ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

از ﻣﺘﺸﺒﺚ ﮐﻮﭼ ﺗﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪۀ ﮐﻼن
اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﯿﺎﻃ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،دﺳﺘﺎن ﮐﺎرﮔﺮان
ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﻧﺨ را ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺳﻮزن و ﺗﺎر ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و رول
ﻫﺎی ﺗﻪ را ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﻣﺘﺐ ،درﯾﺸ ﻫﺎ و ﮐﺮﺗ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﻤ ﻣﺎﻟ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺮا
ﻣﻘﺪور ﺳﺎﺧﺖ.

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻋﻠﯿﺪاد ﭘﺮروﻧﻖ اﺳﺖ» :اﻣﺮوز ﻣﻦ در ﻫﻔﺖ وﻻﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﻔﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ
ﺗﻮﻟﯿﺪ دارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺎن ﻣ دﻫﺪ ﺑﺮای  ۴۱۵ﻧﻔﺮ اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد زﻣﯿﻨﮥ ﮐﺎر و درآﻣﺪ
را ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺴﺎزم «.اﯾﻦ ﻣﺘﺸﺒﺚ ﻓﻌﺎل ،ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪﺟﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا وی
ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ رﺷﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرش ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ ﭘﯿﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
در ﺳﺎل  ،1996ﻋﻠﯿﺪاد ﺟﻮان ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮار ﮐﺮد .در آﻧﺠﺎ وی ﺷﺎﮔﺮد
ﯾ ﺧﯿﺎط ﺷﺪ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮﯾﺶ را در رﺷﺘﮥ ﺧﯿﺎﻃ ﮐﺸﻒ ﮐﺮد .او در دوﺧﺘﻦ ﻟﺒﺎس
ﺗﺨﺼﺺ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ وی اﻣﺎن داد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده اش درآﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ
آورد .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷ رژﯾﻢ ﻃﺎﻟﺒﺎن اﯾﻦ ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣ آورد .ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎل  ۲۰۰۶وی و ﻫﻤﺴﺮش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﻋﻠﯿﺪاد ﻣﺒﻠﻎ  ۵۰۰۰داﻟﺮ را ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﺗﺎ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﺮای اﻓﺘﺘﺎح ﯾ دوﮐﺎن ﮐﻮﭼ ﺧﯿﺎﻃ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
دو ﺑﺮادرش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻋﻠﯿﺪاد ﻣ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﺧﻮﺷ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در اﯾﻦ دوﮐﺎن از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و ﻣﺎ ﺑﺰودی ﺑﻪ ﺳﻮددﻫ
رﺳﯿﺪﯾﻢ «.ﻣﺮد ﺟﻮان ﻓﺮ ﺗﻮﺳﻌﮥ دوﮐﺎن را در ﺳﺮ ﻣ ﭘﺮوراﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﻮل اﺿﺎﻓ ﻧﯿﺎز
داﺷﺖ.
ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﯾ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ اﻋﻄﺎی ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﺸﺒﺜﯿﻦ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﻧ
ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (FMFBﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮔﺮدد ،اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ .ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻗﺮﺿﻪ ،ﺣﻮﻣﺖ آﻟﻤﺎن از ﺑﻨﯿﺎد
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮﯾﺪت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (ACGFﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد در ﻣﻮارد ﺧﻄﺮ ﺑﻠﻨﺪ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﺳﺎزد و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺷﺮﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧ ﻫﺎ و
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮﺿﻪ ﮐﻮﭼ را ﻣﺸﻮرت ﻣ دﻫﺪ .ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻋﻠﯿﺪاد ﺧﯿﺎط ﺑﺎ ﻗﺮﺿﮥ
اﺑﺘﺪاﯾ ۲۰۰۰۰ داﻟﺮ اﻣﺮﯾﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻗﺪاﻣﺎت اﺑﺘﺪاﯾ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ،ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
اﺟﻨﺎس را راﯾﺞ ﺳﺎزد و ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﺪﯾﺪ را اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .وی ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺎﺑﻞ
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ﻣﺎﯾﮥ ﺗﺸﻮﯾﻘﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ،دو ﻗﺮﺿﮥ دﯾﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎزه ای را در ﺷﺶ وﻻﯾﺖ
دﯾﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .در ﺗﻤﺎم ﻫﻔﺖ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﭘﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻠﯿﺪاد از
رﺷﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرش ﺑﺴﯿﺎر راﺿ اﺳﺖ» :ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻠ ،ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ و ﻣﺘﺐ ﻫﺎ ﺑﺮای دوﺧﺘﻦ درﯾﺸ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرم ﻣﺎﺗﺐ ﻗﺮارداد ﺑﺒﻨﺪم«.
ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟ و ﭘﻮﺷﺎک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻀﺮر ﺳﺎﺧﺖ
و در ﻓﺮﺟﺎم آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .اﺷﺨﺎﺻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﯿﺪاد ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ در ﭘﺮ
ﮐﺮدن ﺧﻼی ﻣﺬﮐﻮر ﺳﻬﻢ ﮐﻮﭼ ﺧﻮﯾﺶ را ادا ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺘﺸﺒﺚ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ
آﺧﺮ ﮐﺎر ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ» :ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ
ﯾ ﮐﺎرﮔﺎه دوم ﺗﻮﻟﯿﺪی را در ﮐﺎﺑﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻢ و در آﯾﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻢ «.ﺑﺪون ﺷ او ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻗﺮﺿﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎﻣﯿﺎﺑ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .وﻟ او ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻮل دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .وی
ﻣ اﻓﺰاﯾﺪ» :ﮐﻤ ﻣﺎﻟ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺮا ﻣﻘﺪور ﺳﺎﺧﺖ .وﻟ ﺻﺮف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ راه ﻫﺎی رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی روزﻣﺮه را آﻣﻮﺧﺘﻪ ام ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻦ اﻣﺮوز
روﻧﻖ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ«.

