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 06/07/2019         پوهاند محمد بشیر دودیال

 

 ار بندرـچابه او وی اقتصادـمنطق 
 

 ( وي  ”دل آرام“او دالرام مو د هر افغان  ”زرګنج“زرنج مو  په دې هیله چې)
 

 برخه مهدوی

 د اقتصادی فعالیتونو منطقه یی تحلیل

 اقتصادی فعالیتونو په تمرکز سره داقتصادي اوقتصادی منطقوی تحلیلونه ښکاره کوی چې په ځانګړو سیمو کی د ا 

ټولنیزو تغییراتو محیطي تاثیرات، داقتصادي او اجتماعي شرایطوبرابری، په سیمه کې دسوداګریزو اړیکو پیاوړتیا، 

د عامه او خصوصي سکتورونو دپراختیا لپاره دمناسب چاپیلاير رامنځته کول، داقتصادي او سیمه ایز انضمام پر مټ 

غه هاهداف ترالسه کیدای شي.  ایي پروګرامونوپرمختیا، ددولتي سکتور د ادارو پرمختیا او ښه حکومتوليدزیربن

د دوی لپاره یو چانس بلل سیمې چې ال تر اوسه وروسته پاتې او انزوا کی دی د هغوتردټولنیزې انزوا راکمول ، 

اقتصاد کی د بیالبیلو سیمو او هیوادو شریک  پهتجربو ښودلې ده چې .  کیږی، افغانستان اوس دغه چانس موندلی دی

کیدو او اقتصادی ګډو عالیقو سیاسی نامالیمات او خوابدۍ اوسیالۍ په ملګرتوب  بدل کړی دی. نن ورځ د دغه علم 

( یعنی دوست friend( ورته وایی. لومړۍ برخه )  freenemyله انکشاف څخه یوه نوی اصطالح رامنځته شوی چی )

( یا دښمن ، یعنی دوست دښمنان ! هغه دسیاسی ډګر دښمنان enemyیا ملګری څخه اخیستل شوی او دوهمه برخه ) 

چی په اقتصاد کی ډیر ښه دوستان او ملګری دی. موږ ته دا ډیره مهمه ده چې سیاسی سیالی په اقتصادی مرستو او 

    واوړی.  پیوستون بدله شی او د دښمنۍ فضا په دوستانه فضا

 

 (Regionalismمنطقه یي والی)

منطقه ټاکنه دپولو په جال کولو سره پیل کیږي چې هم په لویه کچه وي او هم په کوچني کچه. مناطقو اوسیمو ته 

ځانګړی نومونه هم غوره کیداي شي او د نقشې پرمخ  په ځانګړو جغرافیاوی نښو او رنګونو هم ښودل کیږي. دنړۍ 
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یوه دولت د قلمروپه توګه پیژندل  ، چې داکه فضالریدیوه سیاسی واحد په توګه خپله ځانګړی خپلوهیواد  هر  پرمخ

 کیږي.

عمالً دیو شمیر مقاصدو دترالسه کولو، د یو شمېر ګډوګټو څخه دکار اخیستلو ، یوبل سره دالس ورکولو او دپیاوړتیا 

( جوړوي. regionورکوي او یوه واحده منطقه ) د اوچتولو او نور و موضوعاتو لپاره څو منطقې یوبل ته الس  

یوشمیر سیمې مطلقاً دسیاسی  تصمیم له مخې جوړیږی. یو شمېرنوري داقلیمی خصوصیاتو  له مخې  جالکیږي. یو 

شمیر نورې سیمې داقتصادي ګډو ځانګړنو له مخې اوکیداي شي ځینې سیمې دکلتوری مشترکاتو له مخې  په نښه 

 ړۍ  پرمخ منطقې په څلورو ډولونو ویشل شوي دي:شی. په عمومي توګه دن

i. دټولې نړۍ په کچه  دځمکی پرمخ دسیمو ویش 

ii. دڅو هیوادونو په کچه ویشنه 

iii.  دسیمې دڅو هیوادونو په کچه ګډه منطقه 

iv.  په ملي کچه په هیواد کې د منطقو ټاکنه 

v. دیوهیواد دننه دکوچنیو منطقو ټاکنه 
 

اتصال ایجاد کړی چې افغانستان به  په هغو کی  یو منطقوي د چابهاربندر، الجوردو الرې او د وریښمو الرې 

ده چې دنفوسو یو ډیر لوی  ل  شوې  پیژندپه توګه جنوب دمنطقې دآسیا دټولې نړۍ په کچه  محوری ځای ولري. 

