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 د ډبرو سکاره؛ د افغانستان د ميل عوایدو مهمه رسچینه

 مقدمه

په دې وروستیو کې د افغانستان د ډبرو سکرو، بهر ته یې د صادراتو او په کور دننه یې د بیو لوړوايل د بل هر وخت 
پرتله ډېر پام ځان ته اړولی دی. پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو موضوع وروسته له هغه ګرمه په 

شوه، چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز رشیف له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو په اړه څرګندونې وکړې او په 
. خو دا داسې مهال ده، چې افغان حکومت تراوسه له کوم خواله رسنیو کې یې د افغانانو پراخ بحثونه راپورته کړل

هېواد رسه د ډبرو سکرو د صادراتو په برخه کې قرارداد نه لري، بلکې په داخيل رشکتونو د افغانيو په بدل کې پلورل 
 کېږي او هغوی یې بیا پاکستان ته صادروي.

ونو الندې دی او د تېرو دوو لسیزو پرېامنه بهرنۍ م( راهیسې افغانستان تر نړیوالو بندیز ۲۰۲۱دا چې له تېر اګست )
مرستې هم تر ډېره حدې بندې شوې دي، له کبله یې افغانستان له پراخو اقتصادي ننګونو رسه مخ دی. همدا المل 
دی، چې اسالمي امارت په هېواد کې د امنیت له ټینګېدو رسه د کانونو استخراج ته هم پوره پاملرنه کړې چې یوه 

خه یې د ډبرو سکاره تشکیلوي او په دې برخه کې د اداري فساد له منځته تللو رسه له دې برخې د هېواد ميل سرته بر 
عواید هم زیات شوي دي. په ورته وخت کې د کانونو د استخراج او په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو د استخراج او بهر 

 ي.ته د صادراتو په برخه کې یو شمېر پوښتنې ال هم بې ځوابه د
په افغانستان کې د باکیفیته ډبرو سکرو پراخو زېرمو او د هېواد پر اقتصاد یې جوت اغېز ته په کتلو رسه، دا موضوع 
ال ډېرو بحثونو او څېړنو ته اړتیا لري. په دې لیکنه کې په نړیواله کچه د ډبرو سکرو کارېدنې ته د ځغلندې کتنې 

په دې وروستیو کې د ډبرو سکرو د بیو لوړوايل، او د افغانستان په  ترڅنګ، په افغانستان کې د ډبرو سکرو زېرمو،
ميل اقتصاد کې د ډبرو سکرو رول ته کتنه شوې او په وروستۍ برخه کې پر دې بحث شوی چې د ډبرو سکرو د 

 استخراج او صادراتو په برخه کې څه کول پکار دي.
 

 په نړیواله کچه د ډبرو سکرو کارېدنې ته کتنه

قالب او د بخار ماشین له رامنځته کېدو رسه د ډبرو سکرو کارول او ارزښت په نړۍ کې زیات شو، چې د د صنعتي ان
فوالدو او اوسپنې پر وېلې کولو رسبېره ډېری لویې کارخانې پرې چلېږي او د برېښنا په تولید کې ترې ګټه اخیستل 

، چې تولیدېږيسلنه برېښنا  ۳۵ا دریمه حصه یا م کال د شمېرو له مخې، د ډبرو له سکرو د نړۍ تقریب۲۰۲۰کېږي. د 

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://www.iea.org/fuels-and-technologies/coal
https://www.iea.org/fuels-and-technologies/coal
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د برېښنا په تولید کې یې د نورو ټولو تولیدي رسچینو په پرتله ونډه زیاته ده. له ډبرو سکرو تر ټولو ډېره برېښنا په چین، 
 ۴۴سلنه برېښنا او هند  ۵۶ولیدېږي، چې د بېلګې په توګه چین خپله د اړتیا وړ هند، سوېيل افریقا او اسرتالیا کې ت

 سلنه برېښنا د ډبرو له سکرو څخه تولیدوي.
له ډبرو سکرو څخه د استفادې او نورو هېوادونو ته یې د صادراتو له پلوه هم چین او هند تر نورو مخکې دي. چین 

 صادروونکواو همدا هېواد یې تر ټولو زیات مرصفوونکی هېواد هم دی. په  تقریباً د نړۍ منایي د ډبرو سکاره تولیدوي
هېوادونو کې یې اسرتلیا لومړی ځای لري چې د نړۍ دریمه برخه سکاره صادروي. دویمه او دریمه درجه صادروونکي 

هېوادونه یې هم هند، جاپان، چین، سوېيل  واردوونکيندونیزیا او روسیه دي. پنځه تر ټولو سرت هېوادونه یې بیا ا
 کوریا او تایوان دي.

