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    ۱۱/۱۱/۲۰۱۸                                                                                یباسط احمد حافظ
 پژوهشگر مقطع دکترای اقتصاد مدیریت 

 عملکرد اقتصادی حکومت وحدت ملی در چهار سال پسین    
 

نمودن معیارهای خاص که در  حق دارند در صورت تکمیلموکراسی افراد و اشخاص یکشورهای باورمند به نظام د در همه 
نموده و برای رقابت در مبارزات  شان آمده است، جهت کاندیداتوری به ریاست جمهوری، خود را کاندید قانون اساسی کشور
 و دی، فرهنگینامه ها و پالنهای خویش در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصازار انتخاباتی شوند و از برانتخاباتی وارد کار

 منظور روی کار آمدن پالنهای ملی شان در چوکات یک حکومت به مردم اطالع رسانی نمایند.ه دفاع نموده و به ب … 
 

و از  برخوردار بوده افراد و اشخاص واجد شرایط کاندیداتوری برای دوره های ریاست جمهوری از برنامه ریزی های قبلی 
 سخگو بوده و مطابق به پالن ون های شان وعده میدهند در صورت پیروزی، در قبال آن پاآنچه که برای مردم در زمان کمپای

 برنامه های از قبل تعین شده فعالیت خواهند نمود.
شکل یافت، سران  1393ری سال از آنجائیکه حکومت وحدت ملی بعد از نتایج بدست آمده از دور دوم انتخابات ریاست جمهو

منظور بهبود و انکشاف اقتصادی کشور به مردم وعده سپردند. و همین قسم برای مقابله ه ای جامع بحکومت وحدت ملی برنامه ه
 خط مش مشخص سیاسی و اقتصادی ترسیم نموده اند. 2014های احتمالی پس از نج لبا چ

ل ازهمه چیز دو مورد منصفانه مورد ارزیابی قرار بدهیم، قب ملی را بطوربرای اینکه بتوانیم عملکرد اقتصادی حکومت وحدت 
 نمود. را نباید فراموش

 . 2014میراث های بجا مانده از حکومت قبلی و نگرانی های پس از  .1
 در اتخاذ تصامیم روشن و منسجم. حکومت وحدت ملی های  نجلچ .2

منابع و توصیه بت و منفي بسیار دارد اما با توجه به محدودیت ها و شاخص هاي مث یاتصخصوعملكرد اقتصادي هر دولتی 
بسیار است، كارایي دولت ها براساس استفاده  استفاده از منابع كمیاب براي تحقق خواسته های هاي علم اقتصاد كه در واقع علم 

 بهینه از منابع در دسترس ارزیابي مي شود.
چگونگی های فراوان  نجلچوحدت ملی تا کنون، با در نظرداشت مشکالت و  نباید انکار نمود اینکه از شروع ایجاد حکومت

عملکرد مثبت حکومت  که ذیالا  انجام برنامه های ملی اقتصادی، این حکومت توانسته است تا عملکرد اقتصادی مثبت داشته باشد 
 دارند، مورد بحث قرار خواهیم داد.وحدت ملی را در محدوده چند سکتور که نقش کلیدی در انکشاف اقتصادی یک کشور 

 
 ت نکشاف دهازراعت و ا

در صد از نفوس افغانستان مخصوصا در دهات و قصبات به نحوی مصروف  70بر اساس آمار موجود در حال حاضر بیشتر از 
ال در سکتور فعالیت های زراعتی میباشند و از این طریق مایحتاج زندگی شان را برآورده میسازند، وجود فیصدی باال اشتغ

زبه توجه جدی حکومت در جهت میکانیزه این سکتور در توسعه اقتصادی کشوراست که نیا زراعت بیانگر نقش و اهمیت اساسی
ساختن این سکتور و همین قسم حمایت همه جانبه از دهاقین به منظور فروش محصوالت زراعتی شان در بازار های بین الملل 

