
 د افغانستان د اقتصادي راپور لنډیز
 نوامبرکال  ۲۰۱۷د 

 
د ھٻواد امنیتي وضعیت د خرابیدو پھ حال کې دی. داسې ښکاري، چې جګړې او زیاتیدونکي شخړې د ھغھ مشتبثینو او د 

مسوولیتونو د زیږدیز) کې یې د امنیتي  ۲۰۱۴کال ( ۱۳۹۳مستھلکینو باور د بیرتھ ترالسھ کولو مخنیوی کوي، کوم چې پھ 
کلونو پھ پرتلھ، چیري، چې افغانستان لھ  ۲۰۱۵او  ۲۰۱۴لیږد پړاو څخھ وروستھ یی لھ السھ ورکړی دی. اقتصادي وده د 

زیږدیز کال د  ۲۰۱۷زیږدیز کال وروستھ تر ټولو ټیټھ اقتصادي وده یې تجربھ کړې ده؛ لږ څھ لوړه شوې ده. د  ۲۰۰۳
ښیي، چې اقتصادي فعالیتونھ اوس ھم پھ ټیټھ کچھ کې دي. دا پھ داسې حال کې ده، چې د لومړیو شپږو میاشتو تقریبي ارقام 

زیږدیز کال پھ  ۲۰۱۷متشبثینو باور ــ څنګھ چې د متشبثینو د کتنو او د درک د ربعوارو سروې ګانو څخھ څرګندیږي ــ د 
 دې پھ پرتلھ د متشبثینو باور ټیټ دی.لومړیو شپږو میاشتو کې څھ نا څھ ښھ شوی؛ خو بیا ھم د تٻر کال د ھمدې مو

 
سلنې پورې ورسیږي، چې د تٻر کال پھ  ۲،۶زیږدیز کال کې د اقتصادي ودې کچھ  ۲۰۱۷داسې وړاندوینھ کیږي، چې پھ 

سلنې تھ لوړه  ۳،۳سلنھ پرمختګ وکړي او د خدمتونو پھ برخھ کې وده بھ  ۲پرتلھ دا ارقام لږ څھ زیاتوالی ښیي. صنایع بھ 
سلنھ وده کړې وه، خو سږ کال بھ د یاد سکټور وده لږ څھ پڅھ  ۶څھ ھم تیر کال د کرنې سکټور پھ بې ساري ډول  شي. کھ
 سلنھ بھ وي. ۱،۵وي او 

 
سلنھ وه، د  ۴،۵ډسمبر) پھ میاشت کې  ۲۰۱۶د لمریز کال د د لیندۍ ( ۱۳۹۵د انفالسیون کچھ وروستھ لھ ھغھ، چې د 

 ۲۰۱۷لمریز کال د وږي (د  ۱۳۹۶سلنې تھ لوړ شوو او د  ۷،۵پھ مې) میاشت کې  ۲۰۱۷د لمریز کال د غویي ( ۱۳۹۶
کو پھ کال پھ لومړیو میاشتو کې د انفالسیون کچھ د خوراکي تو ۲۰۱۷سلنې تھ را ټیټ شوو. د  ۳،۸پھ سپټمبر) میاشت کې 

پام سره، چې افغانستان خپل د سوند او  د بیې د لوړوالي لھ املھ لوړه شوې وه. دې تھ پھ ځانګړې ډول د میوو او سبزیجاتو
و او غلھ جاتو نړیوالھ بیھ پھ مستقیم ډول پر کورني قیمتونو باندې لھ بھر نھ واردوي، نو د سوند توکد غلھ جاتو زیاتھ برخھ 

پٻر او پلور و پھ قیمتونو کې لوړوالي بھ د افغانۍ د شتې راھیسې د سوند او خوراکي توکد پام وړ اغیز لري. خو د غویي میا
 و بیې ثابتې دي او بدلون یې نھ دی کړی.چې پھ نړیوال بازارونو کې د توک د قیمتونو لھ املھ وي، پھ داسې حال کې،

 
. پھ دې موده کې واردات ردولو د لوړوالي لھ املھ زیات شوو د واۍ نیمایي کې د سوداګرۍ کسر د توککال پھ لومړ ۲۰۱۷د 

لھ) زیات شو؛ پھ وارداتو کې د زیاتیدو د یوې برخې المل کوالی شوو، چې د ډالرو پھ وړاندې سلنھ ( د کال پھ پرت ۹شاوخوا 
کال تر سپټمبر پورې  ۲۰۱۷کال لھ ډسمبر څخھ د  ۲۰۱۶سلنې لوړوالی وګڼو، چې د  ۲،۲د افغانۍ د راکړې ورکړې د بیې 