ارزښت لري، خو روغتیا ته یې هم له بلې خوا، رسه له دې چې د ډبرو سکاره د انرژۍ د تولید په برخه کې خورا زیات 
زیانونه پرېامنه دي. کاربن ډای اکساید ګاز چې د ډبرو سکرو د کارونې له امله رامنځته کېږي، د اقلیم د بدلون سبب 
ګرځي، په داسې حال کې چې نړۍ ته تر ټولو لوی او اوږدمهاله ګواښ د همدغه ګاز تولید ګڼل کېږي. ترڅنګ یې 

و مهم المل یې د ډبرو د سکرو کارېدنه ده، د انسان روغتیا ګواښي او د سږو، زړه، رسطان، د هوا ککړتیا هم، چې ی
 کېږي.  الملد ماشومانو او زیږون اړوند ناروغیو 

یان رسېدو د مخنوي لپاره یې بېالبېل هېوادونه او نړیوال بنسټونه هڅه کوي چې د انرژۍ د انسانانو او اقلیم ته د ز
تولید لپاره د ډبرو سکرو بدیل پیدا کړي. په همدې موخه د ملګرو ملتونو د سازمان رسمنيش انټونیو ګوتریش پر ټولو 

، چې د ډبرو پر سکرو چلیدونکو فابریکو له جوړولو ډډه وکړي. همدا راز د پاریس تړون د نړۍ د غږ کړیهېوادونو 
کچه د ډبرو سکرو کارول م کال پورې په نړیواله ۲۰۳۰ې د تودخې راکمولو په موخه له هېوادونو غوښتي چې تر كُر 

( هم له COP26م کال کې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو سازمان غونډې )۲۰۲۱منایې ته راښکته کړي. په 
چې د ډبرو سکرو د کارونې کچه راټیټه او په تدریجي ډول یې د صفر تر کچې  وغوښتلګډونوالو هېوادونو  ۱۲۰

 ورسوي.
 

 په افغانستان کې د ډبرو سکرو زېرمې

رسه له دې چې د افغانستان تر ځمکې الندې زېرمو او کانونو په اړه تراوسه کومه دقیقه رسوې نه ده شوې؛ خو لومړي 
ډون پراخې کاين زېرمې لري. د ډبرو سکرو په برخه کې لومړنۍ مطالعات ښیي چې دا هېواد د ډبرو د سکرو په ګ

څېړنې ښيي، چې د افغانستان له ختیځ والیت بدخشان څخه رانیولې تر لویدیځ والیت هرات پورې د ډبرو سکرو 
څخه تر  ۱۰۰ښيي، چې په افغانستان کې له  شمېرېکیلو مرته رګ تر خاورو الندې پروت دی. ځینې  ۷۵۰تقریباً 

 میلیونه ټنه، او یا شاوخوا درې میلیارد مرت مکعبه د ډبرو سکاره شته دي.  ۴۰۰
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له دې رسه افغانستان په نړۍ کې لومړنی هېواد دی چې د پرېامنه او با کیفیته ډبرو سکرو لرلو رسبېره یې تراوسه 
وږدو جګړو او سیايس او امنیتي بې ثباتیو، د معیاري ترانسپوريت سیستم نشتون او د هغه نه دي استخراج کړي. د ا

ډبرو سکرو کانونو ته د غځېدلو الرو د خرابوايل په ګډون ګڼ عوامل د دې المل شوي چې دغه کانونه په قانوين او 
نونه او غیرمسلکي توګه مسلکي ډول تراوسه نه دي استخراج شوي، بلکې په تېرو وختونو کې وخت ناوخت په ناقا

 راایستل شوي دي. 
 ۱۷د ډبرو سکرو کانونه شته دي چې له ډلې څخه یې له  ۸۰والیتونو کې  ۱۲د شمېرو له مخې، لږ تر لږه د هېواد په 

 کانونو څخه عمال د ډبرو سکاره استخراج کېږي او په هېواد کې دننه د کارېدنې ترڅنګ بهر ته هم صادرېږي.
 

