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 ۴۰/۴۰/۳۴13 حفیظ هللا خالد

 

 خارجی در نبود امنیت سرمایه گزاری دعوت از
 

اران زجاپان و هند، دیدار با سرمایه گ به کشورهای اروپائی، صاحب طی سالهای اخیر درمسافرت های جناب کرزی
در افغانستان بخشی مهم پروگرام مسافرت  گزاری هسرمایخصوصی آنکشور ها  جهت تشویق  سکتورن ثامتشبو 

نیز در نخستین روز مسافرت قبل از مالقات با  آخرین مسافرت ایشان به کشور قطر ایشانرا تشکیل داده چنانچه در
بعمل آورد تا در ساحات مورد  دعوتاران انکشور دیدار و یکبار دیگر از آنها زگ هسرمای تعدادی از امیر قطر با

گذاران  هنمایند، البته این دومین باری بود که رئیس جمهورکشورما سرمای سرمایه گزاریکشورما  شان در عالقه  
از  ،به قطرمسافرت قبلی شان نیز چند سال قبل  در افغانستان ترغیب نموده، در سرمایه گزاری     قطری را به 

در افغانستان استفاده   سرمایه گزاریآمده بود تا از فرصت های موجود  سرمایگذاران قطری و عرب دعوت بعمل
در   در کشورما در نفس خودش اقدامی است بجا  و سرمایه گزاریاران خارجی برای زگ هسرمای نمایند، دعوت از

یجاد های خارجی که منجر به ا سرمایه گزاریخور تحسین زیرا کشور ما در شرایط کنونی بیش از هروقت دیگر به 
 . شغل و ارتقای سطح زندگی مردم گردد نیاز دارد

 
ها در وضعیت موجود کشور وجود دارد؟  سرمایه گزاریچنین  ۀعمل زمین آیا در که در اینجاستمگر ال اساسی ؤس 
 ضروریبگذریم آیا امنیت الزم که شرط  حتیسفانه همه دستگاه دولتی را فرا گرفته اگرأاداری که مت فساد گسترده   از

ر ئ؟ آیا دولت ظرفیت های الزم  تهیه، برق، آب  و سابودهکشوراست فراهم  یک خارجی در سرمایه گزاریبرای 
میتوانند بطور مطمئن از یک شهر به خارجی را دارد؟  آیا سرمایه داران خارجی  سرمایه گزاریخدمات مورد نیاز 

  ؟شهر دیگر رفت و آمد نمایند
 

یک  در سرمایه گزاریالها منفی بوده، امنیت که شرط اساسی برای ؤاین همه س که پاسخ به صادقانه باید عرض نمود
        اختطاف های روزمره در مرکز و والیات کشور حتی  قتل، غارت و .وجود ندارد محسوب میگردد کشور

نموده اران داخلی را مجبور به ترک وطن و انتقال سرمایه های شان به کشور های خارجی بخصوص امارات ذسرمایگ
همین دو ماه قبل پسر خورد سال مالک یک فابریکه در والیت هرات از مقابل منزل  وی اختطاف و به حالت  است،

خصوصی  و یا اعضای خانواده  بثمتش صرافان و از اختطاف و قتل تجار، فوقتا    فجیع به قتل رسید، رسانه ها وقتا  
میدهند، وقتی برای یک تاجر و سرمایه دار داخلی امنیت الزم ر والیات کشور اطالع ئهرات و سا های شان در کابل،

به  مین خواهد بود،  دولت قادرأدر کشور ت و کمپنی وی وجود نداشته باشد چگونه امنیت  یک سرمایه دار خارجی
قرارداد معدن  که هموطنان ما اطالع دارند .کیلومتری شهرکابل نیست 3۳فاصله  مین امنیت معادن مس عینک درأت

 با یک کمپنی چینائی عقد ولی به نسبت مشکالت امنیتی کار آن تا کنون بحالت تعلیق درآمده۳۴۴۲مس عینک در سال 
در گفتگو با سرمایه داران قطری اظهار داشته  که ) تا کنون در  صاحب تعجب آور است که جناب کرزیاست. 