 مینځنۍ کچھپرتلھ)، د راکړې ورکړې د بیې  میاشتو پھ ۱۲سلنھ لوړ شوی وو. خو د کلنې پرتلې پر بنسټ ( د تٻرو  ۲،۲
کلونو  ۲۰۱۶او  ۲۰۱۵. د افغانۍ ارزښت ثابت پاتې کٻدل پخوانۍ مودې پورې تړاو لري، څنګھ چې پھ پاتې شوې ده ھثابت

سلنھ را ټیټھ شوې ده. پھ ھر صورت، د وارداتو زیاتوالی کیدای شي، چې د  ۱۵کې د افغانۍ د راکړې ورکړې بیھ شاوخوا 
کال د ډسمبر څخھ بیا د  ۲۰۱۶نا خالصې ذخیرې ھم د  پیسو بھرني ني غوښتنې ښکارندوي ھم وکړي. لھ بلې خوا دکور

 بھرنۍ پیسو یا ارزيمیلیارده ډالرو تھ رسیږي. د  ۷،۸سلنھ لوړې شوي، چې  ۷کال د اګسټ میاشتې پورې شاوخوا  ۲۰۱۷
زیږدیز  ۲۰۱۷س کې) پھ چې جاري حساب ( د ورکړو پھ بیالنده، میاشتو د وارداتو انډول دي. تمھ  ۱۲ذخیرو دغھ ارقام د 

 سلنھ زیات پاتې شي. ۳کال کې د کورني ناخالص تولید څخھ شاوخوا 
 

) مالي کال کې پھ بې ساري ډول د کورني عوایدو لھ را ټیټیدو وروستھ، اوسمھال د دریم پرلھ پسې کال ز۲۰۱۴( ۱۳۹۳پھ 
) مالي ز۲۰۱۷ ( ۱۳۹۶ډول ترسره کیږي. ترالسھ شوي ارقام د دې ښکارندوي کوي، چې د لپاره د عوایدو را ټولول پھ سم 

سلنھ ( د تٻر کال پھ  ۱۳میلیاردو افغانیو زیاتھ ده، چې شاوخوا  ۱۰۴میاشتو کې د کورني عوایدو کچھ لھ  ۸کال پھ لومړیو 
زیاتوالي لھ املھ زیات شوي، چې پھ ترتیب ھمدې موده کې) زیاتوالی ښیي. عواید د مالیاتي عوایدو او ګمرکي محصول د 

، چې د دولت ھ ډول د عوایدو راټولول کوالی شوکال تر دې مھالھ پھ ښ ۲۰۱۷سلنھ زیات شوي دي. د  ۱۵سلنھ او  ۱۳سره 
 مدیریت او پر ټولو د قانون پلي کولو پورې اړوند وګڼو.الھ ښھ ھاوږد مد ا د مالیاتو د راټولولو پھ چارو کې لخو

 
میاشتو کې بودجوي لګښتونو د تٻر کال لھ ھمدې مودې سره یو شان وو. ټول لګښتونھ شاوخوا  ۸ن کال پھ لومړیو د روا
سلنھ) یې عادي بودجھ وه. تمھ ده، چې د بھرنیانو مالي  ۷۷ملیارده ( ۱۵۰ملیارده افغانۍ وې، چې لھ دې ډلې څخھ  ۱۹۵

د کلنۍ بودجې موخې داسې ښکاري، چې د عوایدو راټولول بھ  مرستې لھ پروګرام سره سم د دولت بودجې تھ ورسیږي او



 پھ دې ډول د مالي کال تر پایھ بھ د بودجې انډول پھ متوازن ډول پاتې شي. بھ ترالسھ کړي،
 

کال کې د افغانستان  ۲۰۱۸کھ چیري امنیتي اوضاع د اوسنۍ شرایطو پھ پرتلھ خرابھ نشي، نو داسې وړاندوینھ کیږي، چې پھ 
کلونو پھ پرتلھ د ودې زیاتوالی  ۲۰۱۵او  ۲۰۱۴سلنې تھ لوړه شي. کھ څھ ھم دا ارقام د  ۳،۲دي ودې کچھ بھ د اقتصا

سلنې مینځنۍ کچې اقتصادي ودې پھ پرتلھ ډیر ټیټ دی. پر یوه  ۹،۶کلونو کې د  ۲۰۱۳نھ تر  ۲۰۰۳څرګندوي، خو بیا ھم د 
 ۲۰۱۴ور راټیټیدل لھ یوې خوا او لھ بلې خوا د نا امنیو زیاتیدل او لھ وخت د کورني غوښتنو د کچې لږوالی او د مشتبثینو د با

سربٻره پر  زیږدیز کال وروستھ پھ افغانستان کې د سیاسي ثبات نشتون د دې المل شوو، څود اقتصادي ودې کچھ راټیټھ شي.
څھ مخ پھ ښھ کیدو دی، ځکھ ومات د دې ښکارندوي کوي، چې د مشتبثینو او د مستھلکینو باور څھ نا علدې، غیر رسمي م

د افغانستان او سویلي آسیا حوزې لپاره د امریکا د متحده ایالتونو نوې ستراتیژي لھ اعالن وروستھ؛ د نړیوال ائتالف د 
 ځواکونو د شتون پھ اړه ابھام تر یوه بریده لیرې شوی دی.

