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پوهاند محمد بشیر دودیال

افغانستان په سیمه کې د وصل دنقطې بریالی تجربه
(د الجوردو د الرې د تجارتي  -آزمایښتی کاروان بریالی راستنیدل)

لمړی برخه

سریزه
د الجورودو د الرې د پرانیستنې په ورځ د یو شمیر افغانی صادراتی اموالو یو کوچنی کاروان د اروپا په لوری روان شو،
کله چې ترکیې ته ورسید ،د ترکیې د تجارت د وزیر مرستیال یی هرکلی ته ورغی .نوموړی دافغانستان او افغانستان دتاریخی
دوستی د یادونې په ترڅ کې د دوو دوستو هیوادونو ترمنځ د تجارتی اړیکو د الپیاوړتیا هیله هم وکړه .دا دی اوس دغه کاروان
بیرته راستون او د لوړ کیفیت لرونکی وارداتی اجناس یې وارد کړل .موږ یقین لرو چې که نظام آرام پریښودل شي ،د وروستیو
څلورو کلونو پروژې به هره یوه همداسې پایلې ولري ،که تیرو څلورو کلونو کې د حکومت ډیرو غوره ،مترقی او انسانی
برنامو ته خنډونه نه وای جوړ شوی ،اوس به دا بریاوی تر دې هم ال زیاتی وای.
باید هیره نه کړو چې په معاصر وخت کې متمدنو او ویښو ملتونو د خپلې اقتصادي ودې ،ټولنیزپرمختګ او هوساینې لوري ته
پاملرنه کړی ده ،د پخوا برخالف؛ اوس د هیوادونو قدرت ،پرتم او پرستیژ د دوی د نفوسوپه شمیر ،ځمکنۍ پراختیا او پوځ کې
نه ،بلکې اقتصادي قوت کې ده .هغه ملتونه چې ښه اقصاد لري ،نړیوال اعتبار او حیثیت یې هم اوچت دی .دهیوادونو اقتصادی
قوت ،سیاسي دریځ ،ازادي ،د اتباعو خوښي او ډیر نور ټولنیز ،روغتیایي او کلتوری معیارونه داقتصادی ودې د درجی او
شاخصونو له مخې ارزول کیږي .په همدې خاطر پرمختللو او هوسا ملتونو خپل اقتصادي ظرفیتونه او پوتانسیل سنجوالی او
ځانته یې د پرمختګ امکانات لټولي دي .افغانستان یو پرمختیایی هیواد دی ،چې د اقتصاد له پلوه ډیر وروسته پاتې دی .دغه
اقتصادی وروسته والی ،د دغه هیواد خلک له راز راز ټولنیزو ستونزو لکه بیکاری ،نفاق ،اعتیاد ،مهاجرتونو ،جنګونو،
تعصباتو ،ناروغیو ،بیسوادی ،فساد او دې ته ورته بدمرغیو سره مخامخ کړی دی .له نیکه مرغه اوس دغه هیواد د خپل ډیر
مهم جیوپولیتیک او جیواکونومیک موقعیت ،طبیعی قیمتی زیرمو ،غوره اقلیم او د یو شمیر محصوالتود تولید په مطلق مزیت
باندی فکر کوي او دخپل اقتصاد د ښه کیدو او پرمختګ الر هواروي .له دې امله چې په وچه کې پروت هېواد دی ،خو غواړي
چې اوبو ته الر ومومي او لکه دپرمختللو هیوادو په شان ځان د تجارت نړیوال مسیر ته ورګډ کړی .دهمدې موخې د ترالسه
کولو لپاره یې د وچې پنځو بندرونو ،د وسپنې د سیمه ییزې پټلۍ شبکې  ،سیمه ییزو اقتصادی سازمانونو ،نږدې تجارتی بنددرونو
او ترخمکې الندی منابعو په هکله فکر وکړ .د ټاپي پروژه ،کاسازر ،چا بهار او دسوداکرۍ دهوایی دهلیزونو ترڅنګ یې د
الجوردو د الرې په پرانیستوهم اقدام وکړ .دافغانستان ولسمشر د اقتصادی برنامې په ترڅ کې دمتحده عربي اماراتو د 200
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میلیون ډالرو مرسته د افغانستان دپنځو بندرونو جوړولو ته په پام کې ونیوله او د (ریکا) او (قلب آسیا) په کنفرانسونو کې یې
دسیمې هیوادونه دې ته وهڅول چی د یوه منطقوی اقتصاد په ایجاد سره دسیمې دهېوادونو تر منځ د کډ تفاهم او مرستو زمینه
برابره کړي ،په دې لړکې یو هم د افغانستان له طریقه د جنوبی او مرکزی آسیا وصل کیدل دي .اوس د دغه پالن ژر پلي کېدو
ته الر هواره شوې ده .دغه ټول مثالونه دافغانستنان ځوان نسل ته دامیدواری ښه خبرونه دی.

