییــن کېــدو وروســته پرمختــګ 

ــړي.  ــه وک ــارو وړاندوین ــا چ او ابق
ــتر  ــت او س ــدې يش  دول ــړې وړان ــړاو زده ک ــه ت ــو پ ــو مهارتون د اړین
اســتخراجي شــرکتونه بایــد د کاروبــار لپــاره او د وګــړو د ظرفیتونــو 
او مهارتونــو د لــوړاوي پــه موخــه همــکاري وکــړي. دا د پولتخنیــک 
ــه  ــې شــرکتونو ل ــا او د کان کیندن ــون او مقدماتــي سیســتمونو پیاوړتی پوهنت
ــري  ــي، انجنی ــلول دي. د تخنیک ــتمونو نښ ــو سیس ــره د دغ ــاو س ــي اړتی عمل
ــه پــه داســې څانګــو کــې لکــه  او جیولوجــي زمینــو د پراختیــا ترڅنــګ، ب
اقتصــاد، حقــوق، د چاپېریــال ســاتنې د څېړنــو، د ټولنیــزو شــخړو د مدیریت 
او حقوقــي څېړنــو پــه برخــو کــې پانګونــو تــه اړتیــا وي. دولــت همدارنګــه 
د مســلکي زده کــړو انســتیتونونه بایــد پیــاوړي کــړي او پــه اړونــدو څانګــو 
ــال  ــه چاپېری ــت، ل ــا او امنی ــتنه، روغتی ــه کار اخیس ــو څخ ــه تجهیزات ــه: ل لک
ســره د کان کیندنــې مناســبې کړنــالرې، ډبــرې پېژندنــې او د دودیــزو 
ــیس  ــوونځي تاس ــوي ښ ــې ن ــن او د کان کیندن ــوژۍ ډیزای ــو تکنال او مډرن
کــړي. دا روزنیــز پروګــرام بایــد د ښــځو او معلولــو کســانو کارموندنــې تــه 
پراختیــا ورکــړي – هغــوی تــه چــې د جګــړې قربانیــان دي. پــه دوی کــې د 
نصابونــو او روزنیــزو او کاري ځایونــو وړانــدې کــول هــم شــامل دي ترڅــو 

د ښــځو او معلولینــو لپــاره نښــه کــړی شــوی پــرو ګــرام پلــی کــړي.
د هــر اړخیــزو پروګرامونــو پیاوړتیــا او ســیمه اییــزه پراختیــا – هغــه ټولنــې 
ــه  ــد هغــوی ت ــه ســاحې ســره څنــګ کــې اوســیږي بای چــې د اســتخراج ل
ډیــر فرصتونــه ورکــړل شــي ترڅــو د پراختیایــي پــروژو لــه ســرچینو 
ــه ده، د  ــم اړین ــا ه ــپړه پراختی ــزه بش ــیمه ایی ــې س ــه دې ک ــي. پ ــن ش برخم
والیتونــو او ولســوالیو د عامــه خدمتونــو د پراختیــا او کلنــۍ او کانونــو څخــه 
ــې  ــه دې ک ــول دي. پ ــای ک ــو ځ ــول او ی ــدو راټول ــویو عوای ــه ش ــر الس د ت
بایــد د ســیمې اوســیدونکو لپــاره تــر ټولــو زیــات کاري فرصــت برابــر شــي 

ــه کــړي. ــه پورت ــوره ګټ ــه اســتخراجي صنعــت پ او هغــوی ل
د افغــان وګــړو د ګومارنــې اړتیــا – پــه لــوړه کچــه اســتخراجي پــروژو پــه 
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برخــه کــې لــه پانګــه والــو ســره د دولــت تړونونــه بایــد د افغــان کارګرانــو 
ــرچینو د  ــري س ــد د بش ــرکتونه بای ــړي او ش ــرې ک ــې براب ــاره کاري زمین لپ

ــه اړایســتل شــي.  ــو ت ــو درلودل ــو او وړاندین پروګرامون
د برشي ودې او پرمختیا یو ماشین

کــه د اســتخراجي صنعــت ســکتور پــه ښــه بڼــه مدیریــت شــي، دغــه چــاره 
کولــی شــي، د اقتصــادي ودې پــر ماشــین او د بشــري پراختیــا پــر ســرچینه 
ــت او د  ــولې ټینګښ ــري : د س ــرایط ل ــو ش ــاره څ ــه چ ــو دغ ــي، خ ــه ش بدل
ــر  ــو پ ــا او د خلک ــۍ د ادارو پیاوړتی ــی، د حکومتول ــې کموال ــو د کچ ناامنی
ــګ  ــډا د پرمخت ــې، د ۲۰۳۰ کال اجن ــت ک ــه وخ ــه ورت ــه. پ ــاو پانګون وړتی
ــه  ــېدنه، پ ــه رس ــو ت ــي موخ ــدارو پراختیای ــات او دوام ــي اقدام ــاره بیړن لپ
ځانګــړې توګــه د روغتیــا، زده کــړې، اوبــو رســولو، د طبیعــي پېښــو 
ــې  ــه ک ــه برخ ــا پ ــو د ځواکمنتی ــځو او نجون ــی، د ښ ــدې چمتووال ــر وړان پ
ځانګــړو هڅــو تــه، اړتیــا شــته. تــر دې وروســته دې، چــې لــه اســتخراجي 
ــې  ــري تلپات ــه بش ــد، پ ــي عای ــي مال ــوي راتلونک ــه ش ــه ترالس ــت څخ صنع

ــي.  ــاره وکارول ش ــې لپ ــې د پانګون ــه ک ــا برخ پراختی
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د سیپون د مسو – رسه زرو کان

د الوس ډیموکراټيک جمهوریت

د تولګوی د مسو – رسه زرو کان  منگولیا د عینک د مسو کان زېرمه

افغانستان

موقعیت

د الوس ســویل، د ســواناخت والیــت او 
د ویالبــويل ولســوايل؛ د ســیپون ښــار 
ــام  ــه ۴۰ کیلومــرتۍ کــې د ویتن شــامل پ

ــه.  ــه څېرم ــې ت پول

ــه دښــته  ــه ســویل د ګــويب پ ــا پ د منګولی
کــې، د امنــو ګــويب والیــت، د خــان 
ســوام بوګــد پــه ســیمه کــې؛ چــې د اوالن 
باتــور ښــار پــه ۶۰۰ کیلومــرتۍ کــې د 
منګولیــا شــامل تــه د چیــن پولــې تــه پــه 

ــري.  ــت ل ــې موقعی ــرتۍ ک ۱۰۰ کیلوم

 ۴۰ ختیــځ  ســویل  پــه  ښــار  کابــل  د 
والیــت  لوګــر  کــې،  کیلومــرتۍ 

تېر او اوسمهال

د دغــه کان اکتشــايف چــارې پــه ۱۹۹۰ 
لســیزه کــې، د ریــو ټینټــو رشکــت لــه خــوا 
ــې  ــې ی ــه ک ــه پایل ــې پ ــوې، چ ــل ش پی
دغــه کان پــه ۲۰۰۲ز. کال کــې پــه کار 

ــړ.  ــل وک پی

ــې د رسو زرو  ــه کان ک ــه دغ ــمهال، پ اوس
زیرمــه پــای تــه رســېدلې او د مســو زیرمــه 

یــې هــم مــخ پــه خالصېــدو ده . 

ــه دغــه کان کــې، د کان پلټنــې چــارې  پ
پــه ۱۹۷۰ لســیزه کــې د پخــواين شــوروي 
ــايف  ــوې. اکتش ــررسه ش ــوا ت ــه خ ــاد ل اتح
د  کــې  کال  ز.   ۱۹۹۷ پــه  یــې  کارونــه 
ــوا  ــه خ ــت ل ــو رشک ــه ی ــه نام ــون پ بیلیت
پیــل شــول. پــر دغــه کان د پانګونــې 
تــړون پــه ۲۰۰۹ ز. کال کــې الســلیک شــو 
او لــه مــخ پرانېســتې کان څخــه پــه ۲۰۱۳ 
ز. کال کــې عمــيل تولیــد پیــل شــو. 
اوســمهال، د ترځمکــې النــدې زېرمــې پــه 
ــررسه  ــه ت ــارو پ ــزو چ ــې د ودانی ــه ک برخ
ــر وده روان  ــخ پ ــه کان م ــدو رسه، دغ کې

ــيل.   ــه اخ ــا ګامون دی او د پراختی

پلټنــې  کان  د  کــې  زیرمــه  دغــه  پــه 
چــارې پــه ۱۹۷۰ او ۱۹۸۰ لســیزو کــې 
خــوا  لــه  اتحــاد  شــوروي  پخــواين  د 
تــررسه شــوې. تــړون یــې پــه ۲۰۰۸ ز. 
ــارو  ــو اث کال کــې الســلیک شــو. د لرغون
ــه،  ــه موخ ــو پ ــدي کول ــو او خون د موندل
پــه دغــه کان کــې د کیندنــې چــارې 
ــې  ــو ک ــه 2010-2012 کلون ــې دي. پ روان
ــزې  ــه دغــه کان کــې اکتشــايف او ودانی پ
چــارې وځنــډول شــوې. د دغــې پــروژې 
کــې  پــړاو  اکتشــايف  پــه  دمګــړۍ  کار 

پرمختــګ کــړی دی. 

د هېواد لپاره یې ارزښت
پــه الوس کــې تــر ټولــو ســرت لومړنــی 

دی. کان  خصــويص 
د بــازار اقتصــاد تــه تــر لېــږد وروســته، پــه 

منګولیــا کــې تــر ټولــو ســرت کان دی.
پــه افغانســتان کــې تــر ټولــو ســرته کشــف 

شــوې زېرمــه ده. 

د کان کیندين رشکت

 مالکیت او مدیریت

 MMG 90 ســلنه ونــډه یــې د ســیپون
تــر مالکیــت النــدې وه، چــې یــوه برخــه 
ــو  ــال رشکــت )ی ــن میت ــا مای ــه چین ــې پ ی
لرلــه،  لــړه  پــورې  و(  رشکــت  دولتــي 
ــر  ــې پ ــتیو ک ــه وروس ــډه پ ــه ون ــو دغ خ
مایننینــگ  گولــد  جیالنــگ  چیفینــگ 
بانــدې وپلــورل شــوه. ۱۰ســلنه ونــډه یــې 

د الوس پــه دولــت پــورې اړه لــري . 

ــو  ــو رشکتون ــې د نړیوال ــډه ی ــلنه ون 66 س
ــر  ــوه پ ــې ی ــدې ده، چ ــت الن ــر مالکی ت
ــو رشکــت  ــو ټینټ ــې د ری درېیمــه برخــه ی
پــورې اړه لــري. پاتــې ۳۴ ســلنه ونــډه 
یــې د منګولیــا دولــت پــورې اړه لــري  
ــدا راز د کان  ــت هم ــو رشک ــو ټینټ . د ری

ــوي. ــت ک ــروژه مدیری ــې پ کیندن

 MCC(  ( ګــروپ  میتالورجیــکال  د 
رشکــت، چــې یــو چینايــي دولتــي رشکــت 
دی او د مــس جاینګــي رشکــت تــر ګــډ 

مالکیــت النــدې دي.

د اټکل شوې مرنايل زېرمې اندازه

پــه دغــه کان کــې پــه ۲۰۰۶ ز. کال کــې، 
ــه  ــون ټن ــژدې ۱۵.۵ میلی ــې ن ــې زیرم ثابت
مــس )پــه ۲.۵ درجــې ســلنې یــا د ترالســه 
 ۴۸.۸ مــس(،  ټنــه  زره   ۳۸۷ وړ  کېــدو 
میلیــون ټنــه رسه زر ) پــه ۳.۰۶ درجــې 
رسه یــا د ترالســه کېــدو وړ ۱۴۹۳۰۰۰ ټنــه 

رسه زر( رسه، اټــکل شــوي .

ــې  ــه ۲۰۱۲ز. کال ک ــې پ ــه کان ک ــه دغ پ
ــه  ــون ټن ــژدې: 426 میلی ــې ن ــې زیرم ثابت
د  یــا  درجــې،  ســلنې   0.54 )پــه  مــس 
ترالســه کېــدو وړ 2300 ټنــه مــس( او د 
426 میلیــون ټنــه پــه شــاوخوا رسه زر )پــه 
ــدو  ــه کې ــا د ترالس ــې ی ــلنې درج 0.42 س
ــوي .  ــکل ش ــه رسه زر( اټ وړ 1789000 ټن
پــر دې بنســټ، د ســپیون پــه پرتلــه، دغــه 
ــدي  ــه فیص ــو او رسه زرو ټیټ ــه د مس زیرم
لــري، خــو د ســیپون پــه پرتلــه یــې زیرمــه 

ــرته ده.  س

ــه  ــون ټن ــه، د ۲۴۰ میلی ــه کان زېرم د دغ
مســو )پــه 2.3 ســلنې درجــې یــا د ترالســه 
پــه  مســو(   ټنــه   5520000 وړ  کېــدو 
شــاوخوا وړاندوینــه شــوې. کــه د دغــه 
کان، د مســو دغــه درجــه او کیفیــت، د 
اکتشــايف چــارو پــه تــرڅ کــې تاییــد يش، 
د عینــک د مســو کان د اســیا او ان د نــړۍ 
ــه  ــرت کان وي. پ ــو س ــه د مس ــه ب ــه کچ پ
دغــه کان کــې، د کوبالــت بالقــوه زیرمــې 
ــه  ــه دې برخ ــوې دي، پ ــدل ش ــم پېژن ه
کان  مخکنیــو  د  یــوازې  شــمېرې  کــې 
پلټنــو کارونــو پایلــه ده، او د پرمختللــو 
ــه  ــدو ت ــه الرې تاییدې ــارو ل ــايف چ اکتش

ــري. ــا ل اړتی
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او د پرمختللو اکتشايف چارو له 
الرې تاییدېدو ته اړتیا لريف. 

د پانګونې کچه

پــه  رشکــت  د  ترمنــځ   2009  -2003 د 
 232 د  کان  دغــه  پــر  کــې  چــوکاټ 
میلیــون ډالــرو پــه شــاوخوا پانګونــه وشــوه 
ــه کان د  ــر دغ ــې پ ــه ده، چ ــونی ن . دا ش
ترالســه يش؛  شــمېره  ټولټــال  پانګونــې 
ــه الس  ــې څــو ځل ځکــه چــې مالکیــت ی
ــو  ــو ټنټ ــه ری ــد )ل ــر ومون ــه الس او تغیی پ
رشکــت څخــه اوکســیانا بیــا اوزمرنالــس 
)اســرتالیايي رشکــت( او ورپســې د منمــي 
تالــس ګــروپ او پــه پایلــه کــې چیفینــگ 
ــه(.  ــت ت ــگ رشک ــډ ماینن ــگ گول جیالن

د دغــه کان د عمــر پــه ټولــه مــوده کــې، 
ټولټــال د ۱۴.۶ میلیــاردو ډالــرو پانګونــې 
تــه اړتیــا شــته، چــې لــه دې ډلــې څخــه 
پــه  ډالــرو  میلیــارد   11.8 د  تراوســه 

شــاوخوا پانګونــه شــوې ده . 