 و لوړوالید ډبرو سکرو د بی

په تېرو څو میاشتو کې، په ځانګړې توګه کله چې روسیې پر اوکراین برید وکړ، په نړۍ کې د تېلو بیې لوړې شوې او 
ورورسه جوخت د ډبرو سکاره هم ګران شول. په نړیواله کچه د ډبرو سکرو د بیو د لوړوايل یو اصيل المل دا و، چې 

یا په ناڅاپي توګه د سکرو صادرات کم کړل. په نړیوال بازار کې د روان د ډبرو سکرو لوی صادروونکي هېواد اندونیز
نړیوال م( په ۲۰۲۲مه )۳میالدي کال له پیل راهیسې د ډبرو سکاره شاوخوا درې برابره ګران شوي دي. د جنوري په 

ډالرو ته رسېدلې وه. همدا المل  ۴۳۹مه بیا دا بیه ۸ډالره پلورل کېدل، خو د سپټمرب پر  ۱۵۷کې یو ټن سکاره په  بازار
و، چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز رشیف څو میاشتې وړاندې له افغانستان څخه د ډبرو سکرو د وارداتو د زیاتولو 

سپموي، کوم څه چې په افغانستان کې ملیارده ډالره و  ۲.۲امر وکړ او ویې ویل چې له دې درکه به پاکستان هر کال 
 پراخ غربګونونه هم وپارول او د مالیې وزارت یې د ډبرو سکرو پر بیو بیاکتنې ته اړایست.

په نړیواله کچه د ډبرو سکرو د بیو لوړوايل، بهر ته یې د صادراتو زیاتوايل او د تعرفې لوړوايل او همدا راز د تېلو د بیو 
له د مواصاليت الرو خرابوايل او بندېدو د هېواد په داخيل بازارونو کې هم د ډبرو سکرو بیې لوړوايل، د سېالبونو له کب

ډالره وه چې  ۹۰کال راهیسې د یوه ټن صادرېدونکو ډبرو سکرو بیه  ۱۳۹۷لوړې کړې دي. د مالیې وزارت په وینا، له 
د ترانسپوريت لګښتونو او مالیې په  سلنه محصول ترې اخیستل کېده؛ خو له وروستیو تحوالتو وروسته یې بیه ۲۰

سلنه ته لوړ شو. د صادراتو په  ۳۰سلنه څخه  ۲۰ډالرو ته لوړه شوه او محصول یې هم له  ۲۸۰بیا  ۲۰۰شمول لومړی 
 ډالرو ته لوړه شوې ده.  ۶۰څخه  ۲۷له  تعرفهبرخه کې یې بیا ګمرکي 

په توګه په بامیانو کې یو  بېلګېافغانیو پورې رسېږي. د  ۱۵۰۰۰خيل کچه تر کابل پورې یو ټن د ډبرو سکاره تر په دا
پاتې یې د موټر کرایه کېږي. په دې  افغانۍ مالیه ترې اخیستل کېږي او ۳۶۰۰افغانۍ پلورل کېږي،  ۶۰۰۰ټن په 

 شوې ده، په داسې حال کې لوړهافغانیو ته  ۱۵۵۰۰توګه اوسمهال د کابل په بازارونو کې د یوه ټن ډبرو سکرو بیه 
 افغانۍ وه. ۹۶۰۰چې تېر کال په همدې وخت کې د یوه ټن سکرو بیه په اوسط ډول 

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://tradingeconomics.com/commodity/coal
https://tradingeconomics.com/commodity/coal
https://tradingeconomics.com/commodity/coal
https://dawatmedia24.com/?p=145466
https://dawatmedia24.com/?p=145466
https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/a-62204728
https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/a-62204728
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 د هېواد په اقتصاد کې د ډبرو سکرو رول