په معاصر وخت کې افغانستان ته دترانزیت اهمیت
د اجناسو تولید ،دخدماتو عرضه او د هغو سوداګرۍ زموږ د دور مشخصه ده .د نویو مجهزو الرو جوړول او دتولید او
انتقاالتو په لګښتونو کموالی د ټیکنالوژیکي پراختیا سرعت په څیر اغیزمن فکتور دی ،چې د نسبي مزیت او د اقتصاد د کچې
څخه د ګټو تر السه کول ممکن کوي .ترانسپورت د نړیوالتوب د بهیر یو مهم عنصر دی ،چې نړیوال بازار ته د توکو انتقال
سره د تولیدوونکو او مصرف کوونکو تر منځ وصل کوونکی ګڼل کیږي .ترانسپورت د نړیوال کیدلو زړه جوړوي .د لیږد په
اغیزمنو شبکو سره له نړیوال تجارت څخه د ګټي اخیستلو فرصتونه زیاتیږي( .د خپلو تولیداتو رسول نړیوال بازار ته او له
نړیوال بازار څخه د خپلو اړتیاوو تر السه کول) .په دې توګه ترانسپورت د اقتصادي ودې او سیالۍ کلیدي عنصر دی .د سیالۍ
لپاره د منظم سازمان شوي ترانسپورت شتون اړین دی تر څو په سوداګرۍ کې ښه والی راولي ،خو د دې په وړاندې سیاسي
چالشونه ممکن رامنځته شي ،د دې چالشونو مخنیوی د انتقاالتو نړیوال سیستم رامنځته کولو سره ممکن دی .د توکو د لیږد
ارزانه کیدل د سوداګرۍ په پراختیا کې مهم رول لري .له نیکه مرغه دې برخه کې افغانستان ډیر مهم موقعیت لری .تجربو
ښودلي چې د ګټورو او ارزانه سرچینو په مرسته تولید شوي توکې هغه منطقو لپاره چې د توکو په لیږدولو ورته زیات لګښت
راځي زیات قیمته تمامیږي ،او د نسبي مزیت په نظر کې نیولو سره تولید شوو توکو څخه ګټه اخیستل ورته منفي مزیت رامنځته
کوي .د دې خنډونو ماتونکی فکتور لکه څرنګه چې د  G. Lundgrenله خوا په ګوته شوي د ترانسپورت په تکنالوژۍ کې
درې انقالبونه دي .لمړی انقالب د  18 – 1۶پیړۍ په اوږدو کې د بدلونو د یو سلسلي په توګه رامنځته شو چې دې وخت کې د
بحري جہازونو ډیزاین او اغیزمن کولو په برخه کې ستر پرمختګونه وشول .په تدریجي توګه د بحري جهازونو څخه کار
اخیستلو سره د نړۍ جال ساحلي ساحي سره ونښلول شوي ،چې شمالي او سویلي امریکا ،افریقا او آسیا له اروپا سره وتړل شوي
او د لومړي ځل لپاره (نړیوال اقتصاد) رامنځته شو.