د تولید کچه

پــه  ترمنــځ  کلونــو  ز.   ۲۰۱۷  -۲۰۱۲ د 
پــه کال کــې د 82800  منځنــۍ کچــه 
ټنــو مســو 37000 اونــس رسه زر او 40600 
اونســو پــه شــاوخوا ســپین زر، پــه دغه کان 

ــوي دي .  ــورل ش ــد او پل ــې تولی ک

ــمهال  ــنا اوس ــا وړ برېښ ــه کان د اړتی د دغ
لــه چیــن هېــواد څخــه د وارادايت برېښــنا 
ــو  ــد رشکــت، ی ــه مرســته تامنېــږي. اړون پ
هوايــي ډګــر او د چیــن پولــې تــه څېرمــه 
ــو ســړک  ــی ی ــه اوږدوال د ۱۰۰ کیلومــرت پ

ــی دی. .  رغول

ــه  ــه دغــه کان کــې ال د تولیــد چــارې ن پ
ــل شــوي.   دي پی

ارزښت زیاتونه
د کاتد مسو 99.99 سلنه تولید  25 سلنه ټینګ مس تولیدېږي . 

مايل عواید

د ۱۳ کلونــو پــه بهیــر کــې یعنــې لــه 2003 
تــر 2015 ز. کال پــورې، د 1.3 میلیــارد 
ډالــرو پــه شــاوخوا؛ چــې پــه منځنــۍ 
کچــه پــه کال کــې ۱۰۱.۷ میلیــون ډالــره 
کېــږي، لــه دغــه کان څخــه دولتــي مــايل 
ــم  ــه ه ــه څ ــوي دي . ک ــه ش ــد ترالس عای
دغــه شــمېره هېڅکلــه هــم د مــايل پلټنــې 
ــوي.  ــه ش ــه دي ترالس ــه ن ــور څخ ــه راپ ل
همدارنګــه د الوس هېــواد، د اســتخراجي 
ــه دی؛  ــړی ن ــت غ ــا نوښ ــو د روڼتی صنایع
پــر دې بنســټ، دغــه شــمېرې نــه شــو 

ــړو.  ــد ک ــی تایی کول

د ۱۱ کلونــو پــه بهیــر یعنــې لــه 2006 
ــارد  ــورې، د ۱ میلی ــو پ ــر 2016 ز. کلون ت
ډالــرو پــه انــدازه یعنــې پــه کلنــي ډول 95 
میلیــون ډالــره عایــد ترالســه شــوي دي .  

ــر ۲۰۱۵ ز.  ــه ۲۰۰۸ ز. ت ــورې ل ــه پ تراوس
کال پــورې ټولټــال 185 میلیونــه ډالــر 
عایــد ترالســه شــوي، چــې ډيــری د تــړون 
ــدې  ــې نغ ــدل ک ــه ب ــدو پ ــلیک کې د الس

ــې دي .  پیس

زېربناوې

د دغــه کان برېښــنا پــه الوس کــې د اوبــو 
ــد  ــږي. اړون ــه تامنې ــنا څخ ــه برېښ ــد ل بن
رشکــت پــه ســیمه کــې یــو هوايــي ډګــر او 

ــو ســړک جــوړ کــړی دی.  ی

ــمهال  ــنا اوس ــا وړ برېښ ــه کان د اړتی د دغ
لــه چیــن هېــواد څخــه د وارادايت برېښــنا 
ــو  ــد رشکــت، ی ــه مرســته تامنېــږي. اړون پ
هوايــي ډګــر او د چیــن پولــې تــه څېرمــه 
ــو ســړک  ــی ی ــه اوږدوال د ۱۰۰ کیلومــرت پ

ــی دی. .  رغول

لــه تــړون رسه ســم، د برېښــنا یــو سټیشــن 
او د ریــل پتلــی یــوه الره بــه ورغــول يش. 

د ټولنې بیا مېشتول او د زیان جربان

د 13000 تنــو پــه شــاوخوا لږترلــږه پــه 27 
ــه  ــو څخ ــي ډل ــه قوم ــه پنځ ــې ل ــو ک کلی
ــه ۱۳  ــه پ ــې ۷۰۰۰ تن ــوي، چ ــن ش اغېزم
ــدل  ــوا وپېژن ــه خ ــت ل ــې د رشک ــو ک کلی
ــه مســتقیمه توګــه اغېزمــن  شــول، چــې پ
شــوي وو. د کان کیندنــې پــروژې پــه 
کســانو  شــویو  زیامنــن  د  رسه  پراختیــا 
ــی  ــام وړ زیاتوال ــم د پ ــې ه ــمېر ک ــه ش پ

ــی. راغ

شــوې.  اغېزمنــې  کورنــۍ  مالــداره   ۸۹
ــې  ــټ، چ ــر بنس ــررې پ ــوې مق ــې ن د هغ
مــايل  نړیوالــې  مامــور  د  برشحقوقــو  د 
ــدې نیــول  ــر الس الن ــه خــوا ت موسســې ل
شــوي، کېــدای يش د دغــه کان لــه املــه 

ــن يش. ــم اغېزم ــک ه ــور خل ــر ن ډې

ــن  ــې اغېزم ــو ک ــه اوه کلی ــۍ ب 393 کورن
شــوې دي.
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 افغانستان کې د کانونو کېندنه 

جربان

پنځــه قومــي ډلــو څخــه اغېزمــن شــوي، 
د  کــې  کلیــو   ۱۳ پــه  تنــه   ۷۰۰۰ چــې 
ــه  ــې پ ــول، چ ــدل ش ــوا وپېژن ــه خ ــت ل رشک
مســتقیمه توګــه اغېزمــن شــوي وو. د کان 
ــا رسه د زیامنــن  ــه پراختی ــروژې پ ــې پ کیندن
ــام وړ  ــه شــمېر کــې هــم د پ شــویو کســانو پ

زیاتوالــی راغــی. 

پــه پیــل کــې داســې ښــکارېدل، چــې د 
زیــان د ورکــړې کړنــالره پــه رڼــه توګــه نــه وه 
تــررسه شــوې او د حســاب د تســویې پیســې 
متفاوتــې وې او پــه ټولنــو کــې د ټکرونــو او 
ــوه.  ــل ش ــدو الم ــه کې ــیتونو د رامنځت حساس
ــړۍ  ــتامتیکه ل ــوه سیس ــته، ی ــه وروس ــر هغ ت
ــان  ــې د زی ــوه چ ــول ش ــدې ونی ــر الس الن ت
جــران نرخونــه د دولــت لــه خــوا د ځمکــې 
ــې د  ــه د ځمک ــې او همدارنګ د ډول او کچ
۱۰ لســو کلونــو د ضایــع شــویو حاصالتــو د 

ــول . ــاکل ش ــټ، وټ ــړې پربنس ورک

ــر الس  ــوا ت ــه خ ــې ل ــايل موسس ــې م نړیوال
النــدې نیــول شــوي، کېــدای يش د دغــه کان 
ــر نــور خلــک هــم اغېزمــن يش.  ــه املــه ډې ل

د زیــان جــران: نویــو اســتوګنځایونو، نغــدي 
جــران، د زده کــړې لګښــتونو، د څارویــو 
پــه  او  کــړې  زده  مهارتونــو  د  اخیســتلو، 
کان کــې د کاري فرصــت برابــرول پکــې 

شــاملېږي

ــتوګنې  ــتېدنې، د اس ــا مېش ــران: بی ــان ج د زی
وړځمکــې ورکــړې، د نغــدې پيســو ورکــړه، 
پــه کان کــې د کاري فرصتونــو برابرولــو او د 

ــو زده کــړې پکــې شــاملېږي.  مهارتون

د زیــان جــران د نړیــوال بانــک لــه کړنــالرې 
رسه ســم تــررسه کېــږي.   

پــه همــدې حــال، د مــدين ټولنــې د یــو 
ــه  ــوې څېړن ــررسه ش ــوه ت ــوا ی ــه خ ــازمان ل س
پــه  زیاتــې ســتونزې  کــې  برخــه  پــه دې 
ــو کــې  ــه جرانول ــان پ ــه کــړي دي: د زی ګوت
ځنــډ، د کــم شــمېر کورنیــو تــر پوښــښ 
لــه  النــدې راوســتل، د دولتــي چارواکــو 
خــوا د خلکــو وېــرول او فســاد. دغــه څېړنــې 
همدارنګــه وښــودله، چــې د عینــک د مســو 
د  بریدونــه،  شــمېر  یــو  کمپونــو  پــر  کان 
ناراضــو ټولنــو د وګــړو لــه خــوا تــررسه شــوي 
دي. همدارنګــه د شــکایتونو سیســتم پــه ښــه 

ډول کار نــه کــوي .

چاپېریايل اغېزې

ــې  ــې د پات ــو ک ــه اوب ــزې: پ ــزې اغې ټولی
شــونو غورځــول ، د بیولوژیکــي تنــوع 
ــوي دي  ــور ش ــې خپ ــو ک ــو برخ ــه مهم پ
او د فیــل اســتوګنځایونه یــې اغېزمــن 
ــو  ــه 2009 ز. د اســیدي اوب کــړي دي . پ
د خپرېــدا پــه تــړاو هــم راپورونــه موجــود 

  . وو 

ــه املــه،  اصــيل اغېــزې: د کان کیندنــې ل
د حیواناتــو څړځایونــو او اړونــدو زیربنــاو 
تــه د الرسيس کموالــی او پــه ســیمه کــې د 
موټــرو د تــګ راتــګ زیاتېــدل. پــه دغــه 
کان کــې د زیاتــې کچــې اوبــو د کارونــې 
لــه املــه، اوســمهال او پــه راتلونکــي کــې 
ــر ځمکــې  ــی. ت ــه دالرسيس کموال ــو ت اوب
د  اوبــو  د  او  انحــراف  ســیند  النــدې 
ــې  ــل . د مــدين ټولن ــه منځــه تل ــې ل چین
ــايل  ــوی کان د چاپېری ــازمانونه، د تولګ س
ــدي  ــر ج ــړاو ډې ــه ت ــې پ ــزو د ارزون اغې
ــه یــې نیمګــړې، نابشــپړه  دي، دغــه ارزون

ــې ده . ګڼل

ــه  ــو مهم ــر ټول ــو ت ــویو ټولن ــن ش د زیامن
اندېښــنه د اوبــو کچــې راټیټــدل دي. 
ــې  ــري، چ ــنه ل ــوی اندېښ ــه هغ همدارنګ
ــه ککــړې  ــه اوب ــه ب ــه امل ــې ل د کان کیندن
ــوازې دغــه ســیمه بلکــې  ــه ی يش، چــې ن
بــه پراخــه توګــه د کابــل ښــار اوســیدونکي 

هــم اغېزمنولــی يش

سیمه اییزه پراختیا

د 80000 پــه شــاوخوا ســاحې لــه ماینونــو 
)ناچــاودو توکــو( څخــه پاکــې شــوې دي. 
ښــوونځي او کلینکونــه جــوړ شــوي دي. د 
ســیمه ییــز کاروبــار د پراختیــا، ســیمه ییــز 
کلتــور او ارکولوجــي، کلیــوايل بانکــدارۍ 
ــه پــيل  ــز پروګرامون ــه برخــو کــې، روزنی پ
ــو  ــه، څ ــیمو ت ــویو س ــو ش ــول. زیامنن ش
ډولــه بودجــې پــه پــام کــې ونیــول شــوې

د کان کیندنــې رشکــت د 2006 – 2016 
ــرو  ــون ډال ــځ د 42.2 میلی ــو ترمن ز. کلون
پــه شــاوخوا پــه داوطلبانــه توګــه ورکــړې، 
ــون  ــه، 15 میلی ــې څخ ــه دې جمل ــې ل چ
د  ټولنــو  اییــزو  ســیمه  د  یــې،  ډالــره 
پراختیايــي پــروژو لپــاره ځانګــړې شــوې 

ده  .

ښــوونځي او کلینیکونــه یــې جــوړ کړي او 
د اوبــو رســولو تاسیســات یــې ودان کــړی 
او د پاتــې شــونو او کثافاتــو مدیریــت یــې 

تســهیل کــړی دی . 

د والیــت حســاب تــه پــه کال کــې د ۵ 
ــزه  ــړاو ټولنی ــه ت ــږد پ ــرو د لې ــون ډال میلی

ــو . ــلیک ش ــړه الس ــي هوک پرمختیاي

ــه  ــت ژمن ــد رشک ــم، اړون ــړون رسه س ــه ت ل
کلینیکونــه،  ښــوونځي،  چــې  کــړې، 
ــه  ــه او بازارون ــه، مارکیټون ــي ځایون مذهب

جــوړوي

ګومارنه 

ــو  ــاختامين کارون ــې د س ــه کان ک ــه دغ پ
پــه بهیــر کــې، نــژدې ۵۴۰۰ تنــو تــه د 
ــه مســتقیمه  ــره شــوې وه )پ ــه براب کار زمین
توګــه د ۱۸۰۰ تنــو د ګومارلــو پــه ګــډون(.  