د ډبرو سکاره د هېوادونو په اقتصاد کې له څو اړخونو رول لري. له یوې خوا د بې کارۍ کچه راټیټوي او له بلې خوا 
صادراتو له درکه یې پام وړ ميل عواید ترالسه کېږي. د بېلګې په توګه په د برېښنا د تولید له اړخه ارزښت لري او د 

زره وګړو ته پکې  ۲۰۰م کال کې اسرتالیا د ډبرو سکرو د صادروونکو هېوادونو په رس کې راغله، او د دغه هېواد ۲۰۱۸
وو. همدا راز شمېرې ښيي،  ملیارده ډالر ميل عواید له دې درکه ترالسه کړي ۲۰د کار زمینه برابره شوې وه او هم یې 

 دي. کار بوختلکه کاریګر په  ۳میلیونه وګړي او د هند  ۳چې د ډبرو سکرو په سکتور کې د چین 
رو کيندنه د محمد ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال پیل شوه او ترې السته راغيل عواید به په افغانستان کې د ډبرو سک

ثباتیو له امله د یادو کانونو کیندنه یې د دولت خزانې ته جمع کېدل. وروسته د مرکزي حکومت د کمزوي کېدو او بې
اج په ډېرو سیمو کې په خپله ولکه کې ییزو زورواکانو د ډبرو سکرو استخر تر ډېره د حکومت له کنټروله ووتله او سیمه

واخیست او حکومت ته یې د راتلونکو عوایدو کچه کمه شوه. په دې توګه د سیايس او امنیتي بې ثباتۍ له کبله په 
بېالبېلو دورو کې غیرمسلکي او ناقانونه کیندنو زور واخیست او دغه وضعیت په وروستیو څو لسیزو کې په پرله پسې 

 .ډول جریان درلود
له تېر کال راهیسې پر افغانستان د بندیزونو او د نړیوالو مرستو د بندېدو له کبله اسالمي امارت د هېواد داخيل عایدايت 
رسچینو ته توجه زیاته کړې ده. د حکومتي ادارو له لوري وروستۍ خپرې شوې شمېرې ښيي چې د هېواد ميل عواید 

واد ميل بودجه هم په لومړي ځل له داخيل عوایدو څخه چمتو شوې د تېر کال په پرتله پام وړ زیات شوي او د هې
ده. د ميل عوایدو په لوړوايل کې د کانونو سکتور او په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو د استخراج ونډه پام وړ ده. په تېرو 

لګې په توګه، د افغانستان کلونو کې په دغه سکتور کې د پراخ مايل فساد له کبله دا عواید د مافیاوو جیبونو ته تلل. د بې
د )هیلو  څېړنیز راپورمه د افغانستان د هغو پنځو کانونو په اړه خپل ۱۵کال د ډسمرب په  ۲۰۱۵د روڼتیا څار ادارې د 

خوا د کانونو او پطرولیم وزارت پرمټ مختلفو رشکتونو ته پکې ماران( په نامه خپور کړ، چې د افغان حکومت لهلوټ
له مخې د کانونو د قراردادونو د ورکړې په پروسه کې سیايس نفوذ، طرفدارۍ قراردادونه ورکړل شوي وو. د دغه راپور 

یا خپلوۍ مهم رول درلود. همدا راز په دغه راپور کې راغيل وو، چې د وليس جرګې، مرشانو جرګې او د حکومت 
 اروي.جګپوړي چارواکي، ډېری کانونه د ځان خپلوانو یا هم نورو زورواکانو د شخيص ګټو لپاره سايت او ک

اوسمهال د هېواد په ميل عوایدو کې د ډبرو سکرو ونډه پام وړ زیاته ده او هره اوونۍ یوازې د ډبرو سکرو د استخراج 
ملیون زیاتې افغانۍ د دولت خزانې ته جمع کېږي. د مالیې وزارت د شمېرو له مخې، د اوو میاشتو  ۲۰۰له درکه تر 

ې میاشتې څخه د سږ کال تر حمل میاشتې پورې( مجموعا شاوخوا یو ملریز کال له سنبل ۱۴۰۰په موده کې )د تېر 
میلیون او اته سوه زره ټنه د ډبرو سکاره له هېواده بهر په ځانګړې توګه پاکستان ته صادر شوي، چې ګمرکي ارزښت 

