
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -وزارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور  نمايندگي
 

           

 بسمه تعالی

 

 ر اقتصادي استانداري خراسان رضويمعاونت محترم هماهنگی امو

 اقتصادي افغانستان گزارشموضوع: 

 با سالم

 كدام به افغانستان اقتصاد "عنوان تحت كابل در كشورمان سفارت از واصله گزارش پيوست به احتراما      

 اين. گردد مي ايفاد استحضار جهت افغانستان صبح هشت روزنامه سايت در منتشره "است حركت در مسير

ن ريشه يابي و آسيب ضم و بوده اقتصادي مشكالت به نسبت بينانه واقع نسبتا رويكردي داراي مقاله

 شناسي مشكالت بزرگ اقتصاد افغانستان، آمار و ارقام شاخصهاي مهم اقتصادي افغانستان را ارائه مي نمايد.

 
 طرف از                                        

 ارباب خالص غالمعباس  

 وزير و رئيس نمايندگی مشاور
 صادقی محمود

 امور سياسی و اقتصادي نمايندگی وزارت امور خارجه در مشهد  معاون
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 اقتصاد افغانستان به کدام مسیر در حرکت است؟                      

 

 

 محمدحنیف صوفی ۸۹۳1جوزا  ۲۲چهارشنبه،  -هشت صبح           

 زاده 

 

هرچند افغانستان از ذخایر زیرزمینی و آب و هوای مناسب  

جمعیت این ) OECD)از هم بیشتر از نصف ، زراعتی برخوردار است، ب

کشور تحت خط فقر قرار دارند. نظر به معلومات سازمان انکشاف 

و قبل از آن کمکهای  ۸۳۹1همکاریهای اقتصادی افغانستان از دهه 

خارجی را دریافت کرده، اما این رقم قسمی که در گراف ذیل نشان 

قابل تذکر است که در  افزایش یافته است. ۲11۸داده شده، بعد از سال 

سال اخیر اقتصاد افغانستان کال متکی بر کمکهای خارجی بوده و  ۸1

این کمکها بعد از سقوط حکومت طالبان طی تدویر کنفرانسهای 

المللی افغانستان در بن، به مثابه  بینالمللی افزایش یافت. کنفرانس بین

در زمان گردهمایی برای حل بحران افغانستان بود که .شاولین تال

المللی  نهایت دشوار برگزار گردید به تعقیب آن، اولین کنفرانس بین

در توکیو به میزبانی  ۲11۲سال  ژانویهکننده در ماه  کشورهای کمک

 ۰1گان بیش از د و با حضور نمایندکشور جاپان، سازمان ملل متح

 المللی کمک کشور جهان و نمایندهگان سازمانها و مؤسسات بین

مریکایی از طرف آر المیلیارد د ۴.۰یافت که در حدود  ریبکننده تد

کننده به منظور تأمین امنیت و بازسازی افغانستان  کشورهای کمک

دولت افغانستان با طرح  ۲11۴تعهد گردید. به همین گونه در سال 

گان پرداخت کنند مشخصی در کنفرانس برلین اشتراک نمود و تمویل

های  دت سه سال برای پیشبرد برنامهمیلیارد دالر را برای م 1مبلغ 

کنفرانس  ۲11۲بازسازی افغانستان تعهد کردند. سپس در سال 

المللی لندن که در آن دولت افغانستان راهکار موقت  دوروزهی بین

 ۸1انکشاف ملی افغانستان را معرفی کرد، برگزار گردید و بیش از 

ین کنفرانس سندی میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان تعهد شد. در ا

که فعالیت، امنیت، حکومتداری و حقوق » توافقنامه افغانستان«به نام 

ساخت، نیز  سال مشخص می افغانستان را دربشر و انکشاف اقتصادی 

به امضاء رسید که براساس آن افغانستان به ایجاد اداره شفاف و 

کنفرانس روم و در سال  ۲11۹پاسخگو متعهد شده است. در سال 

کنفرانس پاریس برگزار گردید که در آنها دولت افغانستان  ۲111



 