ــه  ــه پ ــژدې ۲۱۰۰ تن ــه ن ــۍ کچ ــه منځن پ
پــه  تنــه   ۲۳۰۰ تــر  او  توګــه  مســتقیمه 

 . شــول  وګومــارل  توګــه  نامســتقیمه 

د رشکــت د راپــور لــه مخــې، د کان د 
ځمکــې پرمــخ ســاختامين چــارو پــه بهیــر 
ــه  ــو ت ــه 18000 تن ــې کچ ــې، د ګومارن ک
ــه  ــه ل ــې څخ ــه دې جمل ــې ل ــېده، چ رس
85 تــر 90 ســلنې پــورې، منګولیايــي وګــړو 
تــه ځانګــړی شــوی وه )پــه دواړو مــواردو 

ــتقیم ډول(.  ــتقیم او نامس ــې مس یعن

پــه دې توګــه، د ګومارنــې منځنــۍ کچــه 
ــه و.  2500 تن

ګومارنــې  نامســتقیمې  او  مســتقیمې  د 
کچــې اټــکل کېــږي چــې د ۱۸ کلونــو پــه 
ــورده  ــر 45000 م ــه 10000 ت ــې ل ــر ک بهی

. وي 
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سیمه ییز تدارکات

فرصتونــو  کاري  د  کــې  کان  دغــه  پــه 
لــه جملــې څخــه ۹۰ ســلنه یــې الويس 
ــر ۲۰۱۲ز.  ــه چمتــو شــوي و، او ت وګــړو ت
کال پــورې دغــه شــمېره ۹۶ ســلنې تــه 
لوړوالــی ومونــده. همدارنګــه پــه ټیټــه او 
منځنــۍ کچــه مدیریتــي پوســتونو کــې د 
الويس وګــړو د ګومارنــې برنامــه هــم پلــې 

ــوه .  ش

تــر ځمکــې النــدې ســاختامين  د کان 
ــږي، چــې  ــر کــې، متــه کې ــه بهی چــارو پ
د ګومارنــې کچــه 6000 تنــو تــه لوړوالــی 

ــي .  وموم

پــه دغــه کان کــې، ټولټــال ۹۵ ســلنه 
او  شــوي  ګومــارل  وګــړي  منګولیايــي 
لــه 14 تــر 36 ســلنو پــورې اجراییــوي 
پوســتونه هــم د دوی لــه خــوا ډک شــوي 

 . وو 
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2 ضمیمۀ- احصاییوي جدولونه 

ــې  ــو د کان کیندن ــې د مس ــتان ک ــا، الوس او افغانس ــه منګولی ــۀ. پ ۲ ضمیم
ــه  ــروژو پرتلن پ

ــدو  ــورې اړون ــو کان پ ــه د مس ــوړه کچ ــه ل ــې پ ــا ک ــه الوس او منګولی پ
ــورې  ــو کان پ ــک د مس ــې د عین ــتان ک ــه افغانس ــه پ ــو او همدارنګ معلومات
ــو  ــو کانون ــه دغ ــول او ل ــدې ک ــننه وړان ــزه ش ــوه پرتلی ــو ی ــدو معلومات اړون
څخــه د ګټــې اخیســتنې ســنجش کــول. ترڅــو د دوو یــادو کانونــو )الوس 
او منګولیــا( لــه تجربــو څخــه د زده کــړې پــه مرســته، لــه عینــک کان څخــه 
ــننه،  ــه ش ــي. دغ ــو ش ــنجش چمت ــتینی س ــو رښ ــړاو ی ــه ت ــو پ ــع وړ ګټ د توق
ــرکتونو  ــو، د ش ــو راپورون ــر کلنی ــرکتونو پ ــدو ش ــه د اړون ــزه توګ ــه ټولی پ
سپارښــتونو تــه اړونــد څېړنــو، د شــرکتونو د وېبپاڼــو پــر معلوماتــو، دولتــي 
راپورونــو، د کانونــو او فلزاتــو د نړیوالــې شــورا پــر څېړنــو، د مدنــي ټولنــو 
د ســازمانونو پــر اطالعاتــو، د خپلواکــو کارپوهانــو پــر څېړنــو او د رســنیو پر 
بېالبېلــو راپورونــو متکــي دي. د کان کیندنــې دغــو پــروژو د مالــي عوایــدو 
ــو د  ــتخراجي صنایع ــاره د اس ــا لپ ــتان او منګولی ــمېرې، د افغانس ــړاو ش ــه ت پ
روڼتیــا نوښــت لــه لنــډ جــدول څخــه ترالســه شــوې دي. پــه النــدې جــدول 
ــو او  ــادي ګټ ــزو او اقتص ــو، ټولنی ــي ځانګړن ــو د اصل ــو کانون ــې، د دغ ک

ــوی دی.  ــدې ش ــز وړان ــزو لنډی ــي اغې ــزو او چاپېریال ټولنی
پــه  او منګولیــا  او د الوس  2.1 جــدول– د عینــک د مســو کان  الــف 

جمهوریتونــو کــې د مســو کانونــو ترمنــځ پرتلنــه. 

3 ضمیمۀ – د مرنالونو د تولید اټکل 

دغــه ضمیمــه، د منتخبــو کانونــو لپــاره پــه افغانســتان کــې د معدنــي توکــو 
ــه  ــې د دغ ــوي، چ ــدې ک ــات وړان ــره معلوم ــه اړه ک ــکل پ ــد د اټ د تولی
راپــور پــه روایــت ســره، پــه پراخــه کچــه د کانونــو ناقانونــه اســتخراج او د 

ــوي.  ــه ک ــه ګوت ــدل، پ ــع کې ــدو ضای ــي عوای ــت د احتمال ــتان دول افغانس
میتودولوژي

اټکلونــه د رســمي شــمېرو او پــه دې برخــه کــې د موجــودو څېړنــو د 
شــمېرو او معلوماتــو او همدارنګــه د دوو ســاحوي کتنــو او مرکــو پــر 

بنســټ، ترســره شــوي دي.
ســاحوي کتنــې لومــړی د ملګــرو ملتونــو د پراختیایــي پروګــرام د افغانســتان 
ــوې.  ــره ش ــوا ترس ــه خ ــري( ل ــت اهلل ظف ــي او نعم ــد نوران ــې ))جاوی څانګ
ــان  ــار او بدخش ــرات، ننګره ــه ه ــو او پ ــل بازارون ــه کاب ــې، ل ــو ک ــو کتن دغ
والیتونــو کــې معدنــي ســاحو لیدنــې شــاملېږي. موظــف څېړونکــي، 
ــوده،  ــه درل ــه لیدن ــارونو څخ ــو ښ ــمېر هغ ــو ش ــه ی ــم ل ــې ه ــتان ک ــه پاکس پ
ــه  ــه توګ ــب پ ــي قط ــوداګرۍ اصل ــو د س ــي توک ــتان د معدن ــې د افغانس چ
پېژنــدل کېــږي. پــه ټولیــزه توګــه، دغــو ســاحوي لیدنــو کــې النــدې مــوارد 

ــاملېږي:  ش
د 2017 د مــارچ لــه ۲۷ د 2017 د دســمبر تــر ۳ پــورې، پــه   •

شــوې.  ترســره  لیدنــې  اتــه  ســیمو  عبــوري  لــه  کــې  تورخــم 
ــي ســاحو څخــه  ــه معدن ــو کــې ل ــه هــرات او ننګرهــار والیتون پ  •

شــوې.  ترســره  لیدنــې  دوې 
ــه  ــه او ل ــه لیدن ــو څخ ــه مرکزون ــرو ل ــي ډب ــو او د قیمت ــه بازارون ل  •
ســوداګرو ســره مرکــې: 1( د کابــل پــه بازارونــو کــې – د شــمس، شــریفي، 
ــل  ــاره د کاب ــرو لپ ــي ډب ــې د قیمت ــهرنو ک ــه ش ــو او پ ــان مارکیټون زرکش
ــور  ــتان، د پېښ ــې 2( د پاکس ــره مرک ــوداګرو س ــه س ــې ل ــز ک ــي مرک معدن

ــې.  ــره مرک ــوداګرو س ــه س ــې ل ــي ک ــک منډی ــه نم ــار پ ښ

ــو  ــه درېی ــرش ل ــرو د ب ــي ډب ــې د قیمت ــل ک ــان او کاب ــه بدخش پ  •
لیدنــه.  څخــه  فابریکــو 

ــې  ــوې څېړن ــره ش ــوا د ترس ــه خ ــرام ل ــي پروګ ــو د پراختیای ــرو ملتون د ملګ
ــت  ــوکاڼیو د ارزښ ــس او ش ــوردو، اونیک ــه د الج ــه توګ ــې پ ــوې برخ د ی
ــاره، د  ــور لپ ــه راپ ــورد، د دغ ــم م ــو دوی ــاحوي کتن ــړاو د س ــه ت ــې پ زیاتون
ــه درې  ــو دغ ــي توک ــو. د معدن ــره ش ــوا ترس ــه خ ــرکت ل ــت LLC ش افغانی
ډولــه، د راپــور د مشــرتابه کمیټــې لــه خــوا پــه ګوتــه شــو. د دغــه غــوراوي 
ــړۍ  ــه لوم ــې پ ــه ده، چ ــو څېړن ــي توک ــو معدن ــزه، د هغ ــي انګی ــاره اصل لپ
ــږي.  ــه صادرې ــه توګ ــه اوم ــتخراجېږي او پ ــه اس ــي کچ ــه صنعت ــه پ درج
ــې  ــرو د پانګون ــر زنجی ــې پ ــي توکــو د ارزښــت زیاتون دغــه چــاره، د معدن
د فرصتونــو د پېژندنــې او لــه دولــت ســره یــې د شــریکولو لپــاره وه، ترڅــو، 
د کورنــۍ پانګونــې د انســجام پــه برخــه کــې د یــو الرښــود پــه توګــه کار 

ــړي.  وک
ــورې  ــروري پ ــر فب ــت د 2018 کال ت ــه اګس ــې، د 2017 کال ل ــه څېړن دغ
ــویلي  ــه س ــد پ ــه د هلمن ــاحوي کارون ــو س ــو څېړن ــوې دي. د دغ ــره ش ترس
د  څېړونــو  دي.  شــوې  ترســره  کــې  ننګرهــار  او  بدخشــان  والیــت، 
ــه هغــو  ــو، ل ــي ســاحو، کان کیندن ــه معدن ــړ کــې، ل ــه ل ــو پ ســاحوي کارون
ــږي،  ــدل کې ــه پېژن ــه توګ ــو پ ــې د مرکزون ــې د کان کیندن ــه، چ ــو څخ کلی
د کان د کارګرانــو لــه کمپونــو، د معدنــي توکــو لــه زېرمــه ځایونــو 
او ترانســپورتي مســیرونو څخــه یــې، د معدنــي توکــو د پروســس لــه 
ــو او کان  ــوی، د کانون ــړه. هغ ــه وک ــه لیدن ــاپونو څخ ــو او ورکش کارخان
کیندنــو د شــرکتونو لــه مالکینــو، پــه نارســمي کان کیندنــه کــې لــه معادلــو 
جوړښــتونو، د کان کیندنــې شــرکت لــه کارګرانــو، د ســیمه ییــزو ټولنــو لــه 
غــړو، ســوداګرو، د کارګــرۍ ټولنــو لــه اســتازو او دولتــي چارواکــو ســره 

ــورئ(. ــدول وګ ــدې ج ــړې. )الن ــې وک مرک
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الجورد

)بدخشان(

اونیکس 

)هلمند(

شوکاڼي 

)ننگرهار(

مرکه شوي کسان

دولتي چارواکي

ـــ 1 12 نادولتي فعاالن

3 ــ ــ د کارګرۍ ټولنو استازي 

1 ــ ــ سوداګر

5 3 ــ د معدين توکو د پروسس فابریکو خاوندان

5 5 2 د کانونو متصدیان

3 4 5 د کانونو کارګران

10 6 5 د سیمه ییزو ټولنو غړي )نارینه(

6 1 5 د سیمه ییزو ټولنو غړي )ښځې(

38 25 34 ټولټال

د احصاییې

 مرکزي اداره 

 د متحده ایاالتو د 

جیولوجي رسوې اداره

د دغه راپور اټکل

مرنالونه

صادرات 2018/2017 )1396( د تولید اوسط  2015-2011 تولید 2017

ـــ  4,850.0 4,537.4 قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او رسه زر

د ډبرو سکاره 2,200,000  566,200 1,014,113 

ـــ 408,936 شوکاڼي 1,000,000 

مرمر 60,830  66,340  4,698 

ـــ ـــ اونیکس 4,325 

ـــ ـــ رخام 145,250 

سندونه او شمېرې

د منرالــي تولیــد لپــاره د اټــکل ســندونه او شــمېرې د هغــو معدنــي توکــو لپــاره چمتــو شــوي، چــې د دغــه راپــور ټیــم لــه خــوا غــوره شــوي دي. 
دغــه اټکلونــه نــژدې د ۲۰۱۷ پــه تولیــد پــورې اړه لــري. د یادونــې وړ ده، چــې د راپــور اټکلونــه د بنســټیزو مفروضاتــو پــه پرتلــه ډېــر حســاس دی 
او کېــدای شــي لــه ډېــرو تېروتنــو ســره مــل وي. د ناامنیــو او اړونــدو ســیمو تــه د السرســي ســتونزې پــه پایلــه کــې او د کتبــي ســوابقو د نشــتوالي 
لــه املــه، د دغــو ســندونو او شــمېرو د راټولولــو او سیســتمي کولــو پــه برخــه کــې محدودیتونــه موجــود وو. پــر دې بنســټ، دغــه شــمېرې یــوازې 
ددې لپــاره دي، چــې ممکــن پــه راتلونکــي کــې د رســمي معلوماتــو پــه وســیله ثبــت شــي، روښــانه کــړي. لــه دې ســره ســره، مــوږ زیاتــې هڅــې 
وکــړې، ترڅــو لــه بېالبېلــو ســرچینو څخــه ســندونه او شــمېرې مثلــث بنــدي کــړو، ترڅــو د بــاور وړ اټکلونــو حداکثــر تــه ورســېږو، او د هغــو 

معدنــي توکــو لپــاره شــمېرې پــه پــام کــې ونیســو، چــې کولــی شــو، پــه منطقــي ډول یــې اټــکل کــړو. 

الف 3. 1 جدول– د ارزښت زنجیرې د څېړنې له الرې، مرکه شوي کسان

الف 3.2 جدول– په افغانستان کې د انتخاب شویو مرنالونو د تولید او صادراتو کچه، به مټریک ټن رسه.

د دغــه راپــور، د اټکلونــو پــه تــړاو د کــره توضیحاتــو لپــاره، د دغــې ضمیمــې پاتــې برخــې تــه مراجعــه وکــړئ. د متحــده ایاالتــو د جیولوجــي رسوې ادارې اټکلونــه د دغــې ادارې پــه وېبپاڼــه 
کــې: https://www.usgs.gov/centers/nmic/asia-and-pacific#af خپــاره شــوي دي؛ وروســتی الرسســی: 5 مــی 2019م. 

د احصاییــې مرکــزي ادارې اړونــدې شــمېرې د دغــې ادارې لــه وېبپاڼــې څخــه: annual-trade/6323/http://cso.gov.af/en/page/economy-statistics,، ترالســه شــوی دی؛ وروســتی 
الرسســی: 9 نومــر 2018م. 