دویم انقالب د  19پیړي په منځ کې رامنځته شو ،چې د بخار انرژۍ ځمکني او بحري ترانسپورت ته توانایې ورکړه چې لیرو
فاصلو ته توکي ارزانه انتقال کړي .څرنګه چې د اورګاډي پټلۍ د آسونو د ترانسپورت ،او فلزي کشتیو د لرګو کشتیو ځای ونیوه،
د نړۍ صنعتي مرکزونو ته (په شمالي امریکا ،سویلي امریکا ،افریقا او اسیا کې) د لومړنیو اړتیاوو توکو ،په ځانګړې توګه د
کرنې محصوالتو ،ارزانه السرسی ممکن شو .دې سره په سوداګرۍ کې ونډه اخیستنه او په بهر کې پانګه اچوونه تشویق شوه،
چې د صنعت د پرمختګ المل وګرځیده .د انتقال لګښتونه د  18۷0کلونو څخه د  20پیړۍ تر پیله  ۶0٪کم شول ،چې د صنعت
د تخصصي کیدلو او نړیوال کیدلو پروسه یې ګړندۍ کړه .درېیم انقالب د  19۵0کلونو ورسته رامنځته شو چې د سوداګریزو
بیړیو په متوسطه اندازه کې ډراماتیک غټوالی راغي .بیړیو د پخوا په برتله له دوه برابره څخه زیات د انتقال امکان پیدا کړ.
د تکنالوژیکي بدلونونو نتیجه کې د انتقال لګښتونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی .د سوداګرۍ سهولتونو سره نن ورځ د
صنعت ،معدنونو ،کرني او ځنګلونو ضایعات هم په نړیواله کچه د سوداګرۍ توکي ګرځیدلي دي.
د ترانسپورت لګښتونه د سوداګرۍ په نظریو کې مرکزي موضوع ګڼل کیږي .د ترانسپورت لګښتونو سره د سوداګرۍ په
وړاندې رامنځته کیدونکي خنډونه له تعرفو څخه ستر دي .زیات وخت دا باور موجود وه چې د سوداګرۍ لګښتونه په نړیواله
سوداګرۍ کې زیات مهم نه دي ،خو نن دا منل شوي چې دا لګښتونه خورا مهم دي .دا دی افغانستان په سیمه کې د الرو په
جوړړولو اودې برخه کی د یوې رڼې ستراتیژۍ په خپلولو سره څلورم انقالب راوست .اوس افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبی
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آسیا د وصل کړۍ ده .یو مثال یې د الجوردو الر ده ،چې په اصل کې د وریښـــــمینو د الرې بیارغونه ده چې لرغونتیا یې له
نن څخه وړاندې  2000کلونو ته رسېږی .افغانستان د پیړیو په پوړیو کې د مدنیتونو  ،سوداګري او کاروانونو په تګلوری او
مسیر کې واقع و او د نړۍ لرغونی تجارتی الره چی له ختیځ څخه د کاشان او کاشغر له سیمو تر شاماتو او تور سمندرګی
رسیدله ،له همدې هیواد څخه تیریدله چی هغه مهال ورته د وریښمو الر ویل کیده .پر همدې الرې به دبد خشان الجورد د منځنۍ
اسیا او اروپا یو شمېر هېوادونو ته وړل کیدل .دغه الر په څو ځایونو کی دافغانستان له بیالبیلو سیمو څخه تیریدله چې په تګلوري
کې یې کاروانسرایونه او د اجناسو د تبادلې بازارونه وو .وروستی سیاسی او سوداګریز تحوالت په داسې مسیر کی روان دی
چی دبحری الرې په عوض یوه د وچې نوی الره چی هم جنوبی آسیا له مرکزی آسیا سره او هم یې له اروپاسره وصل کړی،
پرانیتسل شی .د یوویشتمې پیړۍ له پیل څخه راوروسته؛ په مجموع کې دنړۍ داقتصاد ثقلت او نوی پانګونې او پروژې آسیاته
راولیږدول شوی او د انتالنتیزم دریځ ضعیف او رول یې مخ په کمیدو دی .اوس د ایرو-ایشیا مفکورې قوت پیدا کړی چې
افغانستان پکې ځانګړی دریځ ترالسه کوالی شي .چین او هند دوه نوی لوی اقتصادی قوتونه غواړی مارکیت او پانګونه یې
منځنۍ آسیا ته ورسږی ،د منځنۍ آسیا هیوادونه هم غواړی دجنوبی آسیا هیوادو ته د دوی د اړتیا وړ انرژی دتامین په خاطر
نللیکی ،فایبری نوری شبکو او نور امکاناتو ته
توسعه ورکړی .له همدې امله افغان چار واکي په
دې لټه کې دي،چې پخوانۍ الر بېرته دسوداګرۍ
لپاره وکاروي ،نو ځکه ېې ورته دالجوردو دالرې
نوم غوره کړ .افغانان باور لري ،چې دوه زره کاله
پخوا ال افغان سوداګرو هغه الر کاروله چی شل پېړۍ
وروسته ېې د بیا ځلې کارولو هوډ لري.