 ۲ 

خواستار ادامه کمکهای جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان شد و با 

سال آینده در  ۰ارایه برنامه موقت انکشاف ملی افغانستان در طی 

زمینه تقویت ادارات و توسعه اقتصاد افغانستان به ویژه در بخشهای 

مریکایی گردید. آر المیلیارد د ۰1واستار کمک نقدی زراعت و انرژی خ

در بروکسل، پایتخت  ۲1۸۲در کنفرانس بروکسل که در ماه اکتوبر 

ر المیلیارد د ۸۰.۲بلژیک دایر گردیده بود، جامعه جهانی در حدود 

 امریکایی به افغانستان تعهد کرد. در این کنفرانس کشورهای کمک

مریکایی کمک به افغانستان آر الد دمیلیار ۹.۰نه بیش از الکننده سا

در  ۲1۲1وعده سپردند. دولت افغانستان نیز تعهد کرد که تا سال 

های بهبود رفاه مردم، سوق کشور به خودکفایی، مستحکم  عرصه

اگیر که بتواند به های پویا و فر پایه.داری خوب و ایجاد  نمودن حکومت

 آور خواهد بود.م احات الززایی کند، اصال به جوانان اشتغال ویژهمردم، ب

میلیارد دالر به افغانستان  1۳در ده سال گذشته دولت امریکا حدود 

کمک کرده است. گفته میشود که امریکا بیشتر از هر کشور دیگر به 

افغانستان کمک کرده است. براساس این آمار، میزان کمکهای امریکا 

فغانستان است. با میلیونی ا ۲۳دالر برای هریک از شهروندان  ۹11مبلغ 

ر افغانستان، کمکهای امریکایی د.خروج و کاهش تعداد نیروهای 

گزارش سیگار، لت متحده نیز کاهش یافته است مبنی بر انکشافی ایا

ر در سال المیلیارد د ۲.۴لت متحده امریکا از کمکهای انکشافی ایا

کاهش یافته است. ممکن  ۲1۸۳ر در سال المیلیون د ۸۸۴به  ۲1۸۸

طبق گزارشات بانک  .کمکها در سالهای بعدی باز هم کاهش یابداین 

 ۸۲۹.۰مصارف عادی و انکشافی افغانستان به  ۲1۸1جهانی در سال 

میلیارد دالر میباشد. در حالی  ۸.۹رسید که برابر به  میلیارد افغانی می

 ۲.۲میلیارد افغانی یا  ۸1۳.1به  ۲1۸1که عواید داخلی کشور در سال 

ر میرسید، مصارف دفاعی و امنیتی افغانستان در حدود میلیارد دال

 ۸.1افغانی که برابر به ) Oxfam) درصد ۹۹میلیارد ، فقط  ۸۹۸.۲

میلیارد دالر است، بالغ گردید. طبق یافتههای اداره آکسفم بودجه 

در صد آن از کمکهای بینالمللی تأمین  ۲۲افغانستان از عواید داخلی و 

انی، بانک توسعه آسیایی و کشورهای بریتانیا، میشود. امریکا، بانک جه

ملی .استرالیا و دنمارک از بزرگترین کمککنندهگان به بودجه 

افغانستان هستند اما سوال اینجاست که افغانستان بدون این کمکها 

چگونه به رشد و انکشاف اقتصادی نایل آید؟ نگاهی به فعالیتهای اخیر 

دوامدار، فساد اداری، جرایم و  ثباتی سیاسی، جنگ اقتصادی کشور بی

بیکاری، رشد اقتصادی افغانستان را بطی ساخته است. طبق گزارشات 

میلدی در  ۲1۸1بانک جهانی، میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال 
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درصد تخمین گردیده بود، در حالی که تخمین این رقم در  ۸حدود 