 را دارد. 
هد اهش میزان فقر و ایجاد مصونیت غذائی کمک خوادر امر ک ت کشور نه تنها حکومت وحدت ملی را توجه به سکتور زارع

 نمود بلکه توجه به آن کشور مانرا از فشار های سیاسی و اقتصادی کشورهای همسایه نیز نجات خواهد داد.
دی افغانستان مفید واقع گردد که بلترتیب و به همین ترتیب انکشاف سکتور فوق میتواند در قسمت تامین مواد خام صنایع تولی

 شاف و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.انک
در چهار سال گذشته، حکومت وحدت ملی با درک درست از نقش اساسی سکتور زراعت در توسعه اقتصادی کشور تالشهای 

صادی میتواند حایز اهمیت باشد. این دیدگاه وافر در جهت بهبود این سکتور در سطح ملی از خود نشان داده است که از لحاظ اقت
سکتور زراعت گردیده که ذیال به شرح تعدادی از آن موارد پرداخته شده کومت وحدت ملی منجر به پیشرفت های اساسی در ح

 است.
و  به منظور گسترش میزان تولید زعفران ISOکیفیت و توزیع گواهینامه  ایجاد کمیته ملی زعفران، البراتوار کنترول  .1

 گسترش چشمگیر زمین های تحت کشت زعفران.
 باغداری، برداشت میوه و نباتات صنعتی به شمول سبزیجات سعه وت .2
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 ایجاد سرخانه های متعدد به منظور نگهداری محصوالت دهاقین در والیات مختلفه .3
 گسترش میزان تولیدات گندم و غله جات  .4
 گسترش فارم های پرورش ماهی و توسعه مالداری  .5
 منابع طبیعی مبتنی بر تغیر اقلیم  تنظیم .6
 غذائی مصئونیت  .7
 ایجاد سهولت بمنظور گسترش میزان صادرات محصوالت زراعتی  .8
 

 سکتور مواصالت و مخابرات 
افغانستان به مثابه پل ارتباطی میان آسیا مرکزی، شرق میانه و آسیا جنوبی نقش اساسی را در جهت ادغام اقتصاد منطقوی را 

به ایجاد مارکیت برای محصوالت زراعتی افغانستان میگردد  دارا میباشد، گسترش خطوط مواصالتی و ترانزیتی نه تنها منجر
در منطقه از طریق افغانستان خواهد شد و از این طریق افغانستان میتواند ساالنه نفع بلکه باعث افزایش حجم دوران تجارت 

 زیادی را کمائی نماید.
ظور تبدیل افغانستان به عنوان چهارراه حکومت وحدت ملی با درک درست از اهمیت سکتور مواصالتی کشور و رایزنی بمن

نجام داده است که حایز اهمیت میباشد و همین قسم سکتور مخابرات و یا تالشهای مثمری را ا ترانزیتی آسیا در چهار سال گذشته
ک کشور تکنالوژی معلوماتی که امروزه بدلیل کوتاه سازی خطوط ارتباطی با استفاده از خدمات انترنت در انکشاف اقتصادی ی

 از اهمیت باال برخوردار میباشد.
در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور ایفا می میکند.  ارتباطات نقش تعین کننده تکنالوژیدر دنیا مدرن امروز 

در گرو ارتباطات است و … ها، گفتگوی تمدن ها، تجارت ومعامالت، بازاریابی امروزه تبادالت علمی و فرهنگی بین کشور
 آن در دنیا امروز از جهات مختلفه میتواند ممد و موثر قلم داد گردد.نقش 

نالوژی ارتباطات در افغانستان نو پا میباشد، حکومت وحدت ملی در چهار سال گذشته توانسته است به با در نظرداشت اینکه تک
ح تعدادی از آن موارد خواهیم دست آورد های خوبی در قسمت انکشاف سیستم های نوین ارتباطی دست یابد که ذیال به شر