یادښــتونه:  د شــوکاڼيو حجــم، لکــه څرنګــه چــې د افغانســتان د احصاییــې مرکــزي ادارې لــه خــوا راپــور شــوی، دغــه معدنــی توکــی )شــوکاڼي( د »ډبــرو« تــر رسلیــک النــدې ځــای پرځــای 
شــوی دی. د انتخــاب شــویو معــدين توکــو پــه تــړاو د بــرشي پرمختیــا مــيل راپــور اټکلونــه، د هغــه ســاحوي کار پــر بنســټ تــررسه شــوی، چــې پــر ۲۰۱۷ز. کال تــررسه شــوی دی؛ پــه دې 
توګــه دغــه اټکلونــه تــر ډېــره، د فعالــو کان کیندنــې برخــو او رسحــدي بندرونــو څخــه د ســاحوي کتنــې پــر بنســټ دی. د بــازار د رشایطــو او څارنیــزو بدلونونــو لــه املــه د کال پــه کال بدلونــو 

تــه پــه پــام رسه، 2017 بایــد د معــدين توکــو د صادراتــو لپــاره د بېلګــې کال پــه توګــه پــه پــام کــې و نــه نیــول يش. 
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د ډبرو سکاره

د ډبــرو ســکرو د صادراتــو د حجــم لپــاره، د راپــور د ټیــم غــړي، پــه تورخم 
کــې لــه یــو بنــدري نقطــې څخــه پــه لیدنــې ســره، مســتقیمې کتنــې ترســره 
کــړي. د دغــو کتنــو پــر بنســټ، د ورځــې نــژدې ۵۰۰ الرۍ د تورخــم بنــدر 
لــه الرې پاکســتان تــه ځــي چــې لــه دې ډلــې څخــه ۲۰۰-۳۰۰ یــې د ډبــرو 
ــار کــړي وي )کــه څــه  ــورو یــې شــوکاڼي ب ــې ن ــار وي او پات ــر ســکرو ب پ
هــم داســې شــواهد شــته، چــې ښــیي، چــې د شــوکاڼیو ډبــرو النــدې زیاتــره 
قیمتــي او نیمــه قیمتــي ډبــرې قاچــاق کېــږي؛(. دغــه اټکلونــه لــه چلوونکــو 
ســره د مرکــې پــه تــرڅ کــې هــم تاییــد شــوي دی. دغــه ۵۰۰ الرۍ پــه ورځ 
کــې یــوازې منځنــۍ کچــه ده. پــه ځېنــو وختونــو کــې د بېلګــې پــه توګــه 
د ۲۰۱۷ ز. پــه مــارچ کــې لــه دغــه بنــدره د ورځــې ۱۴۰۰ الرۍ د پاکســتان 

لــوري تــه اوښــتلې. 
معاملــه شــوي حجــم او د معدنــي توکــو پــه تولیــد کــې فصلــي کموالــي تــه 
پــه پــام ســره، پــه محتاطانــه ډول دغــه اټــکل پــه ورځ کــې ۱۰۰ الرې پــه پــام 
کــې ونیــول شــوې. همدارنګــه د هــرې الرۍ بــار پــه اوســط ډول ۴۰ ټنــه د 
ډبــرو ســکاره پــه پــام کــې ونیــول شــول. فــرض کــړئ، چــې دغــه معامالت 
پــه کال کــې ۳۰۰ ورځــې ترســره کېــږي، چــې د دغــې فرضیــې لــه مخــې، 
دغــه شــمېره ټولټــال ۱۲۰۰۰۰ ټنــو تــه پــه کال کــې رســېږي، چــې تــر یــوه 
بریــده تــر هغــه کچــه لــوړ دی، چــې رســمي چارواکــو راپــور ورکــړی دی. 
ــه د  ــه ۲۰۱۷ ز. کال کــې ۱،۰۱۴،۰۰۰ ټن ــه مخــې، پ د افغانســتان د شــمېرو ل
ډبــرو ســکاره پاکســتان تــه صــادر شــوې دي. خــو د پاکســتان د ګمرکاتــو 

داســې فکــر کیــږي، چــې د ډبــرو لــه ســکرو پرتــه نــور منرالونــه او معدنــي توکــي یــوازې لــه هېــواده بهــر صادراتــو لپــاره کارول کېــږي. د اونیکــس، مرمرو 
او شــوکاڼیو داخلــي کارونــې محــدودې دي. ســربېره پــر دې، پــه داســې حــال کــې، چــې د شــوکاڼیو د پــام وړ انــدازه د ننګرهــار پــه صنعتــي ښــارګوټي 
کــې پروســس کېــږي، خــو یــوازې پــه محــدوده کچــه پــه داخــل کــې د چســپ او رنــګ د تولیــد لپــاره د ګټــه اخیســتنې وړ ګرځــي، پــه داســې حــال کــې، 
ډېــره برخــه کــې لــه هېــواده بهــر صادرېــږي. پــه همــدې توګــه، ګــران بیــه فلــزات او قیمتــي ډبــرې د بهرنیــو بازارونــو د ګټــه اخیســتنې لپــاره، لــه هېــواده 
بهــر صادرېــږي او یــوازې کــم مقــدار یــې د هېــواد پــه دننــه د اســتفادې وړ ګرځــي. پــه همــدې حــال کــې، د ډبــرو ســکرو زیاتــه برخــه د هېــواد دننــه 

مصرفېــږي. ســربېره پــر دې، فکــر کېــده چــې، د کال پــه بهیــر کــې ټــول راویســتل شــوي معدنــي توکــي، پــه هماغــه کال کــې صادرېــږي. 

د شــمېرو لــه مخــې، دغــه هېــواد پــه ۲۰۱۷-۲۰۱۸ مالــي کــې د ۱،۰۱۰،۰۰۰ 
ټنــو د ډبــرو ســکاره لــه افغانســتان څخــه وارد کــړي دي. د زیاتــو څېړنــو او 
ســاحوي کتنــو د نشــتوالي پــه صــورت کــې، د ډبــرو ســکاره د یــو میلیــون 
ــرو  ــی وښــیي، ترڅــو د ډب ــور زیاتوال ــد ۲۰ ســلنه ن ــو رســمي شــمېره، بای ټن

ســکاره  ۱.۲ ټنــو صادراتــو تــه ورســېږو. 
پــه همــدې حــال کــې، د ډبــرو ســکرو د صادراتــو ترڅنــګ، بایــد داخلــي 
ــه  ــکاره پ ــرو س ــه د ډب ــواد دنن ــو. د هې ــې ونیس ــام ک ــه پ ــم پ ــې ه ــت ی لګښ
النــدې ډول اټــکل شــوي دي. د افغانســتان پــه ښــاري ســیمو کــې د پخلــي 
او د کورونــو د ګرمولــو لپــاره پــه معمــول ډول لــه جامــد ســوند توکــو څخه 
ګټــه اخیســتل کېــږي. نــژدې ټولــې ښــاري کورنــۍ )۹۹ ســلنه( د کورونــو 
د تودولــو لپــاره د ســوند پــر جامــدو توکــو متکــي دي، چــې لــه دې جملــې 
څخــه ډېــر زیــات لــه ډبــرو ســکرو څخــه کار اخیســتل کېــږي. ســربېره پــر 
دې، د ډبــرو ســکرو نــور داخلــي لګښــت، د حمامونــو ګرمــول او د خښــتو 
ــور  ــه راپ ــې د دغ ــال ک ــدې ح ــه هم ــتنه ده . پ ــه اخیس ــرې ګټ ــاره ت ــو لپ بټی
ــو د  ــوازې د کورون ــاره ی ــرف لپ ــي مص ــکاره د داخل ــرو س ــه، د ډب ــه موخ پ
ګرمولــو لپــاره پــه پــام کــې نیــول شــوي دي. پــر دې بنســټ، د ډبــرو ســکرو 
ــوي دي.  ــکل ش ــې اټ ــه کال ک ــه پ ــژدې ً ۱،۰۰۰،۰۰۰ ټن ــت ن ــي لګښ داخل
پــه دې برخــه کــې کــره محاســبه پــه النــدې ۲ جــدول کــې، لــه توضیحــي 

یادښــتونو ســره یوځــای، ښــودل شــوې ده. 
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خدمتونو په موخه، له ډبرو سکرو څخه کار اخيل، نژدې 25- 80 واحد؛ 2( هغه حویلۍ، چې ښايي له مرکز ګرمۍ او د پخيل د څو فامیيل خدمتونو څخه ګټه اخيل؛ او 3( 
هغه حویلۍ، چې د یو فامیل له خوا کارول کېږي او له داش څخه کار اخيل. په دې برخه کې ونډې په الندې توګه محاسبه شوې ده: 

په زوين ښارونو کې د اپارټامنونو ميل منځنۍ کچه )4%( اټکل شوه. که څه هم د کابل ونډه )7.8 %( وه، په دې توګه دغه شاخص د کابل لپاره وکارول شو. 
په زوين ښارونو کې د حویلیو ونډه 66.6% محاسبه شوه )د ښار جوړونې وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو د مېشتېدو دفر 2017( او فردي حویلۍ 54.5% د استوګنې 

واحدونو لپاره محاسبه شو. )اړوند معلومات د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت پورې اړه لري 2015(، د استوګنې واحدونو په ټولټال کې د حویلیو ونډه %36.5 )%66.6 
x 54.5% = 36.3%(. له دې رسه رسه، دغه ونډه د کابل لپاره، د اپارټامنونو په لوړې کچې رسه کموالی وموندله )7.8%- 4% = 3.8%(، چې د حویلیو ونډه د 32.5% په 

شاوخوا جوړوي. په ښاري زونونو کې د فردي حویلیو ونډه په داسې بڼه محاسبه شوه )x )%66.6 -%100 54.5% = 18.2% د منظمو استوګنو رسه جمع، چې په عمدي توګه 
له هم بېل کورونه دي )32.8%، د افغانستان اسالمي جمهوري )2015(( ټولټال ونډه 51% )18.2%+ 32.8% = 51%( جوړوي. 

ii.د دغې ونډې پر بنسټ )په الندې ۳ یادښت کې( ، د هرې کتګورۍ لپاره د مسکوين واحدونو اټکل ترالسه شوی دی )د کتګورۍ ونډه X د مسکوين واحدونو له ټولټال 
شمېره رسه = په هره کتګورۍ کې د مسکوين واحدونو شمېر(. 

iii.د ساحوي کتنو پر بنسټ، فرض پر دې دی، چې یو اپارټامن په میاشتنی ډول ۴ ټنه د ډبرو سکاره مرصفوي، یو څو فامیيل حویلۍ په هره میاشته کې 0.5 ټنه د ډبرو 
سکاره مرصفوي او یو بېل کور په منځنۍ کچه په میاشت کې 0.4 ټنه د ډبرو سکاره مرصفوي. په ټولیزه توګه فرض کېږي، چې د ژمي په څلورو میاشتو د ډبرو له سکرو 

څخه د کورونو د ګرمولو لپاره ډېره زیاته ګټه اخیستل کېږي. 
iv.د ډبرو سکاره د کارونې اټکلیز حجم، په هر ژمي کې د ډبرو سکرو د کارونې له حجم رسه، د مسکوين واحدونو د شمېر په رضبولو رسه، د هر واحد لپاره محاسبه 

کېږي. په اپارټامنونو کې د ډبرو سکرو د کارونې حجم یوه استثنا ده، چېرې چې هلته د براکتونو شمېر )د اپارټامن د واحدونو پرځای د اپارټامن بالکونه( د محاسبې لپاره، 
په پام کې نیول کېږي. د دې دلیل دا دی، چې د اپارمتان هر بالک، د سوند یوه رسچینه لري، نه څو ګونې. 

v.د افغانستان له اسالمي جمهوري څخه، 2015م. د ډبرو سکاره د کارونې اټکلیز حجم، په هر ژمي کې د ډبرو سکرو د کارونې له حجم رسه، د مسکوين واحدونو د شمېر 
په رضبولو رسه، د هر واحد لپاره محاسبه کېږي. په اپارټامنونو کې د ډبرو سکرو د کارونې حجم یوه استثنا ده، چېرې چې هلته د براکتونو شمېر )د اپارټامن د واحدونو 

پرځای د اپارټامن بالکونه( د محاسبې لپاره، په پام کې نیول کېږي. د دې دلیل دا دی، چې د اپارمتان هر بالک، د سوند یوه رسچینه لري، نه څو ګونې. 
 .vi

vii.د اپارټامن بالکونه 25-80 مسکوين واحدونو ته شاملېږي او د یوې مرکز ګرمۍ له الرې ګرمېږي. داسې فرض کېږي، چې د اپارټامن هر بالک 60 اپارمتانونه لري. د 
بېلګې په توګه په کابل کې د اپارمتاين واحدونو اټکلیز شمېر 30895 دی؛ د اپارمتاين بالکونو شمېر 515 )30.895 / 60 = 515( اټکل شوی دی او په زوين ښارونو کې 

ترکیبي شمېر 178 اټکل شوی دی. 
viii.په څلورو زوين ښارونو کې: هرات، جالل آباد، کندهار او مزاررشیف، د کډو مسکوين واحدونو شمېر. د افغانستان اسالمي جمهوري دولت، 2015 .

رسچینه: د ښار جوړونې وزارت، د ملګرو ملتونو د وګړو د مېشتولو دفر )2017(. د افغانستان د استوګنې شاخص. کابل، د ملګرو ملتونو د وګړو مېشتولو دفر. د افغانستان 
اسالمي جمهوري دولت 2015. د افغانستان د ښارونو د وضعیت راپور 2015: لومړی ټوک. کابل: 

په ژمي کې د کارول شوي ډبرو سکاره 
iv ټولټال، ټنونه

د ژمي فصل په ټولو ۴ میاشتو کې د 
استفادې د ډبرو سکاره د هر واحد لپاره 

iii په ټن رسه

د استوګنې واحدونو 
ii شمېر

i %د استوګنې واحدونه موقعیت 

مجموع 664,988  1,006,117

588,643  v 396,095 کابل

8,239  16.0 vi )515( 30,895 %7.8 آپارټامنونه

257,172  2.0 128,586 %40.1 څو فامیيل حویلۍ-

323,233  1.6  202,020 %51.0 حویلۍ – یو ، فامیيل

417,474 vii 268,893   د زون مرکزيښارونه: هرات، جالل
آباد، کندهار او مزاررشیف. 

2,844 16.0 )178( 10,665 %4.0 آپارټامنونه

195,200 2.0 97,600 %36.3 حویلۍ- څو فامیيل

219,430 1.6 137,143 %51.0 حویلۍ – یو فامیيل

الف 3.3 جدول– په افغانستان کې د ښاري اوسیدونکو د استفادې وړ د ډبرو سکرو کلنی داخيل لګښت

پــر دې بنســټ، پــه افغانســتان کــې د ډبــرو ســکاره د تولیــد ټولټــال حجــم پــه ۲۰۱۷ز. کال کــې د ۲.۲ میلیــون ټــن شــاوخوا اټــکل کېــږي، چــې لــه 
دې جملــې څخــه ۱.۲ میلیــون ټنــه یــې بهــر تــه صادرېــږي او ۱ میلیــون ټنــه نــور یــې کورنــی مصــرف دی. ان داســې اټــکل کېــږي، چــې د ډبــرو 

ســکرو لپــاره دغــه اټــکل– د دواړو صادراتــو او کورنــي لګښــت لپــاره– ټیــټ وي. 
د ډبــرو ســکرو بیــه فــي ټنــه ۹۰ ډالــره پــه پــام کــې نیــول شــوې ده، چــې دغــه بیــه، د داخلــي بــازار معمولــه بیــه ده، چــې د کابــل لــه بازارونــو څخــه 

اخیســتل شــوې ده. 
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 افغانستان کې د کانونو کېندنه 

شوکاڼي

ــې  ــه داس ــږي، پ ــول کې ــتئاتیت نوم ــره، اس ــې ډب ــوکاڼي لرونک ــص ش د خال
ــږي.  ــه یادې ــه نام ــرې پ ــون ډب ــره د صاب ــه ډب ــوکاڼیو ناخالص ــې د ش ــې چ ک
ــۍ وســایلو د ډکورشــون او  ــرو څخــه د کورن ــه ډب ــون ل اســتئاتیت او د صاب
کاشــي کارۍ لپــاره کار اخیســتل کیــږي، خــو یــوازې لــه اســتاتیت څخــه د 