سې حال کې ده میلیارده افغانۍ عاید ترالسه شوی دی. دا په دا ۳.۹میلیارده افغانیو زیات او له درکه یې  ۱۶یې تر 
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تر حمل میاشتې( د ډبرو سکرو د صادراتو  ۱۴۰۰له سنبلې د  ۱۳۹۹چې یو کال وړاندې په همدومره موده کې )د 
 و.  ترالسه شویمیلیونه افغانۍ عاید  ۲۴۴ارزښت ایله یو میلیارد افغانۍ و، چې له درکه یې 

زره کارګر د ډبرو سکرو په  ۱۰۰مدا راز د کانونو او پطرولیم وزارت د چارواکو په وینا، اوسمهال په هیواد کې شاوخوا ه
کانونو کې کار کوي، چې په خپل وار رسه د بې کارۍ د کچې په ټیټوايل کې مرسته کوي او که دغه سکتور ال ښه 

 و په برخه کې هم اغېزناک رول لرلی يش.مدیریت يش، د هېواد وګړو ته د کار موندنې د فرصتون
 

 څه باید ويش؟

 د ډبرو سکرو سکتور د ال غوړېدو او مؤثریت لپاره د الندې ګامونو په ګډون یو شمېر اقداماتو ته اړتیا لیدل کېږي:
  ،که چېرې په افغانستان کې د ډبرو سکرو د کیندنې په معیاري کولو کار ويش، عرصي ماشیرني ورته راوړل يش

ونو ته غځېديل سړکونه په اسايس توګه ورغول يش او د کیندنې له پاره یې مسلکي ټیمونه وګامرل يش نو دا کان
به د هېواد پر اقتصاد پام وړ اغېزې وښندي او دولت او ملت دواړو ته به یې ګټې زیاتې يش. تراوسه د ډبرو 

شوي، چې له یوې خوا د کان کیندونکو تلفات هم زیات  استخراج سکاره تر ډېره په غیرمسلکي او ناقانونه توګه
 کړي او له بلې خوا یې ضایعات او نور زیانونه هم زیات دي.

  مستقیام د هېواد په امنیتي وضعیت پورې هم تړاو لري، چې له همدې له نورو هېوادونو رسه ترانزیټ او تجارت
کبله په دې وروستیو کې له نورو هېوادونو رسه سوداګري او ترانزیټي سوداګري زیاته شوې ده. دغه وضعیت د 
یوه فرصت په توګه د ډبرو سکرو د صادراتو په برخه کې هم رول لري او افغان حکومت باید هڅه وکړي چې د 

انستان د ډبرو سکتور ته نړیوال بازارونه پیدا کړي. په اوسني وخت کې د افغانستان د ډبرو سکاره پاکستان افغ
ته صادرېږي. دغه هېواد د برېښنا د تولید دوو لویو فابریکو ساهیوال )پنجاب( او حب )بلوچستان( د اړتیا وړ 

ه ټنه کیږي؛ خو په ټولیز ډول بیا پاکستان د زر  ۱۵سکاره له افغانستان څخه پېري چې په ورځني ډول یې مقدار 
سلنه سکاره له سویيل افریقا څخه واردوي چې په ډېره لوړه بیه ورته متامېږي. همدا راز په نړۍ  ۷۰خپلې اړتیا وړ 

کې د ډبرو سکرو لومړۍ درجه مرصفوونکی هېواد چین زموږ ګاونډی دی. هند او چین په دې وروستیو کې د 
هم ښودلی. له دې کبله که د ډبرو سکرو د صادراتو مدیریت ته  چمتووالیسکرو رانیولو ته افغانستان د ډبرو 

تان ترڅنګ د نړیوالو بازارونو د موندلو هڅې ويش، نو له درکه به یې ميل عواید ځانګړې پاملرنه ويش او د پاکس
 د تېر په پرتله ال زیات يش.