 پرداخت.
 اتصال افغانستان به چین از طریق خط آهن. .1
 تان به ترکمنستان از طریق خط آهن. اتصال افغانس .2
 احداث خط آهن میان افغانستان و ایران. .3
 ایجاد دهلیز هوائی میان افغانستان و تعدادی از کشورهای آسیائی و اروپائی. .4
 افتتاح بندر چابهار. .5
 گاز تاپی. ال لولهخط انتق .6
  1000انتقال برق کاسا  .7
 انتقال برق تاپ. .8
 ئی و ترانسپورتی با ازبکستان.امضاء قرارداد همکاری های زیربنا .9

 افتتاح میدان های هوائی جدید در چندین والیت افغانستان. .10
 پروژه فایبر نوری در امتداد لوله گاز تاپی  .11
 قرارداد تجارتی و ترانزیتی راه الجورد .12
 درصد.  90راتی کشور به بیشتر از که مخابپوشش شب .13
 از جمله مناطق مرکزی، شرقی و شمال شرقی کشور. انتقال گسترده شبکه فیبر نوری در نقاط مختلفه کشور .14
 

 سکتور انرژی و معادن
ر آنچه که دریک سکتور خصوصی به منظور رشد صنایع تولیدی مهم قلمداد میشود وجود انرژی برق بصورت دوامدار است. د

دی یک کشوررا دارد . جهان امروزی انرژی برق که در واقع محرک اصلی تولید بشمار میرود نقش اساسی در انکشاف اقتصا
 انرژی برق زمانی میتواند برای یک کشور یک دست آورد مهم تلقی گردد که منابع مولد آن داخلی باشد.

های وارد کننده زیان بار بوده و تغیر در رویکرد های سیاسی تجربه نشان داده است که همیشه انرژی برق وارداتی برای کشور
 ریان انتقال برق را به مخاطره اندازد.کشورهای قرارداد کننده متیوانند ج

از آنجائیکه کشور عزیز مان افغانستان داراری منابع آبی سرشار میباشد در صورت سرمایگذاری جهت ایجاد بند های آب گردان 
کشورها برای  ودکفائی تولید انرژی برق دست یافت بلکه این امر میتواند در همکاری های منطقوی بین نه تنها میتوان به خ

 ری های مشترک تاثیر مثبت داشته باشد.افغانستان بلخصوص در قسمت سرمایگذا
 میگاوات برق را دارا میباشد. 23000بر اساس تحقیقات انجام شده آب های موجود کشور ظرفیت تولید 

ف نمود که با رویکار آمدن حکومت وحدت ملی توجه جدی در جهت تولید انژری برق از منابع داخلی صورت اعتراباید 
از قبل تعین شده حکومت وحدت ملی افغانستان، تا سه سال آینده افغانستان درعرصه تولید انرژی است، بر مبنای پالنهای  گرفت 

 خودکفا خواهد گردید.
 ابع سرشار از معادن زیرمینی دست ناخورده میباشد.ن، افغانستان کشوری با منو همین قسم در سکتور معاد

معادن زیرزمینی در افغانستان شناسائی شده است که ارزش  نقاط از 1400بر اساس تحقیقات انجام شده تا اکنون بیش از 
 ملیارد دالر تخمین شده است. 3000مجموعی آن به 
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اري سرمایه گذض غروي سر، ین جهتته باشد،از اداخلی کشورمیتواند نقش ارزنده داش معادن کشور در بلند بردن سطح عواید
ردار بوده و میتواند شکوفائی اقتصاد را در افغانستان برخوص ت خاهمیر از اجتماعی کشودي و اقتصاي الویت هاروي اوقیق د

نجات خواهد داد. نتایج کارکرد های چهارساله در پی داشته باشد و از طرف دیگر کشور مانرا از وابستگی به کمک های خارجی 
به شرح در دست آوردهای توجه جدی آن در سکتور معادن را نشان میدهد که ذیال  حکومت وحدت ملی بیانگر درک عمیق و 