ــه کیــږي.  ــه پورت ــه موخــه ګټ ــد پ شــوکاڼیو د پــوډر د تولی
د افغانســتان د شــوکاڼیو ســرچینې او کانونــه تــر ډېــره د هېــواد پــه ختیــځ او 
د پاکســتان ســرحد تــه نــژدې ننګرهــار والیــت کــې موقعیــت لــري، چــې د 
طالبانــو او د خراســان اســالمي دولــت ترمنــځ د النجــې او شــخړې النــدې 
دي. لــه ۲۰۰۹ کال راهیســې داســې ښــکاري، چــې د شــوکاڼیو کاروبــار او 
ســوداګري مــخ پــه غوړېــدا ده، چــې پــه ننګرهــار والیــت کــې د شــوکاڼیو 
د پروســس د ۲۲ کارخانــو د جوړېــدو المــل شــوې، او همدارنګــه د 
شــوکاڼیو د کان کیندنــې د متصدیانــو او ســوداګرو پــه ګــډون د شــوکاڼیو 
اتحادیــه هــم پــه دغــه والیــت کــې جــوړه شــوه. د شــوکاڼیو د پروســس د 
کارخانــو مالــک شــرکتونه پــه عمــودي بڼــه یــوه ده، لکــه څرنګــه چــې هــم 
ــه  ــه توګ ــو پ ــي توک ــرې د صنعت ــم ت ــدي دی او ه ــوکاڼیو د کان متص د ش
تــرې کار اخلــي. پــه دې برخــه کــې د ډیــری شــرکتونو پــه پروســس کــې، 
ــو  ــم ی ــه ه ــه څ ــاملیږي.، ک ــرش ش ــو ب ــو تخت ــې او کوچنی ــوکاڼیو تخت د ش
ــو  ــر پرمختلل ــې پ ــه ک ــه برخ ــد پ ــوډر د تولی ــوکاڼیو پ ــرکتونو د ش ــمېر ش ش
ــه  ــته پ ــس وروس ــر پروس ــوکاڼي ت ــه ش ــړې ده. دغ ــه ک ــو پانګون تجهیزات
مســتقیمه توګــه صادرېــږي. ســربېره پــر دې، داســې ډېــر کانونــه هــم شــته، 

ــه پروســس پرتــه صــادروي.  چــې شــوکاڼي پــه مســتقیمه توګــه او ل
د دغــه راپــور پــه موخــه، د شــوکاڼیو پــه صنعــت کــې لــه ښــکېلو بېالبېلــو 
ــاحوي  ــو او س ــره د مرک ــوولینو س ــه مس ــت ل ــار والی ــرچینو او د ننګره س
کتنــو او همدارنګــه د شــته ســندونو د څېړلــو پربنســټ، د شــوکاڼیو د 

ــوی دی.  ــکل ش ــم اټ ــو حج صادرات
د ۲۰۱۷ ز. کال لپــاره د افغانســتان د ګمرکونــو ادارې شــمېرې د شــوکاڼیو د 
صادراتــو شــمېرې: ۴۵۲،۴۴۵ ټنــه ښــیي، چــې د هــر ټــن لپــاره پــه ۱۴ ډالــر 
ــتان د  ــې د افغانس ــې، چ ــال ک ــې ح ــه داس ــوي دي. پ ــادر ش ــره ص ــې س بی
احصاییــې مرکــزې ادارې شــمېرې پــه دې برخــه کــې د ۲۰۱۸/۲۰۱۷ کال 
لپــاره ۴۰۸.۹۳۶ ټنــه شــوکاڼي ښــیي، چــې فــي ټــن پــه ۱۴.۸ ډالــره ضمنــي 
بیــې ســره یــوازې پاکســتان تــه صــادر شــوي دي. د پاکســتان د احصاییــې 
لــه دفتــر څخــه ترالســه شــوې شــمېرې، چــې همدارنګــه د نړیــوال ګمــرک 
کوډونــه وړانــدې کــوي، ښــیي، چــې پــه ۱۸/۲۰۱۷ کال کــې لــه افغانســتان 
ــه  ــوي - ۴۶۹،۰۲۱ ټن ــوډر ش ــرش او ناپ ــو – ناب ــه د ټالک ــتان ت ــه پاکس څخ
شــوکاڼي د فــي ټــن لپــاره پــه ۹۱ ډالــرو، وارد شــوي دي. پــه دې توګــه، د 
ــه دي صــادر  ــه ن ــه پیل ــه مخــې، پروســس شــوي شــوکاڼي ل دغــو شــمېرو ل

شــوي.
ــور  ــه راپ ــو ریاســت ل ــه داســې حــال کــې ده، چــې د ننګرهــار د کانون دا پ
ســره ســم، پــه ۲۰۱۷ کال کــې، ۴۵۳۰۰۰ ټنــه شــوکاڼي پــه دغــه والیــت کې 
ــوکاڼیو د  ــوې دي. د ش ــادر ش ــه ص ــت څخ ــه والی ــه دغ ــوي  او ل ــد ش تولی
اتحادیــې لــه راپــور ســره ســم، د شــوکاڼیو د پروســس کارخانــې ۸۰۰،۰۰۰ 

ټنــه پروســس شــوي شــوکاڼي، صــادر کــړي دي. 
ــرحدي  ــتان د س ــه د افغانس ــه څېرم ــتان ت ــې پاکس ــې، چ ــاحوي کتن ــه س هغ
ــرو  ــوې )د ډب ــره ش ــال ترس ــې پرمه ــه د لیدن ــو څخ ــي برخ ــه اصل ــدر ل بن
ــې  ــود، چ ــړئ( وښ ــه وک ــه مراجع ــو ت ــدې جزییات ــرلیک الن ــر س ــکاره ت س
ــي،  ــه ځ ــتان ت ــه الرې پاکس ــدر ل ــم بن ــژدې ۵۰۰ الرۍ، د تورخ ــې ن د ورځ
چــې لــه دې ډلــې ۲۰۰-۳۰۰ الریــو کــې شــوکاڼي بــار وي، چــې هــره یــوه 
نــژدې ۴۰ ټنــه شــوکاڼي لېــږدوي. د حجــم او فصلــي کموالــي بدلونونــو تــه 
پــه پــام ســره، د ورځــې د ۱۰۰ الریــو احتیاطــي اټــکل پــه پــام کــې ونیــول 
شــو او داســې یــې فــرض کــړه ، چــې پــه دې برخــه کــې معامــالت پــه کال 

کــې ۲۵۰ ورځــې ترســره کېــږي . پــر دې بنســټ، د دغــه اټــکل لــه مخــې، 
ــوکاڼیو د  ــېږي. د ش ــه رس ــو ت ــون ټن ــو میلی ــادرات ی ــي ص ــوکاڼیو کلن د ش
ارزښــت زنجیــرې پــه تــړاو یــوه څېړنــه، چــې د دغــه راپــور د چمتــو کولــو 
پــه موخــه ترســره شــوه او همدارنګــه ســاحوي کتنــې ، جوتــه کــړې، چــې 
پــر شــوکاڼیو بــار لــه دغــو ۱۰۰ الریــو څخــه چــې د ورځــې د تورخــم بنــدر 
ــه  ــو ل ــو د مامورین ــې د ګمرکون ــوازې ۴۰ ی ــه اوړي، ی ــتان ت ــه الرې پاکس ل
ــوکاڼیو د  ــې د ش ــو کال ک ــه ی ــې، پ ــرڅ ک ــه دې ت ــوي دي. پ ــت ش ــوا ثب خ
صادراتــو ۴۰۰۰۰۰ ټنــه رســمي شــمېرې، زمــوږ د اټــکل لــه مخــې پــه کال 
کــې یــو میلیــون ټنــه دي. دغــو څېړنــو همدارنګــه وښــوده، چــې پــه ننګرهار 
کــې د شــوکاڼیو د پروســس ۲۲ کارخانــې شــته، چــې هغــوی پــه اونــۍ کــې 
لــه ۲۵۰ تــر ۳۰۰۰ ټنــه اومــه شــوکاڼي کاروي . دلتــه، پــه هــره کارخانــه کــې 
پــه اونــۍ کــې د ۱۰۰۰ ټنــو اومــه شــوکاڼیو د کارونــې پــه اټــکل ســره ، چــې 
ــوکاڼي  ــه ش ــې ۱.۱ میلیون ــه کال ک ــوا پ ــه خ ــو ل ــو کارخان ــوکاڼیو ټول د ش
مصرفېــږي. اټــکل کېــږي، چــې د پروســس پــه بهیــر کــې نــژدې ۱۰ ســلنه 
شــوکاڼي ضایــع کېــږي، چــې پــه دې توګــه پــه کلنــي ډول تــرې یــو میلیــون 
ټــن محصــول ترالســه کېــږي، نــژدې ټــول شــوکاڼي بهــر تــه صادرېــږي. پــه 
ــتان  ــې د افغانس ــې، چ ــار ک ــور ښ ــه پېښ ــتان پ ــوداګر د پاکس ــې، س ــای ک پ
ــه  ــې ل ــوي، چ ــکل ک ــازار دی، اټ ــز ب ــیمه یی ــی س ــاره لومړن ــوکاڼیو لپ د ش

افغانســتان څخــه پــه کال کــې ۱.۲ میلیــون ټنــه شــوکاڼي واردېــږي. 
ــو احتیاطــي اټــکل  ــه ی ــو ځــای کــوو او ل ــر الســه شــوې شــمېرې ی دغــه ت
څخــه کار اخلــو ، چــې لــه افغانســتان څخــه د صــادر شــویو شــوکاڼیو کلنــی 
ــه  ــه ده؛ ځک ــم ټیټ ــمېره ال ه ــه ش ــه دی . دغ ــم ۱۰۰۰،۰۰۰ ټن ــي حج واقع
یــوازې د هغــو شــوکاڼیو صــادرات ښــیي، چــې د شــوکاڼیو د پروســس کولو 
کارخانــې لــه الرې ترســره کیــږي او د اومــو شــوکاڼیو صادراتــو تــه پکــې 

نــه شــاملېږي. 
ــې  ــرو بی ــوکاڼیو، د ۱۰۰ ډال ــن ش ــي ټ ــاره، د ف ــکل لپ ــت د اټ ــد ارزښ د تولی
ــې  ــتان ک ــه افغانس ــه، پ ــه بی ــې دغ ــوی، چ ــتل ش ــه کار اخیس ــو څخ ــه ټاکل ل
معمولــه بیــه ده. د بیــې پــه تــړاو معلومــات، پــه ننګرهــار کــې لــه ســوداګرو 
څخــه ترالســه شــوي دي. دغــه بیــه، لــه هغــې ضمنــي بیــې ســره نــژدې ده، 

ــه خــوا ثبــت شــوې ده.  چــې د پاکســتان د رســمي شــمېرو ل
د اونیکس ډبره 

اونیکــس یــو ډول معدنــي تراورتــن دی او د نړیوالــو توکــو د ډلبنــدۍ 
ــره، د  ــه مخــې، د تراورتــن تــر نامــه النــدې ډلبنــدي کېــږي. اونیکــس ډب ل

ــږي.  ــاره کارول کې ــایلو لپ ــي وس ــن او تزیین ــي تزیی داخل
د افغانســتان د اونیکســو ډبــرې ډیــری زېرمــې پــه بېالبېلــو شــنو، ګالبــي او 
ــري. د  ــتون ل ــې ش ــو ک ــد والیتون ــرات او هلمن ــه ه ــې، پ ــو ک ــپینو رنګون س
هــرات اونیکــس ایــران تــه صادرېــږي، پــه داســې حــال کــې، چــې د هلمنــد 
ــې، د ۲۰۱۸ ز. کال  ــه مخ ــروې ل ــمي س ــي. د رس ــه ځ ــتان ت ــس پاکس اونیک
لــه وروســتیو یــوازې پــه غزنــي او پــروان والیتونــو کــې، د اونیکــس درې 

کانونــه د دولتــي رســمي تړونونــو پــر بنســټ فعالیــت لــري. 
ــه  ــرو کانون ــس ډې ــې د اونیک ــت ک ــد والی ــه هلمن ــې پ ــال ک ــدې ح ــه هم پ
شــته، چــې لــه دولتــي تــړون پرتــه پــه کــې کان کیندنــه کېــږي. د اونیکــس 
د ارزښــت زنجیــرې د څېړنــې د مخینــې پــه توګــه، چــې د دغــه راپــور لپــاره 
چمتــو شــوې، د څېړنــې ټیــم پــه هلمنــد کــې د اونیکــس لــه پنځــو کانونــو 
ــو  ــو متصدیان ــه د دوو کانون ــې څخ ــه دې ډل ــې ل ــړه، چ ــه وک ــه لیدن څخ
وویــل، چــې د کانونــو او پترولیــم وزارت رســمي تــړون لــري او یــو مــورد 
کــې وویــل شــو، چــې د کانونــو او پترولیــم وزارت د تــړون د ترالســه کولو 
ــو  ــو د کانون ــورو موردون ــړی، او دوه ن ــدې ک ــتنلیک وړان ــې غوښ ــاره ی لپ
ــې د  ــه، چ ــه ځای ــه هغ ــت کاوه . ل ــه فعالی ــړون پرت ــه ت ــم وزارت ل او پترولی
هلمنــد والیــت د اونیکــس تړونونــو پــه تــړاو، د کانونــو او پترولیــم وزارت 
پــه رســمي ډیتابیــس کــې هېــڅ راز ثبــت او راجســتر نــه ترســترګو کېــږي، 
ــمېر  ــو ش ــړاو ی ــه ت ــو پ ــرو د تړونون ــام ډب ــې د رخ ــت ک ــه والی ــه دغ ــو پ خ
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ــت  ــه والی ــه دغ ــې پ ــري، چ ــکان ل ــه ام ــه دې توګ ــود دي، پ ــندونه موج س
کــې د اونیکــس ډبــرو کان کیندنــه هــم د رخــام ډبــرو د تړونونــو پــه 

چــوکاټ کــې ترســره کېــږي. 
د افغانســتان د ســروې پــر بنســټ، د افغانســتان د اونیکــس ډبــرو د صادراتــو 
پــه تــړاو شــمېرې پــه الس کــې نشــته، د اونیکــس واردات، د مرمــر ډبــرو پــه 

وارداتــو کــې درج شــوې دي. 
د ارزښــت زنجیــرې د څېړنــو څېړنیــز ټیــم همــدا راز پــه هلمنــد، کندهــار، 
هــرات او د کابــل پــه شــاوخوا کــې د مرمــرو او اونیکــس د تولیــد لــه شــپږو 
کارخانــو څخــه لیدنــه وکــړه. د اونیکــس د پروســس یوازینــۍ کارخونــه، 
د هلمنــد والیــت پــه مرکــز لښــکرګاه ښــار کــې ده، چــې لرغونوالــی یــې 
ــه کان  ــرو ل ــس ډب ــې د اونیک ــد ک ــه هلمن ــېږي او پ ــه رس ــیزې ت ۱۹۷۰ لس
څخــه پــه زیــات واټــن کــې د دغــه والیــت پــه ســویل کــې پرتــه ده )۳- تــر 
ــس  ــر دې، د اونیک ــربېره پ ــږي(. س ــکل کې ــر الر اټ ــه د موټ ــې ورت ۵ ورځ
نــوې کارخانــې د کابــل پــه شــاوخوا، کندهــار او ګــذره )هــرات والیــت( 
کــې شــته، چــې نــژدې ۴ - ۱۱ کالــه مخکــې جــوړ شــوې دي. د اونیکــس 
ــمهال  ــې اوس ــخ دي، چ ــره م ــو س ــدي ننګون ــه ج ــې ل ــس کارخان د پروس
ــو  ــو چمت ــو اونیکس ــې، د اوم ــې ننګون ــرو مهم ــر ډې ــوي. ت ــه ک ــت ن فعالی
کــول، د لېږدولــو لــوړه بیــه یــې، د باکیفیتــه ســړکونو نشــتوالی او د برېښــنا 