اﻧﺘﺸﺎر :ﻣﺎرچ 2018
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻓﻐﺎن
ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ :وزارت ﻫﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن )(BMZ
ادارۀ ﻫﻤﺎر :ﺑﺎﻧ ﺟﻬﺎﻧ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه KFW :ﺑﺎﻧ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای
ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮﯾﺪت اﻓﻐﺎن  ACGFﯾ ﻧﻬﺎد ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﮐﻠﻮن ﺟﺮﻣﻨ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دارد .ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮﯾﺪت
اﻓﻐﺎن  ACGFﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺘﺮﺳ ﻣﺎﻟ ﺑﺮای ﻣﺘﺸﺒﺜﯿﻦ ﮐﻮﭼ و ﻣﺘﻮﺳﻂ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮﯾﺪت و ﮐﻤ ﺗﺨﻨﯿ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺎی
ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺑﺎﻧ ﻫﺎی اﻓﻐﺎن ،ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟ ﮐﻮﭼ و ﻣﺘﻮﺳﻂ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺗﺎ اﻟﺤﺎل ،ﺑﯿﺶ از  5000ﻣﻮرد ﻗﺮﺿﻪ ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎٌ  200ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﻣﯿﺸﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮﯾﺪت اﻓﻐﺎن  ACGFدر ﺳﺎل  2014ﻣﯿﻼدی و ﺧﺘﻢ آن در
ﺳﺎل  2017ﻣﯿﻼدی اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  9500ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺰ  52000ﺷﻐﻞ ﻣﻮﺟﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺑﻨﯿﺎد
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮﯾﺪت اﻓﻐﺎن  ACGFﻧﻬﺎدی دﯾﺮی ﺑﻨﺎم ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮﯾﺪت ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (CGF–Aﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻗﺘﺼﺎد و ﻫﻤﺎری ﻫﺎی اﻧﺸﺎﻓ
آﻟﻤﺎن ﻓﺪرال و اداره اﻧﺸﺎف ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﺎ ) .(USAIDدرﺳﺎل 2005ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد .از ﻣﺎرچ  2017ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮﯾﺪت
اﻓﻐﺎن  ACGFدﺳﺘﺮﺳ ﻣﺎﻟ ﭘﺮوژه ﻫﺎ دراﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧ ﺟﻬﺎﻧ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﺷﺮﯾ اﺟﺮاﺋﯿﻮی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