معدنی توکو لویې زیرمې لري چې د نړۍ  لویې مرکزی آسیا هغه منطقه ده چې د ګازو او نورو اګلو مرشن دی. 

 پانګونې به پکې وشي.

(  په اوسنی  دور کې نړیوالو لویو اقتصادی  سازمانونو ته  د جوړیدو  globalismد اقتصادی انضمام  او دنړیوالتوب )

ادی  سره د الره هواره شوی ده  او په دې برخه  کی  نوری هڅې هم روانې دي.  له همدې  فرصت  څخه په استف

منطقوی مرستو لپاره هم  موقع برابره شوه  او یو شمیر هیوادونو وکوالی شول چې منطقوی تړونونه  او  منطقوی 

اقتصاد  راجوړ کړی.په تیره بیا  په اروپا کې د تړونو او توافقاتو بنسټ د آلمان، فرانسی، ایټالیا، بلجیم، هالند  او 

م. کال د مارچ  په  لومړۍ نیټه 19۵7پایله کې کیښودل  شو.  دغه پیښه  د  لوکزامبورګ  د هیوادونو د توافق په

م. کې د جنوری په لومړی  نیټه د اروپا د اقتصادی ټولنې  رامنځته کیدل و.  دغه 19۵۸وشوه، چې پایله یې بیا په 

تو تر ټولو  یو  لوی هیوادونه  وکوالی شی  چې  د نړۍ په کچه  د کورنیو تولیدا یيتړون د دې المل شو چې اروپا

بازار  رامنځته کړی،  له دی سره  یوځای  دوی خپل  اقتصادی او سیاسی تړون  او پیوستون او یووالی  نور  هم 

 کلک کړ.

م.  کال کې د متحده ایاالتو  او  د کاناډا 19۶۵په شمالی امریکا کې لومړنۍ منطقوی موافقه او اقتصادی تړون په 

 همه برخه یې د موټرو او د موټرو دپرزو  د آزادې  سوداګرۍ په هکله وه.ترمنځ  السلیک شوه، چې م

ال کې د ـم. ک19۶7ه ـې پـځ وه چـو ترمنـونـتـیزو ملـتـه د آسیا د جنوب خـقـوه مهمه منطقوی موافـه آسیا کې یـپ

(Association of South east Asian Nations - ASEAN  په نوم رامنځته شوه. دغه تړون و کوالی شول چې د )

نیز روابط  ، کلتوری او ټولنو ترمنځ قوی خپل منځی  اقتصادید هیوادیا، فلپین، سینګاپور او ټایلینډ اندنیزیا، مالیز

  او پر مختللی اقتصاد لري.مونه واخلی چې اوس هر یو پیاوړی اوچت ګادوی ټول د سولی او ثبات خواته  کلک او

 اوچت شول. م  په افریقا  کې ورته  ګامونه همداسې  ه
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منطقوی دریځ لری ،  که موږ غوره ستراتیژیک ارزښت او خاص  افغانستان په سیمه کې ډیر یو پیاوړی او مساعد 

او هم   پالیسی  ولرو  له دغه  موقعیت څخه  د سرو زرو په شان ګټه اوچتوالی شو. زموږ موقعیت  هم  زموږ لپاره 

لپاره مهم دی.  هند او چین(او د دوو نویو لویو اقتصادونو )او د مرکزی آسیا، جنوبی آسیا ګاونډیو  هیوادونو   د

تمدن  په څلور الرې واوړی )لکه زرګونه کاله مخکی یی چې همداسې یو غوره  افغانستان کوالی شی د تجارت او

غوره اقتصادی  دهلیز  بدل شی.  افغانستان د و ته  په یوه دد سالم رقابت له  الری  د سیمی هیوادرځ درلود( او 

 سیمی د هیوادونو د اقتصادی  زیربنا  ودې او د ترانزیت  او لیږد امکان  برابروی.