 ،1نقشه :د وریښمو دلرغونې تجارتی الرې پرسر دافغانستان موقعیت

دغه الر د افغانستان له تور غونډۍ پیلېږي او دترکمنستان هېواد د ترکمن باشي بندر ته رسیږي .داذربایجان دباکو له ښاره تر
تېریدو وروسته  ،دګرجستان دتفلیس سره نښلي او له هغه ځایه به دترکیې قارس ته رسیږي .له قارس وروسته به استنبول او بیا
به دغه الر د ازادو اوبو سره یو ځای شي .دهغو اټکلونونو له مخې چې د سیمه ییزو تحوالتو په رڼا کی شوي دی ،ورڅخه
څرګندیږي چې دغه الر لنډه اسانه اوخوندي الره ده ،ځکه له افغانستانه تر تر کمن باشي بندر پوري د موټرو او اوسپنې پټلۍ
شته دي.له باکو نه دتفلس او قارس پر لور او بیا تر استانبوله هم سړک او هم د ریل ګاډي پټلۍ شته دی.
د یوه اټکل له مخې دا الر لنډه ده ،که افغان سوداګر له کراچۍ نه خپل مالونه راوړي ،نو تر جال ل اباده  1۶00کیلومتره الر
ده،څومره که پاکستان زموږ تجار ونه ځوری او آسانی هم راولی بیاهم دیارلس څوارلس ورځې په کار دي چې مالونه له اروپا
ورسیږي یا بهر ته صادر شي ،چې په یوه الرۍ پنځه یا پنځه نیم زره ډالر لګیږي ،خو عمالً لیدل کیږی چې پاکستان لکه د
دوی د سلف (انګریز) په شان تل افغان سوداګرو ته ستونزې پیدا کوی او دکراچی بندر څخه دافغانستان پرضد دسیاسی فشار د
یوی وسیلی په توګه کار اخلی( .انګریزانو څو ځله په امیر عبدالرحمن خان او دوه ځله په غازی امان هللا خان چې له جرمنی
څخه یې دافغانستان دعصری کولو لپاره فابریکی خریداری کړی وی ،او دکراچی له الرې یې هیواد ته راوړلی دغه الره بنده
او دفشار په ډول یې ورڅخه استفاده وکړه) .اوس دافغانستان دولت غواړی دافغانستان تجارت د یوه – دوو هیوادو له انحصار
څخه وباسی .د نوی الرو او له هغی جملی د الجوردو دالری ګټه داده چی هم له دې ډول فشارونوڅخه خالصه ،هم لنډه او هم
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اقتصادی ده  .که وغواړو دقزاقستان له الرې خپل مالونه ولیږو ،نو الر  ۶200کیلومتره ده او پر یوه الرۍ  ۴200او یا
۴۵00ډالر مصرف راځي ،خو که دتـور غونـډۍ نه یـوه الرۍ بـار کړو ترکـیې تـه ېـې یـوسـو او بیا ېـې اروپـا تـه ورسوو الر

 ،2نقشه  :د الجوردو دالری مسیر له افغانستان څخه تر ترکیې(اروپا) پورې

به  2200کلومتره وي او لګښت به پرې  3200او یا  3۵00ډالر راشي ،همداسې هم له هغی خوا .یعنې دا الر لنډه ده ،که موږ
له کراچۍ نه خپل مالونه راوړو ،نو تر جال ل اباده  1۶00کیلومتره الر ده،خو دیارلس څوارلس ورځې په کار دي.