یشبینی درصد میرسید. بانک جهانی پ ۲.۹میلدی به  ۲1۸۹سال 

درصد در  ۹.۰و  ۲1۲1درصد در سال  ۲.۴میکند که اقتصاد افغانستان 

رشد خواهد کرد؛ اما این تخمینها ممکن غلط ثابت گردد،  ۲1۲۸سال 

 .نتیجه بماند و امنیت بدتر گردد در صورتی که مذاکرات صلح بی

ی، نابسامانی اوضاع همچنان سایر فکتورها در کشور نظیر خشکسال

ی مذاکرات صلح با طالبان و پیامدهای انتخابات ریاست گسیاسی، چگون

جمهوری از عمدهترین عوامل کاهش رشد اقتصادی افغانستان به شمار 

میروند که در نهایت این وضعیت سبب کاهش اعتماد سرمایهگذاران 

خصوصی و کاهش سرمایهگذاری در کشور خواهد شد. تورم مکرر از 

وده که کاهش قیمت غذایی در درصد ب 1.۲به طور متوسط  ۲1۸1سال 

بازارهای کشورهای منطقه و افزایش نرخ اسعار خارجی در برابر پول 

میشود طبق گزارشات بانک جهانی، میزان .افغانی از عوامل آن پنداشته 

پایین صادرات و افزایش متوسط در حجم واردات سبب افزایش کسر 

ناخالص داخلی در درصد تولید  ۳،۹۰بیلنس تجارت افغانستان به اندازه 

گردیده است. با آنکه گراف صادرات افغانستان به طور  ۲1۸1سال 

دی بود، اما میال ۲1۸۹درصدی در سال  ۲1چشمگیری شاهد رشد 

درصد کاهش یافت که در این  ۴میلدی دوباره  ۲1۸1صادرات در سال 

رفت و همزمان با آن . الافغانی در مقابل اسعار خارجی بازمان ارزش 

عاملت اقتصادی و تجارتی در کشورهای همسایه نزول کرد در گراف ت

درصد تولیدات ناخالص  1.۹افغانستان توانست مازاد مالی  ۲1۸1سال 

آوری عواید  را به دست بیاورد. با وجود رشد اقتصادی، سقف جمع

میلیارد افغانی رسید که این  ۹،۸1۳میلدی به  ۲1۸1داخلی در سال 

درصد  ۸۲دی حدود میال ۲1۸۹سال  رقم نسبت به عواید مجموعی

افزایش را نشان میدهد. طبق گزارش اداره سیگار، عواید داخلی 

درصد رسیده  ۸۲.۳به  ۸۹۳1افغانستان طی سه ماه اخیر سال مالی 

است. این رقم بزرگ عواید داخلی در نتیجه بهبود مدیریت مالی و 

الیاتی میلیارد افغانی از طریق حصول قروض م ۰،۸1جمعآوری مبلغ 

آوری گردیده است.  سالهای گذشته و افزایش عواید غیرمالیاتی جمع

 ۳۲دی به میال ۲1۸۹درصد در سال  1۹میزان مصرف بودجه دولت از 

میلدی افزایش یافت. در این میان میزان مصرف  ۲1۸1درصد در سال 

درصد افزایش یافته است. اقتصاد افغانستان به  ۳۹بودجه انکشافی به 

فعالیتهای پایدار و مؤثر نیاز دارد تا بتواند به رشد و .یک سلسله 

پیشنهادات برای کسب رشد اقتصادی :انکشاف اقتصادی دست یابد 

سدهای عمده در راستای رشد اقتصاد افغانستان شامل کمبود کارگران 
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ماهر، کمبود زیربناهای عمده اقتصادی و زراعتی، عدم حمایت از 

کی بودن حکومت بر کمکهای خارجی سکتور خصوصی، فساد اداری، مت

های نیولیبرال  و عدم پالیسی تعریف شده اقتصادی است. استفاده ایده

در اقتصاد کشور بعد از سقوط حکومت طالبان، چندان مؤثر نبوده و 

بیشتر سود آن به زورمندان رسیده است که در نتیجه نابرابری 

د تلش ورزد تا در را در جامعه به میان آورده است دولت بای.اقتصادی 

خصوص اقتصاد بازار بازنگری جدی نموده و طی آن ظرفیت نهادهای 

مؤسسات تعلیمی دولتی و خصوصی، سکتور خصوصی، سکتور .دولتی، 

زراعت و تجارت را در کشور تقویت کند تقویت نهادهای دولتی: توانایی 

وق نهادهای دولتی جهت ارایه خدمات اولیه به مردم، تنفیذ قانون و حق

مالکیت برای کاربرد درست اقتصاد، بسیار مهم پنداشته میشود.  ۸.