 

 افغانستان او د منطقی اقتصاد
 

و د جنوبی یځ اافغانستان له جغرافیاوی پلوه په سیمه کی فوق العاده اهمیت لری. افغانستان د منځنۍ آسیا، منځنۍ خت

آسیا تر منځ د یوه پله حیثیت لری او د سیمی د لویو او نویو اقتصادونو )هندوستان او چین( لپاره نړیوالو بازارونو ته 

د الری په توګه ارزښت لری. په سیمه کی د تاریخ په اوږدو کی داسی مدنیت نه و او نشته چی پرته د افغانستان له 

له افغانستان څخه  Silk Routتجارت لرغونی او ډیره مهمه الره )د وریښمو الر( ګډون څخه رامنځته شوی وی. د 

تیریدله او په معاصر وخت کی یې یو ځل بیا خپل مهم ستراتیژیک اهمیت بیا وموند. په سیمه کی د نوی وضیعت 

راڅرګندیدو دا وښوده چی په سیمه کی منطقه یی اقتصاد ته اړتیا ده او د الجبرو او وریښمو الره باید بیا نوی شی. د 

ځ پیاوړی کیدونکی اقتصاد په منطقه کې یو نوی وضعیت ایجاد کړی دی چې روسیې، چین او هندوستان ورځ په ور

او   ECO, SCOد افغانستان همکارۍ ته اړتیا لری. افغانستان همدا اوس د سیمی یو شمیر منطقه یی جوړښتونو لکه 

SAARC  تل پرانیس الجوردو الر هم، د چابهار د بندر د تاسیس ترڅنګ کی فعال ګډون لری. په دې وروستیو کې د

 شوه. دلته به د دغو سازمانونو پیژندنه راسره مرسته وکړی چی د افغانستان دریځ جوت شی.

ترانزیت او بهرنۍ سوداګری د نن ورځی د اقتصاد یو مهم بحث دی. زیاترو هیوادونو خپل اقتصاد  ، د مالونو تبادله

د ترانزیت او سوداګری له الری ښه کړی دی. له نیکه مرغه افغانستان د خپل جغرافیاوی موقعیت له پلوه په یوه 

ریل پټلۍ پروژه د دې ډول منطوی ډیرښه دریځ کی دی. ټاپي پروژه، کاسازر)د نوری فایبرپروژه( او د منطقې د

همکارۍ ښه مثالونه دی.  افغانستان کوالی شی له خپل ستراتیژیک موقعیت څخه په استفادی د مرکزی آسیا او جنوبی 
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آسیا ترمنځ د یوه پله حیثیت ترالسه او د تجارت په څلورالری بدل شی. افغانستان ډیر پخوا هم کله د وریښمو د الری 

کله یی د الجوردو د الره مهمه برخه جوړوله. اوس چی یو ځل دا امکان برابر شوی دی چی پر سر پروت و او 

مرکزی آسیا له جنوبی آسیا سره وصل شی، د افغانستان لپاره یو ډیر مساعد فرصت دی. د افغانستان مهم دریځ ته په 

م. کال کی د عشق آباد  201۶په ترکیه کی )د آسیا زړه( په کنفرانس کی د شانګهای د سرمشریزی په غونډه کی او 

د نړیوال ترانزیت په غونډه کی دی مهمی موضوع ته اشاره وشوه او د سیمی هیوادونو په تیره بیا تاجکستان، چین، 

ترکمنستان، هند او ازبکستان کلک لیوال دی چی د افغانستان الری خپل منځنی سوداګری پیاوړی کړی، د چین هیواد 

ادی او ترانزیتی پلوه ډیر اوچت ارزښت لری، له بلی خوا دا به افغانستان لپاره یو ډیر ښه ته د افغانستان له اقتص

په سازمانونو کی د غړیتوب  SAARCاو  ECO, SCO, WTOفرصت وی چی د سیمی د هیوادو له عالقمندیو څخه او د 

 په لرلو خپل اقتصاد ته پرمختیا ورکړی.

په اوسنی دوران کی خپل اقتصادی دریځ پیاوړی کول د  Globalismو د په نړیوال تجارت او اقتصاد کی ورګډیدل ا

اوسنی عصر یوه تازه او نوی غوښتنه ده. هیڅ هیواد له نړیوال اقتصادی کاروان څخه په انزوا کی نشی پاتی کیدای. 