ــه دي.  ــوړ قیمتون ل
ــوې او  ــوړه ش ــه ل ــس بی ــه اونیک ــې د ناخالص ــو ک ــتیو کلون ــه دې وروس پ
فــي ټــن ۶۰۰ ډالــرو تــه رســېدلې ده؛ پــه پایلــه کــې د اونیکــس د پروســس 
کارخانــې ورځ تــر بلــې پــه داســې وضعیــت کــې واقــع کېــږي، چــې نــور 
د اونیکــس لــه پروســس څخــه ګټــه نــه شــي ترالســه کولــی. پــه دې برخــه 
کــې بــل المــل، د کان کیندنــې پــه فعالیتونــو کــې د چاودنــې لــه کړنــالرې 
څخــه پــه پراخــه کچــه کار اخیســتنه ده. پــه کان کــې د چاودنــې لــه املــه، د 
اونیکــس یــا )مرمــر ډبــرو( پــه کونــدو کــې درزونــه رامنځتــه کېــږي او دغــه 
چــاره د دې المــل ګرځــي، چــې د دغــو ډبــرو د لېــږد یــا بارولــو پرمهــال او 
د خرابــو ســړکونو لــه الرې یــې د لېږدولــو لــه املــه، دغــه درزونــه نــور هــم 
پــراخ شــي او پــه پایلــه کــې د اونیکــس د لــه منځــه تلــو المــل شــي. لــه بلــې 
خــوا، د اونیکســو ډبــرو ډیــره کانونــه د هلمنــد والیــت پــه ســویل پاکســتان 
ــس د  ــې د اونیک ــد ک ــه هلمن ــیمه پ ــه س ــه دي، دغ ــه پرات ــه څېرم ــې ت پول
پروســس لــه کارخانــو څخــه ډېــر زیــات واټــن لــري، نــو دغــه چــاره هــم 

پــه دې برخــه کــې نااقتصــادي تمامېــږي. 
ــواري  ــدي )ک ــه، د تولی ــه موخ ــتنې پ ــې اخیس ــې د ګټ ــور ک ــه راپ ــه دغ پ
ــه خــوا د  ــم وزارت ل ــو او پترولی ــد حجــم، د کانون شــوی( اونیکــس د تولی
ــبه  ــټ محاس ــر بنس ــو پ ــروې ګان ــدو س ــورې اړون ــو پ ــې تړونون کان کیندن
شــو. د اونیکــس هغــه حجــم او انــدازه، چــې پــه ناقانونــه توګــه تولیدېــږي، 
دلتــه پــه پــام کــې ونــه نیــول شــوه. د دغــو شــمېرو او ســندونو پربنســټ، د 
ــي او  ــه غزن ــې پ ــورده، چ ــه کان درې م ــې، د دغ ــای ک ــه پ ۲۰۱۸ ز. کال پ
پــروان والیتونــو کــې یــې موقعیــت درلــود، تمــه کېــده پــه کال کــې ۴۳۲۵ 
ټنــه اونیکــس تولیــد کــړي . . د یادونــې وړ ده، چــې دغــه کچــه او حجــم، 
پــه افغانســتان کــې د اونیکــس کان رښــتینی حجــم ډېــر کــم ښــیي. پــه دې 
برخــه کــې بــل دلیــل دا دی، چــې د اونیکــس د کان کیندنــې د ۵ شــرکتونو 
لــه ډلــې څخــه، چــې لــه څلــورو څخــه یــې د ارزښــت زنجیــرې د څېړنــو د 
څېړنیــز ټیــم لــه خــوا لیدنــه وشــوه، پــه میاشــت کــې پــه منځنــۍ کچــه خپــل 
تولیــد ۱۰۰-۴۰۰ ټنــه وښــودل، دا پــه دې مانــا ده، چــې پــه کال کــې یــوازې 

دغــه څلــور شــرکتونه ۶۰۰۰ ټنــه اونیکــس تولیــدوي. 
ســربېره پــر دې، د رخامــو ډبــرو پــه برخــه کــې هــم د پــام وړ کان کیندنــه 
جریــان لــري. د کانونــو او پترولیــم وزارت د کوچنیــو تړونونــو ســندونه او 
شــمېرې ښــیي، چــې د رخامــو د کان کیندنــې اوه شــرکتونه )درې پــه هلمند 
ــه کال کــې د  ــري، چــې پ ــه ل ــه هــرات کــې( فعــال تړونون ــور پ او څلــور ن

۱۴۵۲۵۰ ټنــه تولیــد لــري. کــه دا واقعیــت ولــري، چــې د رخامــو د تړونونــو 
پــه چــوکاټ کــې د کان کیندنــې شــرکتونه، اونیکــس اســتخراجوي، نــو دا 
پــه دې مانــا ده، چــې د رســمي ســندونو لــه مخــې د اونیکــس کلنــی تولیــد 
)۴۳۲۵ ټنــه دي(، چــې بیــا هــم کمــه شــمېره ده. پــه همــدې حــال  کــې، د 
ــه وضاحــت  ــه دې برخــه کــې د ن ــو د نشــتوالي او پ ــړاو د معلومات ــه ت ــو پ بی
لــه املــه، د رخامــو اټــکل، د معدنــي توکــو پــه ټولټــال کــې، نــه دی شــامل 

شــوی. 
د اومــو اونیکــس د کونــدو بیــې پــه ایــران کــې د شــنه روښــانه رنــګ لپــاره 
فــي ټــن لــه ۳۰۰ ډالــرو څخــه نیولــی، بیــا پــه کراچــۍ کــې د شــنو اونیکــس 
لپــاره فــي ټــن تــر ۲۰۰۰ ډالــرو پــورې دي. د اونیکــس د ارزښــت زنجیــرې 
د څېړنــو لــه الرې، د راټــول شــویو بیــو پربنســټ، اوســط بیــه، لــه فــي ټــن 
۸۴۰ ډالــرو ســره برابــر دي. د پولــې هــا خــوا اضافــي لګښــتونو تــه پــه پــام 
ــل  ــې عام ــې د کان کیندن ــتان ک ــه افغانس ــږي، پ ــکل کې ــې اټ ــره، داس س

شــرکتونو لــه خــوا د اونیکــس بیــه فــي ټــن ۶۰۰ ډالــره ده. 
د مرمرو ډبرې

ــه  ــه پ ــن او همدارنګ ــي تزیی ــي او خارج ــو د داخل ــرې، د ودانی ــرو ډب د مرم
ــې  ــر دې دی، چ ــاور پ ــږي. ب ــې کارول کې ــایلو ک ــي وس ــري او تزیین هن
ــژدې  ــري، چــې ن ــه ل ــه ســرچینې او بېالبېــل ډولون افغانســتان د مرمــرو بډای

ــېږي . ــه رس ــو ت ۴۰۰ ډولون
د ۲۰۱۸ ز. کال لــه وروســتیو، چــې پــه دې برخــه کــې د کان کیندنــې 
ــو  ــو والیتون ــه درېی ــود، پ ــې درل ــي جــواز ی ۱۸ فعــال شــرکتونه، چــې قانون
هــرات، میــدان وردکــو، ننګرهــار – او کابــل کــې شــتون درلــود او کلنــی 
تولیــد یــې ۶۰.۸۳۰ ټنــو تــه رســېده . د اونیکــس پــه څېــر، لــه دغــه حجــم 
ــوی  ــتل ش ــاره کار اخیس ــو لپ ــو کول ــور د چمت ــا راپ ــري پراختی ــه د بش څخ
دی. دغــه تولیــدي حجــم تــر هغــه کلنــي تولیــد کــم دی، چــې پــه ۲۰۱۲ ز 
کال کــې ۱۲۴۰۰۰ تــر ۱۵۵۰۰۰ ټنــه پــورې، لــه پانګونــې څخــه د افغانســتان 
د مالتــړ ادارې د څېړنــو پــر بنســټ اټــکل شــوی و   او هغــه اټــکل تــه نــژدې 
ــه خــوا وړانــدې  دی، چــې د متحــده ایاالتــو د جیولوجــي ســروې ادارې ل
شــوی و. )۱ جــدول وګــورئ(. والیتونــو تــه پــه پــام ســره، د تولیــد د دغــه 

حجــم تفکیــک، پــه ۳ جــدول کــې ښــودل شــوی دی. 
ــیي،  ــمېرنې ښ ــو ش ــتان د صادرات ــې، د افغانس ــه پرتلن ــره پ ــم س ــه دې حج ل
چــې د مرمــرو صــادرات پــه ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ز. کال کــې یــوازې ۱۹۰۰۰ ټنــه 
و، چــې لــه دې ډلــې ۴۶۰۰ ټنــه یــې پاکســتان تــه صــادر شــوي دي، خــو د 
پاکســتان د وارداتــو شــمېرنې ښــیي، چــې د ۱۸/۲۰۱۷ مالــي کال پــه بهیــر 
کــې لــه افغانســتان څخــه د دغــه هېــواد د مرمــرو او تراورتــن واردات ۲۵۰۰ 

ټنــه و.
پــه ســیمه ییــزو او د کابــل پــه بازارونــو کــې لــه ســوداګرو ســره د مرکــې لــه 

الرې د مرمــرو ډبــرو بیــه ترالســه شــوه. 
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 افغانستان کې د کانونو کېندنه 

ارزښت په ډالر رسه د هر ټن بیه په ډالر 
رسه

کلنی تولید، په ټن رسه.  والیت

27,150,000 600 45,250 هرات

189,000

 

150 1,260 کابل

2,118,000 150 14,120 میدان وردک

30000 150 200 ننگرهار

29,487,000 -- 60,830 ټولټال

رسچینه: د کانونو او پټرولیم وزارت د کوچنیو تړونونو ډیتابس، وروستي الرسسی 19 نومر 2018م.

الف ۳.۴ جدول –  د مرمرو ډبرو د راایستنې اټکل، په کلني ډول 

الجورد 

پــه نمــک منــډوي کــې، چــې پــه ســیمه کــې د الجــوردو اصلــي بــازار دی او پــه کابــل کــې لــه یــو شــمېر ســرچینو ســره د 
خبرواتــرو او بحــث پــر بنســټ، د الجــوردو د اســتخراج شــوی حجــم او کچــه، اټــکل شــوې ده. پــه دې برخــه کــې ټولټــال لــه 
لســو ســوداګرو ســره مرکــې وشــوې. د دغــو ســرچینو د خبــرو او وینــاو پــر بنســټ، پــه هــره میاشــت کــې ۳۰۰ ټنــه الجــورد د 
پېښــور پــه نمــک منــډوي کــې خرڅېــږي، چــې دغــه شــمېره پــه کال کــې ۳۴۰۰ ټنــه جــوړوي. ســربېره پــر دې، د الجــوردو 
یــو زیــات مقــدار، پــه کابــل کــې معاملــه کېــږي. پــه هــر کال کــې، د اســتخراج شــویو او معاملــه شــویو الجــوردو ۴۵۰۰ ټنــه 
اټــکل، پــه )۲۰۱۴ ز. کال د ۷۵۰۰ ټنــو او پــر ۲۰۱۵ز. د ۵۰۰۰ ټنــو پــه شــاوخوا( د صادراتــو تــر کلنــي اټــکل، ټیــټ دی، چــې د 
شــاهد نړیــوال ســازمان د یــو راپــور پــر بنســټ، د افغانســتان د الجــوردو ډبــرو پــه اړه اټــکل شــوی و . . د الجــوردو د زنجیــره 
یــي ارزښــت لــه څېړنــې څخــه د ترســره شــویو مرکــو پایلــه، د سرســنګ پــه ســیمه کــې د الجــوردو د تولیــد یــو بېــل اټــکل 
وړانــدې کــوي، چــې پــه دې وروســتیو کــې، د 2017-2018، کلونــو پــه بهیــر کــې، د 1700 تــر 7.200 ټنــه پــه کال کــې و .
د الجــوردو د تولیــد کــره ارزښــت تــه د رســېدو پــه موخــه، د کابــل او پېښــور پــه بازارونــو کــې لــه ســوداګرو ســره مرکــې 
وشــوې، لــه هغــوی څخــه غوښــتنه وشــوه، چــې نــه یــوازې پــه دغــو بازارونــو کــې د الجــوردو د ټولټــال حجــم اټــکل وکــړي، 

بلکــې د هــر ډول الجــوردو لپــاره حجــم او ســلنې هــم اټــکل کــړي )۴ جــدول وګــورئ(.
ــاره د  ــې لپ ــرې درج ــره د ه ــم س ــوي حج ــکل ش ــه اټ ــوردو ل ــاره د الج ــورۍ لپ ــرې کتګ ــت، د ه ــال ارزښ ــوردو ټولټ د الج
الجــوردو بیــې پــه ضربولــو ســره، اټــکل کېــږي. کیفیــت تــه پــه پــام ســره الجــورد، پــه ۹ درجــو کــې ډلبنــدي کېــږي، چــې پــه 
بیــو کــې یــې زیــات توپیرونــه شــته. د بېلګــې پــه توګــه، د کابــل پــه بازارونــو کــې د ناخالصــه الجــوردو بیــه د ترټولــو ټیټــې 
درجــې لپــاره د فــي کیلوګــرام لــه ۳ ډالــرو څخــه نیولــي بیــا د ټرټولــو لــوړې درجــې لپــاره فــي کیلوګــرام ۱۰۰۰ پــورې، دي. 
ــاره  ــرام لپ ــي کیلوګ ــه د ف ــه دې توګ ــو پ ــږي، ن ــدل کې ــه مون ــه کم ــوړه درج ــو ل ــر ټول ــوردو ت ــې، د الج ــال ک ــدې ح ــه هم پ

اوســط نــرخ ۳۰۰ ډالــره وټــاکل شــو. 
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ارزښت په میلیون ډالره رسه د يف کیلوګرام بیه په ډالر رسه حجم، په ټن رسه  د الجوردو درجه

 60  300  200 1

 100  200  500 2

 50  100  500 3

 30  60  500 4

 20  40  500 5

 15  25  600 6

 6  10  600 7

 2.45  4  700 8

 1.2  3  400 9

ټولټال 4,500  63  284.65 

الف 3.5 – جدول –  د الجوردو د را ویستل اټکل، 2017 ز. کال

یادښتونه: 

I د �چ =   Ƹ Qi * Pi (/ Ƹ Qi منځنۍ کچه بیه د 9 درجې الجوردو لپاره ده.