ان و تاجر هایو اختطاف  همه  قتلاین  ست.( مگرافغانستان هیچ سرمایه داری به علت نبود امنیت متضرر نگردیده ا
که در رسانه های داخلی و خارجی بازتاب میابد ضرر محسوب  ر والیات کشورئدر کابل هرات  و سا سرمایه داران

 ؟دنمیگرد
 
نیمی از  ارشات،ذ، بر اساس گاستها در کشور  سرمایه گزاریموانع جدی فرا راه  تنها بخشی از مشکالت امنیتی  

در همین پایتخت کشور ده ها  .فابریکات پارک صنعتی هرات به علت نبود برق و مواد خام از فعالیت باز مانده اند
وزارت انرژی و برق حتی قادر نیست برق  ،بودهفابریکه به علت نبود برق کافی به اصطالح مردم در حال پرچاوی 

 ه ها،سسات تولیدی و فابریکؤچه رسد به م ،کشورتهیه نمایدخانواده ها را بطور دائمی  در پایتخت تسخین  مورد نیاز 
 خواهند نمود.را در کشور ما  سرمایه گزاریت ألذا در همچو شرایط چگونه یک سرمایگذار خارجی جر

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/khaled_haf_dawat_az_samayagozari.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/khaled_haf_dawat_az_samayagozari.pdf
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سرمایه داران خارجی مردمان ساده لوحی نیستند که بیدون ارزیابی همه جانبه وضعیت  امنیتی و ظرفیت های موجود  
 سرمایه خویشرا در معر ض خطر قرار دهند، در در یک کشور زده سرمایه گزاریدست به شمان بسته  با چ در ساحه

شیخ علی بن عبد  بنامیکی از سرمایگذاران آنکشور  هدیدار اخیر سرمایگذاران قطری با رئیس جمهور کشور در دوح
اظهار داشت که برای ارزیابی  سرمایه داران قطری در پاسخ به دعوت رئیس جمهور کشور هللا به نمایندگی از

تی  دومی متشکل از متخصصین  مسلکی برای أمتعاقب آن هی تی بکابل اعزام وأهیبزودی وضعیت در افغانستان 
بکابل فرستاده خواهد شد، گمان نمی رود که سرمایگذاران قطری در شرایط  سرمایه گزاریتحقیق بیشتر در زمینه  

آنها  سرمایه گزاریور ما گردند ولی حتی  اگر این کار را انجام نیز دهند مهم در کش سرمایه گزاریموجود حاضر به 
به سرنوشت معادن مس عینک، آهن حاجی گک و دها پروژه خورد و بزرگ دیگر که همه بعلت مشکالت امنیتی  

شرکت شرکت هوائی قطر اولین   ۳۴۴3دچار خواهند شد. نگارند بیاد دارد که در سال  ،یکی بعد دیگری توقف نموده
ت أکابل اعالم ولی بعد از بازدید هی -ه هوائی بود که با انتشار اعالمیه ای آمادگی خویشرا برای آغاز پرواز دوح

از بور شرکت مذ، متخصصین شرکت قطر ایروی از میدان هوائی  بین المللی کابل و نبود امنیت و تسهیالت الزم
 .تصمیم خویش منصرف گردید

 
سالم ضرورت  یک اداره   زیربنا های اقتصادی و خارجی در کشور به فضای امن، های سرمایه گزاریبرای جلب 

خارجی را نمی شود با وعده  و وعید ها و پهن نمودن فرش قرمز برای آنها آن چنانیکه جناب  سرمایه گزاری  ،بوده
نمود،  شویقبه کشورت سرمایه گزاریهنگام دیدار با سرمایه داران هندی برای آنها وعده نموده به انجام  احبکرزی ص

 ۰۴تنها  13۲1ها در جریان سال  سرمایه گزاریملیون دالر  ۰۳۴ه های منتشره  از جمله قریب ئیبراساس احصا
طی سالهای اخیر گراف برعالوه  های خارجی بود که یک رقم نهایت ناچیز بوده  سرمایه گزاریملیون دالر آن 
سرمایه داران داخلی نیز  و اکثر ی قبل سیر نزولی داشتهسال ها به نیزنسبتدر کشور های داخلی  سرمایه گزاری