بدون ظرفیت اداری و مالی از قبیل سیستمهای خدمات ملکی، بانک 

آوری مالیات و تدارکات،  مرکزی، سیستمهای احصاییه پیشرفته، جمع

تواند خدمات اساسی را ارایه و حمایت سیاسی را جذب  دولت نمی

 تواند برای پیشبرد امور دولت اینکه دولت نمیکند. مهمتر از همه 

المللی و سرمایههای خصوصی خارجی را جذب  داری کمکهای بین

ر را از الکومت طالبان توانست میلیاردها دافغانستان بعد از ح .کند

المللی به عنوان کمک برای بازسازی به دست آورد، ولی  جامعه بین

باید و شاید، ساخته نشد.  متأسفانه ظرفیت و اقتصاد کشور قسمی که

فساد اداری، ترجیح روابط بر ضوابط، عزل و نصب مقامات در وزارتها به 

خصوص در دوره حکومت وحدت ملی، عدم حاکمیت دولت در بعضی 

های اخیر در پایتخت و والیات نه تنها  جات و ناامنی از ولسوالیها و قریه

دار  را خدشه گذاران به ظرفیت دست داشته دولت اعتماد سرمایه

کاهش داد  را تدریجا.ساخت، بلکه جامعه جهانی نیز کمکهای خویش 

های  عدم ظرفیت و تعهد کافی، فساد اداری و افزایش روزافزون جرم

یافته در کشور، بر روند انکشاف اقتصادی و اجتماعی  جنایی سازمان

 مشکالت منفی برجا گذاشته است که علت همهکشور تأثیر بسیار 

شود تقویت مؤسسسات تعلیمی دولتی  داری پنداشته می لتدو.ضعف 

 ۲ت .گذاری از تعلیمات ابتدایی گرفته تا تحصیال و خصوصی: سرمایه

شود. به گونه مثال، کشور  عالی برای رشد اقتصاد مهم پنداشته می

هنگفت کرد و دسترسی به گذاری  ویتنام برای جمعیت خود سرمایه

ها فراهم ساخت، بلکه نصاب درسی  مکتب را نه تنها به همه خانواده

نیز تطبیق کرد. نظر به برنامه ) OECD) معیاری را انجام یافته بود، ویتنام

المللی که توسط سازمان مقام هفتم را از جمله  ارزیابی شاگردان بین

لند بود. در عرصه و ه کشور از آن خود ساخت که جلوتر از آلمان ۹۲
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حات بنیادی را به وجود آورد. به طور مثال، جهت تعلیمات عالی اصال