رسچینه: د ساحوي کتنو او مرکو پر بنسټ. 

نور قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او رسه زر 

د قیمتــي او نیمــه قیمتــي ډبــرو د بېالبېلــو ډولونــو د حجــم او بیــې اټــکل، پــه کابــل او د ســیمې پــه بازارونــو کې د ګڼ شــمېر ســوداګرو، 
کان کیندونکــو، او د معدنــي ســاحاتو پــه یــو شــمېر ســیمو کــې لــه کارګرانــو ســره د مرکــې پــر بنســټ، د ۲۰۱۷ کال پــه لــړ کــې پــه 
ورتــه کړنــالرې ســره ترســره شــو. د قیمتــي او نیمــه قیمتــي ډبــرو ټولټــال ارزښــت 433.7 میلیــون ډالــره اټــکل کېــږي، چــې لــه دې 

ډلــې څخــه ډېــره برخــه الجــورد او زمــرد جــوړوي. د دغــو شــمېرو ســرچینه، د ۵ جــدول آخــر کالــم کــې، ذکــر شــوې ده. 
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د معلوماتو رسچینه په میلیون 
ډالر رسه 
ارزښت

د بیې 
واحد

منځنۍ بیه د حجم واحد حجم مرنالونه د الجوردو 
درجه

په کابل او منک منډوي کې 
سوداګر؛ له قوماندان رسه، کان 

کیندونکو او سیمې ټولنو غړو رسه، د 
الجوردو د ارزښت زنجیرې د څېړنو 

مرکه. 

فی  284.6 
کیلوگرام 

ټن 63  الجورد 4,500  1

په کابل کې سوداګر، په بدخشان 
کې کان کیندونکي. 

فی قیراط  100.0  کیلوگرام  40  زمرد 500  2

په کابل کې سوداګر، په بدخشان 
کې کان کیندونکي.

 28.9 فی قیراط  کیلوگرام  58  یاقوت 100  3

په کابل او پاکستان کې سوداګر او 
کان کیندونکي

15.0 کیلوگرام  15  فی گرام  تورمالین 1,000  4

په کابل کې سوداګر 2.2 کیلوگرام  29  فی قیراط  لعل 15  5

په کابل کې سوداګر  1.5 فی 
کیلوگرام

کیلوگرام  1,500  گرانیت 1,000  6

په کابل او د پېښور په منک منډوي 
کې سوداګر 

 0.5 فی 
کیلوگرام

کیلوگرام  2,185  اکوامارین 240  7

په کابل کې سوداګر  0.5 کیلوگرام  10  فی قیراط  یاقوت رسخ 10  8

په کابل کې سوداګر، کان کیندونکي 
او په کونړ او نورستان کې سوداګر. 

0.4 فی 
کیلوگرام

 500 کیلوگرام  کونزیت 700  9

په کابل کې سوداګر  0.1 فی 
کیلوگرام

 135 کیلوگرام  آمتیست 800  10

په بدخشان کې کان کیندونکي او ټولنې   0.03 کیلوگرام  4  فی قیراط  رسه زر 1  11

په کابل کې سوداګر او په کونړ کې کان 
کیندونکي 

 0.01 فی ټن   206 ټن فلورایت 30  12

په کابل کې سوداګر  0.01 فی کیلوگرام کیلوگرام  2  عقیق 3,000  13

433.7 ټولټال

الف 3.6 جدول–  د قیمتي او نیمه قیمتي او رسزرو د راایستنې اټکل، 2017م.

رسچینې : د ساحې د ارزونې او هغو مرکو پر بنسټ چې په دې ضمیمه کې په تفصیل رسه وړاندې شوې دي

قیمتي ډبرې نیمه قیمتي ډبرې ګران بیه فلزات



.........................  84  

 افغانستان کې د کانونو کېندنه 

بالقوه صادرايت 
عوارض په ډالر 

رسه

بالقوه 
امتیازي 
حقونه په 

میلیون ډالر 
رسه

د يف ټن 
امتیازي 

حقونو نرخ 
په ډالر رسه

د يف ټن 
امتیازي 

حقونو نرخ په 
افغانۍ رسه

صادرايت 
عوارض

د صادراتو د 
ارزښت اټکل 

په میلیون ډالر 
رسه

د تولید د ارزښت 
اټکل په میلیون 

ډالر رسه

په زر ټنو رسه د 
د تولید حجم 

۲۰۱۷ کال 

مرنال

)1(کامل  کامل)2( کامل )3( کامل )4( کامل )5( کامل )6( کامل )7( کامل )8( کامل )9(

21.7 43.3 *%10 *%10 %5 433.7 433.7 4.5 قیمتي او نیمه 
قیمتي ډبرې او 

رسه زر

2.3  31.6 14.4 985.6 %2.5  90.0  198.0 2,200.0 د ډبرو سکاره

 5.0 9.3 9.3 634.6 %5  100.0  100.0 1,000.0 شوکاڼي

0.8  0.03 6.6 452.5 %30  2.6  2.6 4.3 اونیکس

8.9 0.6 9.5 653.3 %30  29.5  29.5 60.8 مرمر

38.6 84.9 655.8 763.8 3,269.9 ټولټال

123.4 ټولټال – بالقوه  
رویالتۍ او 

صادرايت عوارض 

یادښتونه:  د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د امتیازي حقونو نرخ، د ارزښت د فیصدۍ مقدار په توګه محاسبه کېږي. 

ــو او  ــرخ، د کانون ــو ن ــازي حقون ــه توګــه، د امتی ــرخ څخــه د منځنــۍ کچــې پ ــه ن ــو ل ــازي حقون ــاره، د واقعــي امتی ــو لپ ــو د ځانګــړو ډولون د مرنالون
ــه ډیتابیــس څخــه محاســبه شــوې ده.  ــو ل ــو تړونون ــم وزارت د کوچنی پرولی

ــه( د افغانســتان د ګمرکونــو ادارې، د مالیــې وزارت او د افغانســتان د اســالمي جمهــوري دولــت  د صــادرايت عوارضــو پــه تــړاو معلومــات، )نرخون
ــادرات(«. ــه )واردات او ص ــې برنام دی. 2014. »د تعرف

ــر بنســټ دی. ۳  ــو پ ــور د څېړن ــاره د دغــه راپ ــا لپ ــو څخــه اټــکل شــوی حجــم او ارزښــت، د بــرشي پراختی ــد او صادرات ــه تولی د معــدين توکــو ل
ــه مراجعــه وکــړئ.  ضمیمــې ت

د استفادې وړ اسعارو بیه، 1 ډالر = 68.55 افغانۍ ده.

۴ ضمیمۀ- د مايل عوایدو اټکل 

ــور  ــه راپ ــه دغ ــږي چــې پ ــد، اټــکل کی ــي عوای ــو بالقــوه مال ــو منرالون ــه هغ ل
ــو الرې  ــکل کول ــو د اټ ــو اټکلون ــه، د دغ ــه ضمیم ــوي. دغ ــړل ش ــې څی ک

ــوي.  ــانه ک ــارې روښ چ
د منرالونــو د تولیــد ارزښــت د محاســبې لپــاره، لــه ســاحوي کار څخــه ګټــه 
اخیســتل شــوې ده . )۱ ضمیمــې تــه مراجعــه وکــړئ(. د تولیــد دغــه کچــه د 
A4.1 جــدول پــه ۳ کالــم کــې ښــودل شــوی دی. د ډبــرو لــه ســکرو پرتــه، 
ــوازې صادرېــږي؛ ځکــه  ــي توکــي داســې فــرض کېــږي، چــې ی ــور معدن ن
کورنــی لګښــت یــې ډېــر محــدود دی او پــه دې توګــه د هغــوی د صادراتــو 
ارزښــت د تولیــد لــه ارزښــت ســره برابــر دی )4 کالــم(. د ډبــرو ســکرو لپــاره، 
د صادراتــو ارزښــت، پــه هــر ټــن کــې د معمــول ډبــرو ســکرو لــه بیــې ســره 

پــه ضربولــو ســره، محاســبه کېــږي. 
 A4.1 ــې د ــاره، چ ــبې لپ ــدو د محاس ــي عوای ــو د احتمال ــي عوارض د صادرات
ــول  ــه معم ــو ل ــي عوارض ــوی، د صادرات ــودل ش ــې ښ ــم ک ــه ۹ کال ــدول پ ج
نــرخ کار اخیســتل شــوی دی، چــې پــه ۵ کالــم کــې یــې ښــودل شــوی دی. 
ــه ۸  ــې پ ــاره، چ ــبې لپ ــدو د محاس ــي عوای ــو د احتمال ــازي حقون ــو امتی د هغ

الف 4.1 جدول– د غوره شویو مرنالونو څخه بالقوه مايل عواید– رویالتۍ او صادرايت عوارض، 2017م. 

ــق  ــازي ح ــاره د امتی ــر ډول لپ ــو د ه ــوی، د منرالون ــودل ش ــې ښ ــم ک کال
د شــمېرو منځنــی نــرخ، د کانونــو او پترولیــم وزارت پــه کوچنــۍ کچــه 
تړونونــو د ډیتابیــس لــه شــمېرو څخــه ګټــه اخیســتل شــوې ده. د معدنــي 
توکــو د هــر ټــن لپــاره د امتیــازي حقونــو اوســط نــرخ، د ۶ جــدول پــه ۶ 
ــازي  ــې د امتی ــم ی ــی کال ــوی دی، راتلونک ــودل ش ــې ښ ــو ک او ۷ کالمون

حقونــو د بیــې کچــه پــه ډالــر ســره ښــیي. 
د پاملرنــې وړ ده، چــې د منرالونــو د تولیــد پــه حجــم او صادراتــو کــې لــه 
محتاطانــه اټکلونــو څخــه کار اخیســتل شــوی، نــو بالقــوه امتیــازي حقونــه 
او د معدنــي توکــو پــه تــړاو د صادراتــو د مالیاتــو عایــد، هــم شــوني دي، 
چــې پــه ټیټــه کچــه کــې راشــي. پــه دغــو اټکلونــو کــې د تېروتنــې یــو لــړ 
مــوارد شــته، او پــه دې توګــه، دغــه اټکلونــه یــوازې پــه اټکلیــزه پــه توګــه 

د اســتفادې وړ وي. 
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5- ضمیمه – د استخراجي صنعت د اړوند ډیتابسونو مدغم کول 

د اســتخراجي صنعــت پــورې د اړونــدو ســندونو او شــمېرو راټلــول او متقابلــه څېړنــه، د دولتــي عوایــدو د ضایعاتــو د مــواردو د پېژندنــې پــه برخــه او پــه دې 
اړه د هدفمنــدو کړنــو د ترســره کولــو پــه برخــه کــې، د دولــت لپــاره ډېــره اړینــه چــاره ده. د تیــوري لــه پلــوه، د معدنــي توکــو صــادرات، تولیــد، امتیــازي 
ــه افغانســتانه پاکســتان تــه د معدنــي توکــو د  ــه او صادراتــي عــوارض بایــد ټــول ســره یوځــای شــي )a۵.۱ شــکل وګــورئ(. د بېلګــې پــه توګــه، ل حقون
صادراتــو شــمېرې، لــه افغانســانه پاکســتان تــه د معدنــي توکــو د وارد شــویو شــمېرو ســره بایــد یــو شــانته وي. د معدنــي توکــو د صادراتــو شــمېرې، چــې 
د ګمرکونــو ادارې لــه خــوا راپــور شــوی، بایــد د احصاییــې ادارې لــه شــمېرو ســره ســمون ولــري. صــادرات، بایــد د ګمرکونــو لــه خــوا د معدنــي توکــو 
لــه صادراتــو څخــه د ترالســه شــویو عوایــدو لــه شــمېرې ســره خپــل مطابقــت وښــیي. د کانونــو او پترولیــم وزارت لــه خــوا تولیــد شــویو معدنــي توکــو 
حجــم، بایــد د غــه وزارت لــه خــوا د راټولــه شــویو امتیــازي حقونــو لــه شــمېرې ســره برابــر وي. پــه پایلــه کــې، امتیــازي حقونــه او صادراتــي عــوارض، د 

اســتخراجي صنعــت لــه خــوا د ټولــو راټولــو شــویو عوایــدو لــه شــمېرې ســره مطابقــت ولــري. 

په همدې حال کې د هغو ډیتابیسونو شننه، چې خلک ورته السرسی ولري، ښیي، چې په دغو معلوماتو کې زیات توپیرونه شته. 
لومــړی، د افغانســتان او پاکســتان ترمنــځ د معاملــې وړ معدنــي توکــو پــه ارزښــت کــې زیــات توپیرونــه موجــود دي؛ لکــه څرنګــه چــې د دواړو هېوادونــو 
د احصاییــې ادارو لــه خــوا راپــور شــوی دی )a۵.۱ شــکل تــه وګــورئ(. د پاکســتان لــه خــوا د ډبــرو ســکرو د صادراتــو ثبــت شــوی ارزښــت، تــر هغــه 
دوچنــده زیــات دی، چــې د افغانســتان لــه خــوا ثبــت شــوی دی )د ۱۶/۲۰۱۵ او ۱۸/۲۰۱۷ کلونــو ترمنــځ د کلنــۍ اوســط عوایــد(. همدارنګــه پــه دې برخــه 
کــې د شــوکاڼیو مقــدار ۱۱ برابــره زیاتوالــی ښــیي. پــه مقابــل کــې، د مرمــرو ډبــرو ارزښــت د افغانســتان پــه پرتلــه، د پاکســتان ســروې ۴۰ ســلنه کموالــی 

ښــیي .
ــرو  ــه شــته. د ډب ــور شــوي، هــم توپیرون ــه خــوا راپ ــو او احصاییــې ادارو ل ــه ارزښــت کــې، چــې د افغانســتان د ګمرکون ــو پ ــم، همدارنګــه د صادرات دوی
ســکرو د صادراتــو ارزښــت، د احصاییــې ادارې لــه شــمېرو ســره ســم،  پــه منځنــۍ کچــه پــه درېیــو تېــرو کلونــو کــې، د ګمرکونــو ادارې لــه خــوا د راپــور 
شــوې شــمېرې پــه پرتلــه، ۵۹ ســلنه زیاتــه ده )د ۱۶/۲۰۱۵ او ۱۸/۲۰۱۷ کلونــو ترمنــځ د کلنــۍ اوســط عوایــد(.. پــه همــدې حــال، د شــوکاڼیو د صادراتــو 

کچــه، ۱۴۳ ســلنه زیاتــه ده. پــه مقابــل کــې د مرمــرو ډبــرو ارزښــت او صادراتــو ۷۲ ســلنه کموالــی ښــیي. 