 حکومت وحدت ملی در سکتور انرژی و معادن میپردازیم.
 میگاوات تولید برق. 42و  ن مترمکعب آب میلیو 611ساخت و تکمیل بند سلما در والیت هرات با ظرفیت ذخیره  .1
 میلیون مترمکعب آب. 9.5های شاه و عروس در والیت کابل با ظرفیت ذخیره  اجرا ساخت بند .2
 میلیارد مترمکعب آب. 1,36خت بند بخش آباد در والیت فراه با ظرفیت ذخیره اجرا سا .3
 ملیون متر مکعب آب. 54اجرا ساخت بند کمال خان در والیت نیمروز با ظرفیت ذخیره  .4
 اجرا ساخت فاز سوم بند کجکی در والیت هلمند. .5
 میگاوات برق. 2ساخت و تکمیل نیروگاه برق بادی آفتابی در والیت هرات با ظرفیت تولید  .6
گردان در نقاط مختلفه افغانستان منجمله بند شاه عبدهللا  بند های آب 28آغاز کار ساخت و یا مطالعات و دیزاین تفصیلی  .7

در والیت سمنگان،بخش دوم بند کجکی در والیت هلمند، بند شورابه در والیت سرپل، بند آب گیری در سمنگان، بند دهنه دره 
بند آغا  بند گمبیری والیت کن،  توت والیت کابل،در کندز، بند شاه  2شادیان در والیت بلخ و بند خان آباد در فاریاب، بند تنگه 

 …در کابل 2جان در والیت ارزگان، بند سروبی
 ساحهی گازدار یتیم تاق شبرغان. 37و  31عقد قرارداد بازسازی، حفاری، تست و تجهیز چاههای گاز  .8
 

 ش خصوصیسکتور صنایع و حمایت از بخ
ی توسعه یافته دست آورد های عظیمی را از این در جهان امروزی که رشد صنایع بسرعت در حال انکشاف است و کشور ها

 ناحیه کمائی نموده اند، توجه به رشد صنعت یکی از مکلفیت های اصلی کشورهای جهان سوم بشمار میرود.
اکثریت نفوس آن با زراعت سروکار دارند، فراهم آوری سهولت  ت واز آنجائیکه کشورعزیزمان افغانستان یک کشور زراعتی اس

 نایع تولیدی بلخصوص صنایع تولیدی که مواد خام آن در داخل کشور فرآهم میگردد امر ضروری پنداشته میشود.جهت ایجاد ص
ر جلوگیری از ضایعات س مواد غذائی، لبنی و میوه جات و بسته بندی معیاری میتواند در امایجاد فابریکات نساجی، پروس

 مک شایان نماید.محصوالت زراعتی و ایجاد اشتغال گسترده در سطح کشورک
بدون شک رشد صنایع تولیدی داخلی در افغانستان حمایت همه جانبه دولت را نیاز دارد، دولت میتواند با ایجاد پالیسی های 

اجرا سیاست های مالی و حمایوی تعرفوی معقول  تشویقی بمظنور سرمایگذاری در سطح کشور، اعمار شهرک های صنعتی،
ه و انکشاف سکتور خصوصی را در برخواهد داشت، بخش خصوصی را ترغیب به سرمایگذاری از سوی حکومت که زمینه توسع

 داخلی نموده و ازاین طریق زمینه رشد صنعت در کشور را فرآهم سازد.
است تا با اتخاذ سیاست های حمایت گرایانه، بخش خصوصی را در  حکومت وحدت ملی در چهار سال گذشته تالش وافر نموده

