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صدای امریکا -با تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین

دهلیز هوایی هرات -دهلی نو به کار آغاز کرد
حوت ۱۳۹۷ ,۲۰

با گشایش رسمی دهلیز هوایی هرات  -دهلی نو ،نخستین محموله اموال صادراتی تاجران افغان
از طریق این دهلیز از والیت هرات به هند صادر شد.

عبدالقیوم رحیمی ،والی والیت هرات فعال شدن این دهلیز تجارتی برای بهبود اقتصاد
و تجارت میان دو کشور را موثر عنوان کرد .او گفت "سابق مجبور به استفاده از
یک مملکت بودیم حاال راه های زیاد داریم از طریق شمال ،از طریق هوا و حتی از
طریق بندر چابهار ما اموال خود را صادر می کنیم".
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محمولۀ اموال صادراتی تاجران افغان که دوشنبه ( 11مارچ) صادر شد ،حاوی 2۰۰
کیلوگرام زعفران و افزون بر  12۰۰کیلوگرام میوۀ خشک بود.
اجمل حمید عبدالرحیم زی ،معین مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت افغانستان
نیز در مراسم افتتاح دهلیز هوایی هرات – دهلی نو گفت که راه اندازی دهلیزهای
هوایی به کشورهای منطقه یکی از سیاست های مهم دولت افغانستان به خاطر حمایت
از سکتورخصوصی است.
آقای عبدالرحیم زی گفت "از طریق این دهلیزهای هوایی ما میتوانیم سکتور
خصوصی افغانستان را به بازارهای جهانی وصل بسازیم و افغانستان تنها منتظر
یک کشور نباشد ،حاال افغانستان راه های بدیلی چون راه الجورد  ،چابهار و دیگر
موارد دارد و از جمله راهکارهایی است که حکومت افغانستان در جریان چهار سال
گذشته انجام داده تا افغانستان را به یک کشور خود کفا و چهار راه ترانزیت منطقه
تبدیل کند".
سعد خطیبی رئیس اتاق های تجارت والیت هرات نیز می گوید که با آغاز پروازها
از طریق دهلیزهوایی هرات – دهلی نو ،در کنار میوه خشک و زعفران؛ سایر
تولیدات کشاورزی و صنعتی این والیت نیز به خارج از افغانستان صادر خواهد شد
و زمینه اشتغال برای شمار زیادی از جوانان فراهم میشود.
بر اساس احصائیۀ وزارت صنعت و تجارت افغانستان ،در دو سال گذشته به ارزش
بیش از  13۰میلیون دالر اموال تاجران افغان از طریق دهلیزهای هوایی به خارج
صادر شده است.
تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین :مشاهده میشود که باز هم راه و تونل هوایی دیگری گوشه ای از
افغانستان عزیز را به یک مملکت دیگری که مسافر و اموال تجارتی و صنعتی تبائله مینماید،
میپیوندد که در حقیقت بینیازی جدیدی از سرحدات پاکستان و راه کراچی است.
این محمولۀ تجارتی طوریکه از خبر و تصویر آن آشکار است در پهلوی میۀ خشک ناب افغانی،
محصول ارزشمندی را که همانا زعفران جنسیت باالی افغانستان است که روز به روز کشت و
بسته بندی اصولی و مطابق به ستندرد بین المللی آن رونق میگیرد .زعفران افغانستان نه تنها به
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دلیل زمین حاصل خیز ،بلکه توجه و زرع پیاز اعلی هالندی در نوع خود به درجۀ اعلی شناسایی
گردیده است .خوشبختانه در جاهایی که خاک آن مساعد برای زرع این محصول گرانبها می
باشد ،تعداد زیادی کارگر ،مخصوصا ً از طبقۀ اناث را جلب نموده است.
در اولین روزی که پاکستان پرواز طیارات را به هند از روی خاک خود اجازه داد ،دهلیز جدید
هرات از افغانستان عزیز به هند باز میگردد و بینیازی به مملکت مفلوک بازهم کمتر میشود.
پایان

 3از3