په پام کې ده دغه الر له ترکمنستان ،ازربایجان او ګورجستان څخه تر تورې بحیرې او د ترکې نه په تېریدو افغانستان له ازادو
دو اوبو سره ونښلوي .ولسمشر څو ځله ګاونډ یو هیوادو ته خطاب کې ویلی دي چې باید سیمه د تروریزم د تهدید پر ځای د
سوداګری او مدنیت په څلور الرې بدله کړو .دافغانستان رهبری په سیمه کې د یوه منطقوی اقتصاد د هستې د ایجاد پـه هـڅـه
کې دی .سـیـمـه ییز اقتصاد ،د اقتصاد په ډګــر کـې هـغـه مفکـوره ده چې د فضایي بُعد  Spatial Dispersionاو داقتصادی
فعالیتونو  Economic Activitiesاړیکې تحلیل او مطالعه کوي او دسیمې داوسیدونکو داقتصاد دښه والی الرښودنه کوي.
دهمدې ضرورت له مخې سیمه ییز اقتصادی سازمانونه  ،سیمه ییز بانکونه ،سیمه ییز بازارونه  ،سیمه ییز یامنطقوی ترانزیت
او ترانسپورت ،لویې الرې او داسې نور مسایل رامنځته شوي دی .د دغې څانګې په مطالعې سره هره منطقه خپل اقتصادی
مزیت ،رجحانات او دریځونه ټاکې او داقتصادی قوانینو له مخې دخپل مفاد اعظمی کولو او د اجناسو او خدماتو په مبادله الس
پورې کوي .دسیمه ییز اقتصاد له مخې ،یوه ځانګړی سیمه او حوزه په ډیر ښه ډول سره خپل نسبی مزیت سنجوی او دهغې له
مخې یوې بلې سیمې ،منطقې یاحوزې سره دتبادلې انډول تامینوي .دمناطقو جغرافیاوي خصوصیات او دکار ځواک اندازه او
مهارت ،طبیعی او اقلیمی شرایط اومنابع ،دترانسپورت سهولتونه اونورعوامل د دې المل کیږي چې دمناطقو او سیمو ترمنځ
دپوتانسیل او ظرفیت له مخې ژور توپیر رامنځته شي .منطقوی اقتصاد ( )regional economicچې له دې پلوه یې افغانستان
ډیر ښه موقعیت کې دی ،د ټاکلي فضایي بُعد دننه داقتصادی فعالیتونو څخه عبارت دی .منطقویتوب په تیره بیا هغو هیوادونو
ته ډیر ضروری ده چې التراوسه له اقتصادی پلوه خوار او له سیاسی پلوه په انزواکې دي .دوی به په انفرادي توګه ډیرخوار
پاتې شي ،خو په تجارتی مسیر کې ورګډیدل ،داړیکو پراخول ،په یوه منطقوی سازمان کې یې غړیتوب او د ترانزیت او مناقالتو
عصري کول یې دپرمختګ چانس زیاتوي .منطقوی اقتصاد د ځانګړو شرایطو له مخې رامنځته کیږی ،چې مهم یې مطلق مزیت
( )Absolut Advantageلرل دی ،او افغانستان د خپل موقعیت ،دجنوبی او مرکزی آسیا په وصل کولو کې د ترانسپورت دلګښت
دکمښت اویو شمیر ځانګړو تولیداتو له مخې دا مزیت لری .اوس چې د اقتصاد ثقل دغې منطقې او په مجموع کې آسیا ته دلیږد
په حالت کې دی ،ډیر هیوادونه افغانستان ته سترګې اړوی .د ریکا په ټولو کنفرانسونو( )RECCA I-RECCAVIIاو قلب آسیا
(دآسیازړه) کنفرانس کې د سمیې هیوادونو دافغانستان ستراتیژیک ،جیوپولییتیک او جیواکونومیک ارزښت تایید کړ .په دې لړ
کې په  201۶کال کې د ریکا اووه( )RECCA VIIپه کنفرانس کی اتو هیوادونو د الجوردو د الرې په جوړیدو توافق وکړ چې د
سیمه ییز اقتصاد دغوړیدا لپاره یو ښه زیری و.