 .هستند ی شاندر حال خارج نمودن سرمایه ها نسبت نبود امنیت در کشور
 

در شرایطی که هیچگونه  سرمایه گزاریدعوت مصرانه و پیهم رئیس جمهور کشور ما از سرمایگذاران خارجی برای 
دیگری که  موضوعکشور وجود ندارد یک نگرانی جدی را در مورد  ها درسرمایه گزاریهمچو  یعمل زمینه های

بلکه نظامیان خارجی  خارجی سرمایگذاران  نه البته این گروه  .بوجود میاورد بوده   ها مربوط خارجیبا  مآنه تصادفا  
دوباره ن شا عالم در وطن ما جمع شده و گویا قرار است به اوطان اند که به اصطالح مردم کابل از چهار گوشه  

ما اطالع دارند که رئیس  عزیز نه در مورد دعوت بلکه عزیمت شان بوده هموطنان ، تشویش  در اینجا برگردند
 بیدون شکرا ترک نمایند،  ما زود تر کشور این نظامیانجمهور کشور ما در این مورد نیز مصرانه تقاضا دارند تا 

آیا نیرو  با خروج قوتهای خارجی ال اینجاست کهؤبوده ولی س ما  از افغانستان آرزوی همه خارجیخروج نیروهای 
های امنیتی ما توانائی آنرا دارند تا خالی امنیتی را که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بوجود خواهد آمد پر 

نیروهای دفاعی و امنیتی کشور ما در حال حاضر نه تنها فاقد قوتهای رزمی هوائی،  مالحظه میگرددتا جایکه  ؟ نماید
توپچی، تانک و سالح ثقیله بوده بلکه از داشتن طیارات لوژستیکی که نقل وانتقاالت روزمره را نسبت مشکالت راه 

طیارات نیرو  ردو و پولیس بوسیله  همه انتقاالت پرسونل ا  های زمینی از طریق هوا انجام دهند نیزمحروم بوده و فعال  
با گذشت بیش از ده سال و این همه کمک های جامعه بین  .و یا  هم طیارات شرکت کام انجام میگیرد خارجیهای 

، بهر حال اگر ندارد قطعات اطرفبه   ا در حال حاضرخویشر پرسونلخود توانائی انتقال  المللی وزارت دفاع کشور
ایه گذاری خارجی در کشور  اشتباهی هم صورت گیرد نتایج آن برای کشور آنقدر گران در ارزیابی ما  برای سرم

تمام نخواهد شد ولی اگر در محاسبات خویش در مورد توانائی های نیرو های امنیتی کشور بعد از خروج قوتهای بین 
 قابل جبران خواهد بود.المللی دچار اشتباه شویم عواقب آن برای مردم و کشور ما نهایت زیانبار و حتی غیر 

 
 مهمتر و که به خروج نیرو های بین المللی از افغانستان باقی مانده وظیفه   چند ماهیسخن آخراینکه در مدتی یکسال و 

مبرمتر از تجهیز و تقویت ظرفیت کمی و کیفی نیرو های سه گانه امنیتی کشور) اردو، پولیس، و امنیت ملی ( وجود 
معادن گرفته تا رشد  درهای خارجی   سرمایه گزاری ازدر همۀ ساحات ت آینده کشورما ندارد، پیشرفت ها وتحوال

نیم کاره  که همه بعلت  روی ده ها پروژه  ، آغاز مجدد کار، باز گشائی مکاتب،  برگذاری انتخابات آینده ،معارف
با داشتن  .منیتی کشور ما بستگی داردبا توانائی های نیرو های ا همه و همه  مستقیما   از  کار مانده اندمشکالت امنیتی 

با یک موقف قویتراز امروز به گفتگو های صلح با گروه  قادر گردیده یک اردوی و پولیس ملی قوی نه تنها دولت
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قلمرو کشور ما را   نخواهند کرد بعد از هر چند روزی آنرا تأبلکه همسایگان ما نیز جر برودهای مسلح مخالف 
 والسالم .قرار دهند ظالمانه خویشمورد راکت باران 

 
 پایان
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