 صنایع تولیدی داخلی و همین قسم سرمایگذاری درامورات مختلفه تشویق نماید که مواردی از آن به شرح ذیل است. زمینه ایجاد
 ایجاد سهولت پرداخت الکترونیکی تاجران در وزارت مالیه .1
 (در بانک مرکزی.CBRت و سیستم بانکداری عمومی)وصل سیستم تأدیات بین المللی سوئیف .2
 یع جواز کار اتباع خارجی.الکترونیکی سازی سیستم توز .3
 عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی. .4
 گذاری در چوکات وزارت تجارت و صنایع؛ایجاد مرکز واحد ثبت و صدور جوازهای تجارتی و سرمایه .5
  گذاری از یک سال به سه سال و کاهش پروسه اخذ جواز؛افزایش میعاد جوازهای تجارتی و سرمایه .6
به برق؛ حل و های بانکی؛ دسترسی خص تجارت )شروع کسب و کار؛ پرداخت مالیات؛ قرضهبندی شش شااولویت  .7

 فصل ورشکستگی و تجارت بیرون مرزی( که در کابینه منظور شد.
 های مواد خام فابریکات تولیدی؛تصویب طرح طرزالعمل تعرفه حمایوی صنایع داخلی به منظور کاهش در تعرفه .8
 رکت عامه و خصوصی توسط شورای عالی اقتصاد؛تأیید طرح ایجاد چارچوب مشا .9

  مشارکت عامه و خصوصی؛توشیح و نافذ شدن قانون  .10
 درصد ترجیحات برای تولیدات داخلی در تدارکات؛ ۲۵در نظر گرفته شدن  .11
 های تجارت در کابینه؛منظورشدن پالن شاخص .12
 گذاری؛تصویب قانون حمایت از سرمایه .13
 ی.تصویب قانون حفاظت از صنایع داخل .14
 انکشاف بنادر آقینه و تورغندی .15
 توشیح قانون حمایت از مستهلک.    .16
 انکشاف بنادر آقینه و تورغندی. .17
 های کلیدی شهر.ایجاد شرایط استفاده تجارتی از جایدادهای دولتی در موقعیت .18
 ایجاد میکانیزم بمنظور تقویه و توسعه صادرات سنگ مرمر، زعفران، چرم و پشم. .19
نعتی و رهایشی های صجریب زمین برای احداث شهرک ۹۰۰۰ی در چهار والیت کشور و تهیه های صنعتایجاد شهرک .20

 قالین.
     المللی استندرد.کسب عضویت دایمی سازمان بین .21
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 حکومت داری خوب و انکشاف منابع بشری و خدمات ملکی

نستان در امر مبارزه با تروریزم، به میان پس از برگزاری کنفرانس بن و ایجاد دولت موقت، دستور کار جامعه جهانی برای افغا
 تشکیل نظام نو دولت داری بر مبنای قانون اساسی کشور در محور توجه قرار گرفت.آوردن ثبات در سطح کشور و 

تشکیل نظام نو دولتداری در یک دوره موقت و دو دوره حکومت قبلی مسیر پر پیچ و خمی را سپری نمود، که طی نمودن این 
 عظیمی را در نظام دولت داری برای افغانستان به ارمغان آوردن. مسیر تحول

برای مبارزه با  های موازی از میان رفت، خال های قانونی تشخیص و برای ازمیان برداشتن آن تالش صورت گرفت، حکومت
 …فساد ارجعیت داده شد

نسبت به آینده، ایجاد زمینه اتحاد بین همه اقشار  تحول مثبت نیاز به ایجاد اعتماد و امید در همچو یک شرایط به منظور استمرار
گ دولتداری را میطلبید که در چهار سال گذشته حکومت وحدت ملی برای رسیدن به اهداف فوق تالش وافر جامعه و تغیر فرهن

 نموده است و تا اندازه زیاد نیز میتوان گفت موفق وبوده است.
قتصادی و اجتماعی و ارائه خدمات بهتر را در چوکات یک حکومت آماده از آنجائیکه حکومت داری خوب زمینه انکشاف ا

سازد، نیاز است تا این جهش تحول مثبت ادامه داشته و با بلند بردن ظرفیت و مدیریت بهتر نهاد های دولتی غرض عرضه می
 خدمات بهتر در سطح مرکز و والیات همچنان ادامه داشته باشد.