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د فعالً لپاره د الجوردو الره صرف د الریو موټرو لپاره مساعده الره ده ،داځکه چې تراوسه موږ د وسپنې پټلۍ نه لرو ،خو په
راتونکی کې به د پټلۍ له درې ګونو ګیچونوڅخه خامخایوې سره وصل او افغانستان به هم د ریل پټلۍ خاوند شي .هغه لیکه چې
ایران ،پاکستان او دمنځنۍ اسیا له هیوادونو څخه افغانستان ته راځي ،نو دا چې افغانستان خپله د وسپنې لیکه نه لري او تر ې
لیرې دی ،ورسره وصل شوی ال نه دی ،آینده کې به د دغو هیوادو د وسپنې پټلۍ سره وصل شي ،خصوصا ً کله چې موږ د
راتلونکی خبره کوو ،نودا هیلې هم له پامه نه شي لویدي چې د افغانستان دلویو الرو په جوړولو کې دچین او هند په څېر دسیمه
ییزو شریکانو مرسته ،به د دې هېواد داقتصاد دغوړیدو المل شي ،دجنوبی آسیا ،د افغانستان او منځنۍ اسیا دهېوادونو اقتصادي
او سوداګریزو چارو ته به پراختیا ورکړي او افغانستان به د وصل یوه نقطه وي .د افغانستان دولت او ولسمشر ال هم په دې
برخه کې نورې اقتصادي او ترانزیتي برنامې لري .افغانستان غواړي چې افغانستان د سیمې د راکړې ورکړې او اقتصادي
همکاریو په مرکز بدل کړي .داسې مرکز چې د سیمې سوداګریز کاروانونه لنډ ،اسانه او بې جنجاله له افغانستان څخه تېر شي.
د دې ګټه به دا وي چې افغانستان به ورسره له اقتصادي پلوه ګټه وکړي .سوداګریز مالونه به په اسانه ولېږدوي .خپلې اړتیاوې

 ،3نقشه :د ایرو ایشیا منطقوی اقتصاد
به پوره کړي .له دې الرې به حق العبور او مالیه تر السه کړي ،ملي عواید به لوړ شي ،د پردیو له احتیاجه به بېغمه شو ،کار
او شغل به ایجاد شي .په سیمه کې به د افغانستان ارزښت لوړ شي( او لوړ هم دی) .جګړه به ختمه شي ،ثبات به ورسره
وغوړېږي او اوسنۍ ټولې ستونزې به ورسره حل شي .که دغه پالن عملي شي افغانستان به دایران پر چا بهار بندر سربېره په
سیمه کې د اوبو نورو نویو بندرونو ته الر ومومي .د آسیایی هیوادو د اقتصادپوهانو له طرحو سره سم ،افغانستان په دې منطقه
کی هم د چاه بهار د راتلونکی دورنما ،د یوې الرې یو کمرند او هم د وریښمو الرې راتلونکې له مخې اساسی ارزښت لري.
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په دې توګه دافغانستان تجارت ته ډیرې نوې الرې پرانیستل کیږي ،خو زموږ لپاره د نوو الرو موندل له کوم بل هېواد سره د
الرو د بندولو په مانا نه ده ،بلکې د نورو لپاره هم آسانتیاوی راولی .دبیلګی په توګه پاکستان اروپا ته د رسیدو هیله افغانستان
پورې تړلی ده .د چین او پاکستان اقتصادی کوریدور ( )CPECیوه شبکه به له افغانستان څخه تیریږی.