ایش زسازی نیروی انسانی خویش، شمولیت در پوهنتونها را اف ظرفیت

های صنعتی  داد و نصاب تعلیمی عالی را مدرنیزه کرد تا نیازمندی

 ش است تا سیستمسازد. اکنون در تال.شدن کشور را برآورده 

المللی عیار سازد اما برخلف  رد بیناندات عالی خود را به استتحصیال

حات بنیادی را نه تنها در تعلیمات ابتدایی به ویتنام، افغانستان اصال

وجود نیاورد، بلکه تحصیلت عالی کشور نیز از نصاب تعلیمی بسیار 

قدیمی استفاده کرده که براساس نیازمندیهای جامعه و اقتصاد 

و جهان استوار نیست. تحصیلت ابتدایی و عالی که از طرف  افغانستان

شود، بیشتر جنبه تجارتی دارد، نه تعلیمی  سکتور خصوصی فراهم می

یا تحقیقاتی. طبق نظریات مردم در مؤسسات خصوصی بیشتر به 

کمیت تدریس نسبت به کیفیت آن توجه شده است. یک ارتباط و 

یلت عالی و پوهنتونها همآهنگی میان مارکت کار و مؤسسات تحص

وجود ندارد. کسب تحصیل به مثابه به دست آوردن یک سند چیزی 

سال و نزدیک به  ۹1بیشتر تقریباا سه چهارم جمعیت کشور کمتر از 

عمر دارند. این گروه  .سال نیست ۹1تا  ۸۰درصد جمعیت آن بین  ۲۰

رسد، با  میلیون نفر می 1بزرگ جوانان که تعدادشان نزدیک به 

شوند. به  ت اندک و فرصتهای کاری کم، وارد بازار کار میصیالتح

خاطر کسب رشد اقتصادی دولت باید با همکاری سکتور خصوصی روی 

یک نصاب درسی مدرن و پویا از سطح ابتدایی تا عالی که با مقتضیات 

امروزی وفق داشته باشد، کار نماید. ای نصاب باید قابل تطبیق در 

خلء .دولتی باشد تا این امر سبب پرکردن پوهنتونهای خصوصی و 

موجود گردد تقویت و رشد سکتور خصوصی: سکتور خصوصی فعلی 

کننده  یک تسهیل ۹افغانستان نه به عنوان موتور رشد و نه به عنوان .

مؤثر برای فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی است. سکتور خصوصی که 

که به حمایت ی بوده فعالیتهای بزرگ اکثرا متشکل از مافیای اقتصاد

دهد، سیاسی فعالیت  اقتصادی را در افغانستان انجام می مقامات

زایی و  های اشتغال میکنند. سکتور خصوصی افغانستان باید در عرصه

جات شانه به شانه با دولت همکاری کند و  کاهش فقر در شهرها و قریه

ل به دست بیاورد. دولت بایست سکتور در عین زمان سود حال

های زراعت تجارتی،  وصی را حمایت کند تا افغانستان را در عرصهخص

استخراج معدن، ایجاد زیربناهای الزم و توسعه صنعت تولیدات 

مساعدت کند. همچنان باید یک محیط سالم را برای جلب اعتماد 

متشبثان داخلی و خارجی جهت سرمایهگذاری فراهم کند تا سکتور 

را به کارگران انتقال نموده و باعث ها و ابزار الزم  خصوصی مهارت
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افزایش تولیدات باکیفت زراعتی و غیرزراعتی گردد. طبق معلوماتی که 