جاد شرایط و فرصت های تحصیلی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای ظرفیت انکشاف منابع بشری همانند ای
 کارکنان دولت جهت ارائه خدمات بهتر میتواند در در چوکات کاری یک دولت ممد و موثر واقع گردد.

ست تا این اصل مهم و تعلیم یافته میباشد نیاز ااز آنجائیکه انکشاف اقتصادی یک کشور مستلزم وجود کدر متخصص، مسلکی 
 نیز در صدر پالیسی های حکومت قرار گیرد.

حکومت وحدت ملی در چهار سال گذشته اقدامات مفیدی که دولت را در جهت حکومت داری خوب کمک می نماید انجام داده 
 است که تعدادی از آن موارد به شرح ذیل اند.

 ر سطح مرکز و الیات از بین بردن ادارات موازی د .1
 منابع بشری یا به اعباره دیگر فرآهم ساختن سرمایه بشریانکشاف  .2
 ایجاد ارتباط مستمر مرکز با والیات و بلعکس آن  .3
 ایجاد شفافیت و پاسخگوئی در نهادهای دولتی  .4
 گسترش حکومتداری الکترونیک  .5
 آزادی رسانه ها و بیان .6
 مشارکت مردم در تصمیم گیری های دولت  .7
 های قضائی کشور  قالل در نهاداست .8
 حاکمیت قانون و تقویت احزاب  .9

 برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای ظرفیت کارکنان خدمات ملکی  .10
 گیری دوره های فنی و مسلکی ارائه بورسیه های تحصیلی جهت فرا .11
 

 نتیجه گیری
رفت. حکومت وحدت رایط زمام امور را به دست گترین شجمهور غنی با اجرای مراسم تحلیف، در سخت رئیسچهار سال قبل 

با رویکار آمدن حکومت وحدت ملی در راس آن محمد اشرف غنی   ی نو و بر آمده از دل یک بحران بود.ملی خود یک تجربه
جمهوری ا.ا، مشکالت عدیده فراروی حکومت وحدت ملی قرار داشت از میراث های بجا مانده از حکومت  رئیس جمهور فعلی 

 که گستره این نگرانی هارا به شدت چند برار میساخت.  2014الی پس از بلی شروع الی چالش های احتمق
با در نظرداشت چالش های گوناگون که فراروی حکومت وحدت ملی قرار داشت، بر مبنای دست آورده های که فوقا در 

 ثبت ارزیابی نمود.ملی را درچهار سال گذشته م سکتورهای مختلفه شرح گردیده است، میتوان عملکرد اقتصادی حکومت وحدت
در چهار سال گذشته حکومت وحدت ملی مدیریت آبهای افغانستان که در رشد سکتور زراعت از اهمیت خاص برخوردار میباشد 

درصدی  40را در اولویت های کاری اش قرار داد، تمرکز روی صادرات محصوالت زراعتی افغانستان که امروزه شاهد رشد 
ود قرار داد، در قسمت ایجاد خطوط مواصالتی همچون خط آهن، سرکهای حلقوی، دهلیز های آن هستیم را در محور توجه خ

هوائی دست آورد های بی پیشینه داشت و اکنون میتوان ادعا نمود که افغانستان دیگر وابسته به یک مسیر نیست و مسیر های 
گسترش خطوط تولید و توزیع برق در رشد صنایع  است. اصالحات در گمرکهای و متعدد مواصالتی به روی افغانستان باز گشته

 داخلی کمک وافر نموده است.
امروزه عملکرد مثبت اقتصادی حکومت وحدت ملی باعث شده است تا کشورهایکه تا دیروز منافع سیاسی شانرا از طریق تامین 

یند و از این طریق رابطه مفید و موثر ه رابطه دولت محور رجوع نمارابطه با گروه های حراس افگن برقرار مینمودند امروزه ب
 برقرار نمایند که میتواند روزنه برای صلح دایمی و ثبات در کشور باشد.
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