،۴نقشه :د چین او پاکستان هغه طرح چې د یوه شبکه یې له افغانستان څخه تیریږی له دغې الري هم پاکستان او هم افغانستان
اروپایي هیوادونو ته الر پیدا کوي او خپل توکي په اسانۍ د اروپا بازارونو ته رسوالی شي .افغان دولت او سوداګر تمه لري
چي له دې الري په ګټه اخیستلو سره به خپل توکي په ارزانه بیه اروپایي بازارونو ته ورسوي او افغان سوداګرو ته به ئې ګټه
ډېره او د افغانستان سوداګریز ملګري (تجارتی شریکان) نور هم ډېر او یوځل بیا به د افغانستان تاریخي موقعیت راژوندی
شي .دا الر د کراچۍ دبندر په پرتله ډاډمنه ،دکم وخت غوښتونکی ،لږ مصرف او په کمې کمرکي بروکراسی سره د افغانی
تجارو په ګټه ده ،مثالً د کراچۍ له الرې د 1۴ورځو په عوض شپږ ورځې ،یوه الرۍ مال التجاره د ۵000د الرو په عوض
 200ډالره ،دا په داسې حال کې چې له تورغنډۍ دترکیې تر قارس بندر پورې 2000کیلومتره الر راځي ،اما د قزاقستان له
الرې بیادومره لنډه نه ده .د افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا ،د افغانستان د صادراتي مالونو د لېږد د آسانۍ ترڅنګ ،په
صادراتی اقالمو کې تنوع هم راځي ،چې د صادراتو په ډېرېدو او تنوع سره ،په یوه تولیدي هېواد د افغانستان د بدلېدو لپاره د
همداسې اقداماتو اړتیا ده .له همدې امله ددغې الرې د پرانیستو په غونډه کې دافغانستان ولسمشر ،ښاغلی محمد اشرف غني
وویل چې 1۷ “ :کاله وړاندې افغانستان د انزوا په حال کې ؤ خو اوس دهغو ګواښونو پروا نه ساتي کوم چې د سرحدونو د
تړلو په تړاو به ورته کیده .تر دې مخکې مونږ چاسره داړیکو الر نه درلوده ،څو کاله وړاندې مونږ په دې ګواښل کیدو ،چې
که دا سرحد یا هغه سرحد وتړل شي دخوراک ډوډۍ به ونه لرئ خو نن افغانستان ونښلول شو"
ولسمشر دا هم وویل  " :افغان حکومت غواړي چې افغانستان دنړۍ او سیمې هیوادونو سره په تجارتي کچه ونښلول شي اوله
هغوی څخه دهمکارۍ اود وصل کیدو هیله لري .مونږبیلوالۍ نه غواړو ،مونږ انزوا نه غواړو ،مونږ اړیکې او همکاري غواړو"
له دې څخه موخه داده چې دالجوردو دالرې جوړیدل به یواځې له جنوبي اسیا هیوادونو سره دافغانستان دتجارتي الرې د تړل
کیدو په معنی نه ،بلکې برعکس دا به یو داسې اقدام وي چې دا الربه لومړي قدم کې سویلي اسیا له مرکزی آسیا سره او په
دویم قدم کې به یې له قفقاز او اروپا سره وصل کړي .دې ټکي سره د چین هیواد هم ډیره عالقه لري او لویې پانګونی ته چمتو
دی .د منځنۍ او جنوبی آسیا د اقتصادی تحلیلګرانو(شنونکو) ترڅنګ ،د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق هم د افغانستان
د حکومت د دې نوښت مالتړ کړی او د دې الرې جوړېدل د افغانستان د خصوصی سوداګرو لپاره یو ډیر ستر ګام بولی.
لکه چې مخکې مو وویل دا په سیمه کې دمنطقوی اقتصاد دایجاد لپاره یوه زیربنا ده او له افغانستان سره په شریکه دسیمې د
ډیرو هیوادو ګټې پکې دی ،نو ځکه ترکمنستان ،اذربایجان ،ګرجستان او ترکیې په دې برخه کې په سلګونه میلیونه ډالره پانګونه
کړې ده او له افغانستان سره یې دتجارتي اړیکو دپراختیا ترڅنګ ،په نورو بیالبیلو برخو کې هم دهمکاریو ژمنه کړې ده.
د اوس لپاره په تجربوی توګه پ نهوموټرو کې  180تنه افغانی تجارتي مالونه چې په هغو کې پنبه،ممیز کنجد (زغر) اودهندواڼو
تخم شامل و ،دسویلي اسیا اواروپایي هیوادونو په طرف حرکت وکړ ،چې ترکیې ته په رسیدو سره د ترکیې هیواد دتجارت
دوزارت معین ورته ښه راغالست ووایه او په دې مناسبت یې یوه وینا وکړه چی په هغی کی یې د افغان – ترک تاریخی دوستی
او راتلونکو پراخه اړیکوته هم اشاره وکړه.

یادونه:
که چیری ګران لوستونکی و غواړی چی ددی لیکوال نوری لیکنی هم ولولی ،نو کوالی سی چی ،پر انځور باندی
د «کلیک» په اجرا کولو سره د لیکونکی مقالی د «آرشیف» فهرست ته ،الر ښودنه تر السه کړی!
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