مدت برای  من از متشبثان کوچک دارم، اکثریتشان دید کوتاه

فعالیتهای تجارتی داشته و بیشتر تمرکزشان بر به دست آوردن مفاد 

ی در جامعه آنی بوده است. از همین خاطر است که معضل بیکار

درصد نفوس  ۲۲در سکتور زراعت که  خصوصا .افرایش یافته است

بیشتر مردم در سکتورهای دارای سود کم مشغولند، افغانستان در آن 

دهد. در  درصد تولید ناخالص ملی را تشیکل می ۲۸.۹اشتغال دارند و 

درصد و در سکتور  ۲۹.۸درصد، در ساختمانی  ۲.۹سکتور صنعت 

مردم مصروف کار هستند. سهم تولید مواد مخدر در  درصد ۹۸خدمات 

رسید. رشد اقتصاد  درصد می ۹به  ۲1۸۹تولید ناخالص ملی در سال 

اجتماعی را به میان -ت اقتصادیغیرقانونی از بابت مواد مخدر مشکال

گی مالی دارند. این امر در ذات رده و مردم دهات به گونهای وابستآو

رنگ ساخته است. سکتور خصوصی بار قانونی را کم و خود کار

درصد عواید ناخالص ملی را تشکیل  ۲1الی  ۸۲افغانستان تخمین 

های  ریاست ثبت مرکزی، فعالیت ۲1۸۰میدهد. طبق آمار سال 

شرکت را  ۹11های فکری وزارت مالیه بیشتر از  تجارتی و امور مالکیت

های زراعت، معدن، ساختمانهای کوچک، ترانسپورت،  در عرصه

درصد  11کداری و بیمه ثبت کرده است. اما کاروبار غیررسمی بان

دهد. سکتورهای غیررسمی  فعالیتهای اقتصادی کشور را تشکیل می

باید تشویق شوند تا به فهرست شرکتهای ثبت و راجستر شده بپیوندند 

های تجارتی آنها را  های رشد و پیشرفت فعالیت و دولت نیز زمینه

یابد و  اشت اینکه کمکهای خارجی کاهش مید نظر مهیا سازد. با در

گذاریهای خارجی را بنا بر دلیل امنیتی و فساد  تواند سرمایه دولت نمی

اداری جلب کند، متشبثان بزرگ، کوچک و متوسط باید به عنوان 

اما در صورتی که فرصتهای  .موتور رشد اقتصادی کشور عمل کنند

مگیر افزایش نیابد، کاری به ویژه توسط سکتور خصوصی به طور چش

مردم به اقدامات ناامیدکنندهای مانند تولید مواد مخدر، پیوستن به 

متوسل خواهند شد .های اقتصادی  صفوف مخالفان دولت و مهاجرت

خواهد ساخت تقویت سکتور بهتر که در نتیجه رشد اقتصادی کشور را 

در زراعت: زراعت اساس و بنیاد اقتصادی کشور ما را تشکیل میدهد. 

یگانه سکتور است که توانایی ایجاد سرمایه و  ۴حالت کنونی این .

تواند افغانستان را به  اشتغالزایی در آن دیده میشود. سکتور زراعت می

سوی مصونیت غذایی و تغذی و ایجاد رشد اقتصاد متوازن که سبب 

ثبات در کشور و توانمندسازی اقتصادی مردان و زنان افغانستان شود، 

رود. انکشاف  پیش میی . اما این سکتور تا هنوز هم به شکلسوق دهد
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زراعت را کمبود آب و عدم مدیریت زمینهای زراعتی و نبود زیربنای 