ی ځواک له کاله مخکی له خپلو طبیعی سرحداتو څخه محروم او د استعمار 130له بده مرغه افغانستان له نن څخه 

 استعماری تصمیم سره سم یی یوه برخه جال او له نړیوالو اوبو سره یی رابطه پری او په وچه پوری یوه ایسار هیواد 

 

څخه د سمندر خوات شوه او انتالنتیک د سوداګری باندی بدل شو، دا هغه وخت و چی د نړۍ د تجارت مخه له وچی 

اوس بیرته د پاملرنې مرکزی ، ود نړیوال تجارت څخه ګوښه شوی پوری ایسار او الره شوه، افغانستان چې وچې  

 نقطه وګرځید. 

په سیمه کی داسی یوه اړتیا او تفکر رامنځته شوی چی د مرکزی آسیا هیوادونه له جنوبی آسیا سره تجارتی  اوس

ځکه چی بحری ترانزیت او دغه سوداګری به دسمندر له الرې ارزانه او په لوی حجم ترسره کیږی، دا ولری روابط 

 وسایل د وچې  په پرتله د ډیرو محمولو )پیټیو( ګنجایش لری.
 

له پرانیستووروسته، دا دې  په دې لنډ وخت کې )یوه اونۍ دمخه( د سمندری تجارت سازمان  چابهار بندر دافغانستان 

کې  په تاریخدا به زموږ  کړي.سه دغه سازمان غړیتوب ترال کې دغړیتوب لپاره غوښتنلیک ورکړ، چې ډیر ژربه د
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له چابهار څخه به هند ته دوه مسیرونه )تګلوري( همدا راز تصمیم ونیول شو چې  اقدام وي. یو لومړنی او بیساری

 فعال شي:

 راتګ ورباندی کیږی، -د هفتې جفت ورځو کې به تګممبیي  -.چابهار1

 .راتګ ورباندی کیږی -کانداال، چې د اونۍ په تاق ورځو کی به  تګ –.چابهار 2

 ډیرر ژر به افغان سوداګر خپلې بیړۍ وپیري.

 

طراحان او د مرکزی آسیا هیوادونه  Euro Asiaد شانګهای غړی د په تازه پریکړه کې  داسې فیصله وشوه چې   

افغانستان او بیا له جنوبی آسیا سره وصل  چابهار دبندر له طریقه د تورغونډۍ  له طریقه په دی فکر کی دی چی د 

وصل شی، افغانستان به هند سره الری اهمیت یواځی په دی کی نه دی، چی ترانزیت به لنډ او سمندري د دی شي، 

بلکی بل ارزښت یی دا دی چی یوه واحده تعرفه به وټاکل شی او ډیر بندیزونه به لری شی. افغانی محصوالت )غالۍ، 

الجورد او ډیر نور( به په ډیره ښه بیه بهر ته جنغوزي، طبی بوټي، شوکاڼي، وړۍ، مڼې، ټګي، انار، انګور، خ

 ورسوالی شو. 

ینه ، خو دا دی اوس یو ځل بیا دا زموکی او انزوا له تیرو یونیم سلو کالو راهیسی افغانستان له تجارتی پلوه بد حالت 

عیت څخه ګټه پورته کړی او له نړیوال اقتصادی بهیر او برابره شوی چی افغانستان له خپل جغرافیاوی مهم موق

خو مهمه دا ده چی د دی چاری او امکان لپاره په دقت  ،تجارتی کاروان سره ګام اوچت او خپل اقتصاد پیاوړی کړی

 .یشسره د کار نقشه جوړه 

 ډونهندیښنې او ممکنه خنا

تصادی ینو هیوادو اقسیاسی کشمکشونه، سیالۍ، په ځله بده مرغه سیمه له امنیتی او سیاسی پلوه ډیره بی ثباته ده. 

بندیزونه، رقابت، بی ثباته سیاسی وضعیت هغه ناوړړه عوامل دي چې نه یواځې د چابهار بندر، بلکې ډیرو  نوروسیمه 

 هیلی ټکنۍ کوي. ږییزو پروژو ته هم  زمو
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 تذکر: 
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند، می توانند با 

 مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! عکس نویسنده در صفحۀ اجرای "کلیک" بر

 
 (او پای برخه دویمه) نطقـوی اقتصاد او چابهـار بندرم

   dodiaal_mb_119_manteqai_eqtesad_ao_tshahbahar_2.pdf  
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