  سلنه برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي، چې له یوې خوا  ۷۸افغانستان اوسمهال د خپلې اړتیا وړ شاوخوا
تخنیکي عارضو رسه هم مخ کېږي او له ګاونډیو  خورا زیات لګښتونه پرې راځي او له بلې خوا وخت ناوخت له

هېوادونو څخه وارده شوې برېښنا پرې کېږي. که په هیواد کې دننه د ډبرو له سکرو څخه د برښنا تولید ته هم 

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://www.mof.gov.af/index.php/dr/%D8%B0%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%C2%A0%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.mof.gov.af/index.php/dr/%D8%B0%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%C2%A0%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/story/2006/02/060216_ram-afghan-coal-mines
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/story/2006/02/060216_ram-afghan-coal-mines
https://www.donyayemadan.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-4/236987-%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.donyayemadan.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-4/236987-%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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توجه ويش، نو په تدریج رسه به د برېښنا په برخه کې پر ګاونډیو هېوادونو تکیه راکمه يش؛ ځکه له برښنا پرته 
شونې ده او اوسمهال په هیواد کې د صنعتکارانو لپاره یوه له لویه ستونزه د برېښنا کمښت دی، چې صنعتي وده نا

 له کبله یې یو زیات شمېر فابریکې تړل شوې دي او ان ځینې یې اړ شوي چې خپلې پانګې بهر ته ولېږدوي. 
 ؛ خو د اداري فساد د مخنیوي د کانونو په سکتور کې که څه هم اوسمهال تر ډېره د اداري فساد مخه نیول شوې

لپاره بنسټیز کار ته اړتیا ده. د کانونو او پطرولیم وزارت باید د کانونو په قانون کې تعدیالت راوړي؛ ځکه د فساد 
د مخنیوي په اړه پکې څه نشته. همدا راز د هغو کانونو په اړه چې حکومت پخوا پریکړه کړې وه، چې جواز به 

ي، باید بېرته مرکزي يش، ترڅو ځايي زورواکو او مافیايي کړیو ته بیا زمینه برابره نه یې والیتي ریاستونه ورکو 
يش. د دې ترڅنګ د کانونو د قراردادونو د ورکړې سیستم باید رقابتي او پرانیستی وي، ترڅو هر څوک پوه يش، 

د ترالسه نه شو کړای. همدا راز چې دوی د کومو الملونو له کبله قرارداد ترالسه کړی او د کومو له کبله یې قراردا
 ټول هغه قرارداونه چې د کانونو وزارت ورکړي وي، باید خپاره کړای يش. 

  وروستۍ او مهمه موضوع هم د هېواد په داخيل بازارونو کې د ډبرو سکرو د بیو لوړوالی دی. دا چې ژمی راروان
هم شته دي چې حکومت یوه داسې طرحه  دی، د عامو وګړو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتلو رسه دا غوښتنې

عميل کړي چې په هېواد کې دننه د ډبرو سکرو بیې راټیټې يش ترڅو یې عام وګړو د رانیولو توان ولري. له دې 
هم د بې وزله وګړو لپاره او هم د فابریکو د مرصف –کبله حکومت ته په کار ده، چې د کورنیو مرصفوونکو لپاره 

ایډي یا مراعات موجود وي. د بېلګې په توګه، د محمد ظاهرشاه په وخت کې په سړو باید یو ډول سبس –لپاره
سیمو کې شاوخوا یونیم ټن د ډبرو سکاره د دولت کارکوونکو لکه ښوونکو او اجیرو کارمندانو ته په کم نرخ ورکول 

سکرو د پلور مدیریت کېدل. د داسې یوې طرحې عميل کول او په داخيل کچه د دولت له لوري په کم نرخ د ډبرو 
به ال زیاتو خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړي. له دې پرته د صادراتو لپاره د نړیوالو بیو په پام کې نیولو رسه په 

 مناسبه بیه نورو هېوادونو ته صادر يش.

 پای
 

ملریز کال کې په  ۱۳۸۸ییزو څېړنو مرکز نادولتي، غیر انتفاعي او خپلواک ارګان دی، چې په د سرتاتېژیکو او سیمه
پرې او کره څېړنو له الرې، په افغانستان او سیمه کې د پالیسیو د ارزونې کابل کې جوړ شوی. دغه مرکز د خپلو بې

 او بډاینې لپاره فعالیت کوي.
 اړیکه:له موږ رسه 

 info@csrskabul.com   csrskabul@gmail.com :ایمیل

 www.csrskabul.com -  www.csrskabul.net وب سایت:
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