تواند کشور  الزم زراعتی بطی ساخته است. سکتور زراعت افغانستان می

 وه بر نکات فوقرا به طرف خودکفایی و رشد اقتصادی سوق دهد. عال

کشور به مدیریت مسلکی زراعتی نیز نیاز مبرم  الذکر، سکتور زراعت

دارد تا بتواند به یک زراعت تجارتی مبدل گردد و زراعت کشور نه تنها 

ت البتواند محصو ت زراعتی وارداتی گردد، بلکهالجاگزین محصو

المللی صادر کند توسعه  های بین کمیت بزرگ را به مارکت و باکیفت

دارای کسر بزرگ تجارتی بوده که  و انکشاف تجارت: تجارت افغانستان

درصد تولید  ۳،۹۰تجارت افغانستان به اندازه  یکسر  ،اساساین بر

پیامد کاهش کمکهای  .گردیده است ۲1۸1ناخالص داخلی در سال 

بزرگ خارجی بوده که بیشتر شکل مصرفی دارد. چون افغانستان محاط 

ان بوده، است و بیشتر اتکای تجاری افغانستان بر پاکست یبه خشک

دولت افغانستان دهلیزهای هوایی را ایجاد کرد که اولین محموله آن در 

به  ۲1۸1به کشور هند صادر گردید و تا اخیر سال  ۲1۸۹ماه جوالی 

متریک تن  ۹11بیشتر از  ۲1۸1پرواز رسید. تا آخر سال  ۸۹1

محصوالت زراعتی به کشورهای چون چین، هندوستان، قزاقستان، 

شهر  ۲1ن سعودی، امارات متحده عربی و بیشتر از روسیه، عربستا

هایی که از طریق الردید. نظر به گزارشات ، ارزش کااروپایی صادر گ

ت لالمللی ایا اداره انکشاف بین) USAID)دهلیز هوایی صادر شده، 

 ۰11و بیشتر از  ۲1۸۲ر در سال المیلیون د ۲۰1متحده امریکا به 

کسر تجارت  ۸11رسد که بیش از  یم ۲1۸1ر امریکایی در المیلیون د

دهد. اما به گفته  درصد افزایش طی دو سال را نشان می) IMF) بسیار

بزرگ است  .IMF المللی پول تخمین نموده بود که کسر صندوق بین

که حتا با افزایش صادرات از طریق هوا کدام تأثیر خاص ندارد تجارت 

یش خواهد یافت. درصد افزا ۹۳.۹درصد الی  ۹۲.۲از  ۲1۸1در سال 

نی برای التواند برای مدت طو دهلیزهای هوایی راه حل درازمدت نمی

نیست، چون دولت افغانستان و یا هم  USAID محصوالتی که از طریق

یدی را فراهم کند. این بسوشود، پالیسی س دهلیزهای هوایی صادر می

 کار از لحاظ قوانین سازمان تجارت هم امکان ندارد. تا هنوز دولت

جهانی ) WTO) افغانستان برای تشویق شرکتهای تجارتی و رشد صادرات

یدی کرده که تا حال در حدود بسودرصد صادرات هوایی را س 11کشور

ر در این بخش مصرف کرده است. با استفاده از عضویت المیلیون د ۲

عضو این سازمان  ۸۴۴تواند با  سازمان تجارت جهانی، افغانستان می

ت زراعتی را با کیفیت و تا هنوز آماده نشده که محصوال تجارت کند؛ اما

تولید کند تا به کشورهای عضو این سازمان صادر گردد و  باال کمیت
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تی که به کشورهای پاکستان، هندوستان یا الرقابت کند. اکثر محصو

شود، آنها از محصول زراعتی افغانستان بیشترین مفاد را  چین صادر می

بندی  هنوز مراکز پروسس، بسته ن در کشور تاآورند؛ چو به دست می

باشد نیست. بعضی از تاجران  معیاری و پیشرفته به تعدادی که باید

یدی از طرف دولت، آنها بسوبا فراهم نمودن س یند که حتهست مدعی

توانند از لحاظ قیمت با کشورهای پیشرفته رقابت کنند. در این  نمی

کیفیت دارد، اما چگونه به جات با شکی نیست که افغانستان میوه

المللی راه یابد و رقابت کند که یک سوال اساسی است.  بازارهای بین

ت کشور مطابق خواست الیابد که محصو این امر وقتی تحقق می

های  بازارهای خارجی آماده شده و برای تصدیق این امر شرکت

طریق و غیره عیار سازند تا از این  صادرکننده باید خود را با تصدیق

المللی مانند داشتن  ردهای بیناندااست)ISO) رشد و توسعه تجارت

ش ورزد تا کشور فراهم گردد. از همین رو افغانستان باید تالتصدیق 

المللی ما نقش  تجارت را بهتر مدیریت کند و توسعه دهد همکاران بین

مهمی را در انکشاف این کشور ایفا کنند، ولی کمکهای آنها ممکن طی 

لی ده سال آینده، کاهش یابد. پس مهم است تا با گذشت زمان، پنج ا

المللی گردد.  دار داخلی جایگزین کمکهای بین گذاریهای دوام سرمایه

مدت تأمین بودجه پایدار و بنا نهادن تهداب انکشاف دوامدار  در کوتاه

برای افغانستان باید از مهمترین اولویتهای دولت افغانستان باشد تا 

اقتصادی حرکت کند .بتواند به سوی رشد و انکشافکشور ما 

زاده، رییس اسبق انکشاف سکتور خصوصی وزارت  محمدحنیف صوفی

مطالعات افغانستان در دانشگاه  .زراعت بود. او فعال کارمند مرکز 

 .مریکا استآوماهای نبراسکا در ایاالت متحده ا
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