 
 

پھ راتلونکو  سلنې تھ لوړه شي. ۳،۶رې بھ یوازې زیږدیز کالھ پو ۲۰۲۰اقتصادي وده بھ پھ مینځ مھال کې پڅھ وي، چې تر 
کلونو کې لھ دې اندازې څخھ زیاتھ وده د امنیتي وضعیت پھ ښھ والي، سیاسي ټیکاو، د اصالحاتو پھ تطبیق کې اوږد مھالھ 

الیسیو د چې د مالي مدیریت او د پ ،اقتصادي وده ھمدارنګھ کیدای شي پرمختګ، او د نړیوالو مرستو دوام پورې تړاو لري.
کیدای شي پھ دې برخھ کې پھ ښھ ډول د بودجې سمون پھ برخو کې د یو لړ مشخصو تدابیرو پھ پلي کولو سره لوړه شي. 

یزه برنامې، یتطبیق، د بودجوي لګښتونو لپاره د زیاتو سرچینو ځانګړي کول، چې زیات کاري ځواک تھ اړتیا لري او سیمھ 
چې د بې وزلۍ او فقر کچھ بھ پھ منځ مھال کې ھمداراز لوړه  ،یادونھ وشي. تمھ کیږيچې د ټولنې اړینو خلکو تھ رسیږي؛ 

چې لھ یوې خوا د کار لپاره تقاضا خورازیاتھ ده او لھ بلې خوا د خدمتونو د وړاندې کولو پھ وړاندې امنیتي  ،پاتې شي، ځکھ
 ګھ مخ پھ ودې ده.چې د کاري ځواک شمیر پھ بې سارې تو ،خنډونھ زیات دي، پھ داسې حال کې

 
 

د دغھ راپور ځانګړې برخھ پھ افغانستان کې د جګړو او نا امنیو پھ وړاندې د روغتیایي خدمتونو د سیستم پھ دوام او انعطاف 
منلو باندې بحث کوي. روغتیایي خدمتونھ پھ دوه بڼو وړاندې کیږي، لومړی دا چې روغتیایي خدمات غیر دولتي موسسو تھ 

چې پھ مستقیمھ توګھ یی خپلھ  ،دې الرې خلکو تھ وړاندې کیږي، او دویمھ الر د دولت پھ واک کې ده او لھسپارل کیږي 
چې د روغتیایي خدمتونو دغھ دواړه بڼو کې کوم زیات توپیر شتون  ،دولتي بنسټونھ وړاندې کوي. زموږ تحلیلونھ دا جوتوي

امنیتي تل پاتې ر دغھ برخھ دا پھ ډاګھ کوي چې: (الف) د چې دواړه سیستمونھ اغیزمن دي. د راپو ،نلري، داسې څرګندیږي
و پھ وړاندې د روغتیایي خدمتونو برابرول انعطاف منونکی حالت لري، او (ب) دغھ تګالره د ھیواد ناخوالو او وسلوالو نښټ

لرونکي حالت وړاندې پھ والیتونو کې څھ نا څھ برابره ده. عمده المل چې روغتیایي خدمتونھ پھ دوام داره بڼھ او انعطاف 
یزو ټولنو سره ښھ ارتباطات او اړیکې ساتلې دي. ھمدارنګھ دې تھ پھ پام یچې غیر دولتي موسسو لھ سیمھ  ،کیږي دا دی

یزو اوسیدونکو څخھ استخدام کوي، نو د روغتیایي یچې موسسې خپل د اړتیا وړ کارکوونکي پھ معمولي بڼھ لھ سیمھ  ،سره
سټ، ھغوی کولۍ شي پھ ښھ توګھ لھ ځایي ستونزو سره جوړ جاړی وکړي. پھ ھرحال، د بشپړ خدمتونو د څرنګوالي بربن

پلې شي، ترڅو پھ چې یو شمیر متمم معلومات او بیالبٻلې سرچینې او د سروې غوره بڼې  ،ونې لپاره اړتیا دهزتحلیل او ار
 قضاوت وشي. نسبې توګھ د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره پھ یوې تګالرې بشپړ

 