له افغانستانه د پاکستان د معدين توکو واردات پاکستان ته د افغانستان د معدين توکو صادرات

د معدين توکو تولید د معدين توکو امتیازي حقونه

صادرات – د افغانستان د ګمرکونو اداره  صادرات – د افغانستان د احصاییې اداره

مالیات، امتیازي حقونه له کان کیندنې څخه ټول ترالسه شوي مايل عواید

د معدين توکو صادرات له صادرايت عوارضو څخه ترالسه مايل عواید

الف 5.1 شکل – په استخراجي صنعت کې د شمېرو ورته والی
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درېیــم، د اســتخراجي ســکتور څخــه د ټولــو راټــول شــویو عوایــدو ټولټــال، بایــد د معدنــي توکــو د امتیــازي حقونــو او صادراتــي عوارضــو لــه مبلــغ ســره 
برابــر یــا تــر هغــه زیــات وي. )لــه هغــه ځایــه، چــې پــه دې اړه پــه رســمي توګــه د رویالتیــو او عوایــدو ترمنــځ تفکیــک نــه دی شــوی(. پــه همــدې حــال 

کــې، ســرچینې ، د اســتخراجي صنعــت د عوایــدو د کــره تفکیــک نشــتوالی، لــه همداســې یــوې پرتلنــې څخــه مخنیــوی کــوي. 

A5.1 شــکل- ټولــو هېوادونــو تــه د معــدين توکــو د صادراتــو ارزښــت، د ۳ کلونــو منځنــۍ کچــه. د ۱۶/۲۰۱۵ 
او ۲۰۱۷ /۱۸ کلونــو ترمنــځ د افغانســتان د ګمرکونــو او احصایــې د معلوماتــو توپیــر

NSIA رسچینې: د افغانستان د ګمرکونو څانګه او

الف 5.1 جدول– هغه معلومايت رسچینې، چې په 3، 4 او 5 ضمیمو کې ترې کار اخیستل شوې دي.

د دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو د سازمانونو له خوا تررسه شوې 
رسوې ګانې او څېړنې 

د دولتي او نورو رسمي ډیتابیسیونه  محدوده

•ساحوي څېړنې او کتنې )په پورته ۳ جدول ته مراجعه ويش(

•د الجوردو، اونیکس او شوکاڼيو د ارزښت زیاتونې لپاره، 
څېړنې )په پورته برخه a 2 ته مراجعه وکړئ(. 

•د ډبرو سکرو د کورين تولید اټکل، د دغو رسچینو د معلوماتو 
پربنسټ: 

•د افغانستان د ښارونو د وضعیت راپور، 2015م. 

د  مرکزي احصاییې اداره، 9-6 جدول، د 
خصويص سکتور د اتحادیې تولید، 

09/2008 – 17/2016 )1387- 1395( وروستی    
الرسسی د 15 اکتوبر 2018 له:  

http://cso.gov.af/en/page/economy-
statistics/economy/mining-and-energy

د کانونو او پرتولیم وزارت، د کوچنیو تړونونو 
ډیتابیس، وروستی الرسسی په 31 اکتوبر 

2018 له: 

http://mom.gov.af/en/page/
transparency-information/momp-
contracts/production-value-and-

volume

د معدين توکو تولید
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د افغانستان د استوګنې شاخص ، 2017، 

په افغانستان کې د ژوند وضعیت رسوې، 17/2016  

د امریکا د متحده ایاالتو د جیولوجي 
رسوې اداره، افغانستان: د معدين توکو 
تولید، د 2011- 2015 کلونو جدولونه 
)وروستی الرسسی: 20 دسمرب 2018 

له: 

https://minerals.usgs.gov/
minerals/pubs/country/asia.

html

ساحوي څېړنې او کتنې )۳ جدول ته مراجعه ويش(

د الجوردو، اونیکس او شوکاڼيو د ارزښت زیاتونې لپاره، څېړنې 
) a 2 ته مراجعه وکړئ(. 

د احصاییې مرکزي اداره، هېوادونو ته په 
پام رسه، د صادراتو جدولونه، 2018-2008 

)وروستی الرسسی: 9 نومرب 2018 له: 

http://cso.gov.af/en/page/economy-
)annual-trade/6323/statistics

د پاکستان د احصاییې اداره، هېوادونو او 
توکو ته په پام رسه، د وارداتو جدولونه، 

15/2014-18/2017 )وروستی الرسسی: 9 
نومرب 2018 له: 

)/http://www.pbs.gov.pk

د ماليې وزارت، د ګمرکونو اداره، د تعرفې 
برنامه )صادرات او واردات(، 2014، )وروستی 

الرسسی: 6 جون 2018 له:

)/https://customs.mof.gov.af

د ITC مارکیټ ډیتابس ته الرسسی، د 
هېوادونو د تعرفو لپاره، له افغانستانه د مرنالونو 

واردات – د تعرفې تحلیل – اعامل شوې 
تعرفې )وروستی الرسسی: 29 نومرب 2018( له: 

 www.intracen.org

د معدين توکو صادرات

د افغانستان د استخراجي صنایعو د روڼتیا 
نوښت، د افغانستان لپاره د استخراجي صنایعو 

له ۱ تر ۵ پورې د تطابق راپورونه، وروستي 
یې د 1393 او 1394 )2014 او 2015( کلونو 

لپاره. 

د افغانستان لپاره د استخراجي صنایعو د روڼتیا 
نوښت د لنډو معلوماتو فایلونه )وروستی 

الرسسی: 19 دسمرب 2018 له: 

)https://eiti.org/explore-data-portal

د دولتي عوایدو په تړاو ټولیز معلومات. 
)وروستی الرسسی: 22 اگست 2018( له:

http://www.budgetmof.gov.af/index.
national-/13-51-22-06-12-2012/php/en

budget

مايل عواید
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رسچینې

 . کــه څــه هــم دغــه شــرکتونه پــه عامــه توګــه نــه دی لیســت شــوي، دوی اړ دي،  د زیرمــو او مالــي افشــاء پــه برخــو کــې، لــه اړونــدو مقــررو څخــه پیــروي 
وکړي. 

 . اسټرالیا، د نوښتونو، علومو او صنایعو ډیپارټمنټ، 2011ز. 
 . گرینویشن هوب، 2014ز. 

 . ICMM، 2019ز. 
 . ایوانهو، 2009ز. 

   نړیوال بانک. 2006. 
 . ریو ټنټو، 2012ز. 

 د کانونو او پترولیم وزارت، بی تا.  
.2011 .ICMM . 

 . د ارګو د ستراتیژۍ ډله، 2018م.  
 . MMG، بېالبېل کلونه. 
 . ریو ټنټو، بېالبېل کلونه. 

  .2015 ،MMG . 
 . د ارګو د ستراتیژۍ ډله، 2018م.  

 . MMG، 2018ز.  
 . د استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښت، a 2018م. 
 . د استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښت، b 2018م.

 . اویو تولگوی، 2012م.  
 . گرینوشن هوب، 2014م.  

 . EBRD، 2017ز. 
 .b-د کانونو او پترولیم وزارت بی تا 

 د کانونو او پترولیم وزارت.2010.
.2018b .د کانونو او پترولیم وزارت  

  د افغانستان د روڼتیا څار . 2013
 . MMG، کلنی راپور، 2017م. 
  . MMG، کلنی راپور، 2017م.

 . ICCM، 2011ز. 
 . مشاورۀ JSL، 2017ز.  

 . د اویو تولگوی څار، 2012م.  
  د افغانستان د روڼتیا څار . 2013

 . MMG، 2019ز.  
 . د استخراجي صنایعو د روڼتیا نوښت، a 2018م. 

  . د ارګو د ستراتیژۍ ډله، 2018م.  
  . د ارګو د ستراتیژۍ ډله، 2018م؛ اویوتولگوی LLC، 2018م.  

 . اویوتولگوی LLC، 2015م. 
 .  MCC-Jiangxi، 2018م. 

 . MCC-Jiangxi، 2018م.
 . د ICMM، د معلوماتو پر بنسټ محاسبې 2011 او گرینوشن هوب، 2014م.  

 . MMG، کلنی راپور، 2012م.  
 . د ارګو د ستراتیژۍ ډله، 2018م.   

 . اویو تولگوی LLC، 2018م.  
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.2018b .د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام
 . ICMM، 2011م. 

.b 2015 ،اویو تولگوی . 
 . یــوازې پــه کابــل کــې تــر 1200 د خښــتو بټــۍ د ښــار پــه شــمال ختیځــه برخــه کــې فعالیــت کــوي او خښــتې تولیــدوي. دغــه بټــۍ پــه کال کــې ۸ میاشــتې 
فعالیــت لــري، او هــره ورځ هــر یــوه نــژدې ۳ ټنــه د ډبــرو ســکاره مصرفــوي. پــه ټولــه کــې د خښــتو پــه بټیــو کــې لــه ډبــرو ســکرو څخــه کار اخیســتنه د 

پــام وړ ده، او کــه پــه دې برخــه کــې شــامل کــړای شــي، نــو کېــدای شــي اټکلونــه د پــام وړ توګــه زیاتوالــی ومومــي. 
ــرو  ــه ژمــي کــې د ډب ــه پرتلــه )۳۰۰ ورځــو( کمــې دي؛ ځکــه چــې پ ــرو ســکرو پ ــاره )۲۵۰ ورځــې( د ډب  . مــوږ داســې فکــر کــوو، چــې د شــوکاڼي لپ

ســکرو لپــاره د تقاضــا کچــه لوړېــږي؛ پــه داســې حــال کــې، چــې د شــوکاڼیو لپــاره دغــه کچــه راټیټېــږي. 
 د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام. 2018
 د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام. 2018

 . پــه ټولیــزه توګــه، مــوږ د شــوکاڼیو د صادراتــو اټــکل د شــوکاڼیو د رســمي صادراتــو پــه پرتلــه زیــات کــړ، هغــې ســروې تــه پــه پــام ســره، چــې مــوږ د 
ډبــرو ســکرو پــه تــړاو درلــود. دغــه اټکلونــه د بېالبېلــو ســرچینو د معلوماتــو پــر بنســټ دی، چــې پــه مخکنیــو پاراګرافونــو کــې تشــریح شــوي دي. پــه دې 
برخــه کــې بېالبېــل الملونــه شــته، چــې د ډبــرو ســکرو پــه پرتلــه، د شــوکاڼیو صــادرات ناقانونــه دي – لکــه څرنګــه، چــې د شــوکاڼیو کان، چــې تــر ډېــره 

د مخالفینــو لــه خــوا کنټرولېــږي. 
 . لــه هغــه پرتــه، چــې پــه بــل ډول ښــودل شــوی یــا ذکــر شــوی، د اونیکســو پــه تــړاو معلومــات، د ملګــرو ملتونــو د پراختیایــي پروګــرام د راپــور پــر بنســټ 

دی، 2018 ز.
 . د کانونــو د اســتخراج تړونونــه، د واقعــي حجــم پــه پرتلــه، یــوازې د ژمنــه شــوې تولیــد کچــه مشــخصوي. لــه دې ســره ســره، لــه هغــه ځایــه، چــې د کان 
کیندنــې شــرکت د هــر حجــم لپــاره امتیــازي حقونــه ورکــوي، نــو ډېــر زیــات احتمــال شــته، چــې ژمنــه شــوی حجــم لــه واقعــي حجــم ســره ډېــر کــم 

توپیــر ولــري او ســره مســاوي وي. 
ــه M3 ســره مشــخص شــوی دی. د  ــړون پ ــو شــرکت ت ــه همــدې حــال کــې، د ی ــه ټــن ســره مشــخص کېــږي. پ ــه معمــول ډول پ ــه پ ــو تړونون  . د کانون
http://www.amlinkmarble.com/weigtcalculator/ :1 = 2.5 ټــن دیm3 ،د اونیکــس نــرخ m3 تراورتــن د تبدیــل نــرخ پــه کارولــو ســره، پــه

  weightcalculator.htm

 . له پانګونې څخه د افغانستان د مالتړ اداره، 2012م.  
 . د کانونــو او پترولیــم وزارت د معلوماتــو پــر بنســټ محاســبه  شــوې ده 2018 ز.  دغــه اټــکل، د ژمنــه شــوي تولیــد د کچــې ښــودونکی دی، چــې کان 
کیندونکــی شــرکت د تــړون د الســلیکولو پرمهــال اټــکل کــوي. خــو لــه هغــه ځایــه، چــې امتیــازي حقونــه د همدغــه تولیــد حجــم پــر بنســټ راټولېــږي، 
ــه لــري، چــې تــر  ــا ن ــه د تولیــد تــر واقعــي حــد زیــات وي؛ ځکــه د کان کیندنــې هېــڅ شــرکت دې تــه لېوالتی ــو د دې امــکان نشــته، چــې دغــه اټکلون ن

ټاکلــي حــد زیــات امتیــازي حقونــه ورکــړي. 
  . د کانونو او پترولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ محاسبه  شوې ده 2018 ز.  

.2018b .د شاهد نړیوال سازمان  
 . د کان د کارګرانــو او لــه کارپوهانــو ســره مرکــې، د الجــوردو بیــه بــې ســارې راټیټیــدو او پــه چیــن کــې یــې زیرمــه کېــدو تــه اشــاره لــري، پــه دې توګــه، 

پــه کال کــې د 4500 ټــن تولیــد، پــه ښــه توګــه کولــی شــي، یــو ټولیــز اټــکل وي. 
 د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام. 2018.

 . د معلوماتــو ســرچینې پــه النــدې جــدول کــې وګــورئ. د پاکســتان مالــي کال لــه جــوالی تــر جونــه دی. پــه داســې حــال کــې چــې د افغانســتان مالــي 
کال لــه مــارچ تــر مــارچ پــورې دی. دغــه چــاره کولــی شــي، د دواړو هېوادونــو ترمنــځ د ســوداګریزو ســندونو او معلوماتــو د توپیــر المــل شــي. د دغــې 
ســتونزې د لېــرې کېــدو پــه موخــه، د درېیــو کلونــو )2016/2015 - 2018/2017( منځنــۍ کچــه پــه پــام کــې نیــول شــوې ده. د څــو کلونــو د منځنــۍ 

کچــې پــه توګــه، د معامالتــو ارزښــت بایــد لږترلــږه ســره نــژدې شــي. 
 . تمــه کېــږي، یــو شــمېر توپیرونــه، د میــالدي تقویــم پــر بنســټ )جنــوري – دســمبر( د افغانســتان د ګمرکونــو ادارې د راپــور لــه املــه وي، پــه داســې حــال 

کــې، چــې د مرکــزي احصاییــې د ادارې راپــور د افغانســتان د تقویــم )مارچ-مــارچ( پــر بنســټ دی.
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/ Omer Sadaat

A young woman joins Muqadasa – a 
civil activist against violence - on her 
graffiti campaign for peace in Jalalabad 
city, Nangarhar province. 
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/ Sayeed Farhad Zalmai

A street vendor in Kabul is helping his 
daughter in her school studies. 
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/ Sayeed Farhad Zalmai

A worker sorting marble tiles in a 
marble factory in Herat province. 

Page 43 © Afghanite Company

A mine worker inside the lapis mining 
cave in Badakhshan province. 
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A large-scale mine in Mozambique. 
Energy and transportation infrastructure 
built by large mining companies can 
benefit surrounding communities.
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/ Omer Sadaat

Children play in Band-e Amir National 
Park in Bamyan province. 
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A young man working in a marble 
factory in Herat province, western 
Afghanistan. 
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