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 چابهـــــار بندر او منطقـــــوی اقتصــاد
 

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

 :سریزه 
 

ډاډمنتوب، ملی او  ملی پیاوړی حاکمیت، د ارضی تمامیت پیاوړی اقتصاد، په خپلو پښو والړه ټولنه، ټولنیز ثبات،
ویښو ملتونو د اساسی مقاصدو په توګه ځان ته ټاکلی دی. نن  پرستیژ هغه پیاوړي دریځونه دي چې لوړ بین المللی

اهداف، یعنې  اوچت  پوره کول نه، بلکې تر دې څخه او فزیولوژکی ضرورتونو ورځ اقتصاد یواځې د احتیاجاتو
او د  (Welfare Economy ) دپرمختللو هیوادونو، د رفاه اقتصا هم لري، چې ګڼ شمیر معیارونه لري. هوساینه

د ملت په وړاندې خپله لومړنی  ته پاملرنه کړی ده، هغه دوه ټکي چې دوی یې (Welfare State )رفاه دولت
    د خپلو خلکو د رضایت عامل بولی. او  دنده

ه ډیر پ( Mark Blaugمعاصر اقتصادپوه ) له بلې خوا د رفاه مسئله د نن ورځې د معاصر اقتصاد اصلی بحث دی.
 The Fundamental Theorems of Modern  )  ښه شکل دا مسایل څیړلی دی او د دې موضوع لپاره یي د

Welfare Economics) .په داسې حال کې چې هر هیواد د خپلو خلکو د   عنوان الندې قواعد تشریح کړی دی
دې مودې جګړې وروسته یوه انسانی ځلې کوي؛ افغانستان هم حق لري چې له اوږ -ژوند د ډیر ښه سمون لپاره هلې

خپل طبیعی منابع، اقتصادی امکانات، موقعیت او هغه پوتانسیل چې لري یې، دخپلو خلکو په  مرفه ټولنه ولري او
ګټه وکاروی. په دې لړ کې یوه الره داده چی د افغانستان د جیوپولیتیک او جیو اکونومیک موقعیت څخه ښه استفاده 

د منطقوی سازمانونو، منطقوی اقتصاد، نړیوالو اوبو ته دالر  ووځي. د دې مقصد لپاره بایدوشی او له انزوا څخه 
موندنې، په بهرنی تجارت کې د لوی کسرد له منځه وړلو او له راز راز سیاسی فشارونو د خالصون لپاره الرې 

دي. په دې بهیر کې د چابهار د د تجارت او اقتصادی مبادالتو لپاره د امکاناتو لټول  ولټول شي. په دې کې یو هم
  دلته به په ډیر لنډ ډول په دې موضوع بحث وشی:  بندر پرانیستنه یو ښه زیری و.

 

 :چابهار بندر د افغانستان د نویو اقتصادی او تجارتی اړیکو لپاره مناسب دهلیز
 

اودهند او   جغرافیه ایجادد آسیا په دې سیمه کې یوه مصنوعی  فغانستان له هغه وخته چې انګریزی استعمار دلتها
له هغه ورووسته  د پاکستان په نوم یو هیواد جوړ کړ،  افغانستان له خاورو څخه یې د یوې یوې ټوتې په جال کولو

افغانستان لکه د  کلونه کلونه .شوه رابطه پرې یې په وچه پورې ایسار هیواد وګرځید او له سمندر سره تر نن پورې
په وچه کې   .و ایسار هیوادو په شان له سمندري آسانتیاوو څخه محروم یو شمیر نورو په وچه پورې

برخلیک ټاکوونکی مسُله نه  کومه دوی ته دا ستونزه خو ،چیلینچ دی لوی یو دسوداګری او اقتصاد لپاره  راګیروالي
السرسی، منطقوي شته. د مثال په ډول ترانزیتی دهلیز ته  حلالرې دې ډول چیلینچونو د حل لپاره عملي ده، ځکه د

انضمام او همبستګی، قانونې او حقوقی فضاء رامینځ کول، بینادي او اداري اصالحات، نړیوال مستحکم او حمایوی 
همدارنګه په وچه کې د راګیر هیوادونو د خارجي تجارت   اونور. ترالسه کول، اقتصادی منطقی جوړول میکانیزم

نوموړو هیوادونو د ترانسپورت په مصارفو  د ړونه کوالې شې چېژورتحلیل له الری پالیسی جو د  په جوړښت کې
نړیوالو اوبو په  کې کموالي او نړیوال تجارت کې ښه والي رامینځ ته کړي. که څه هم د ملګروملتونو کنوانسیون د

دونو هیوادونه حق لري چې د ترانزیتي هیوا بند کې راغلې دې چې په وچه کې راګیر ۱۲۵په ( ۱۹۸۲قانون ) هکله د
ترانزیتي ازادي څخه د ترانزیت هیواد په  د قلمرونو له الری د ټولو ترانسپورتی وسایلو څخه په ګټه اخیستلو د خپلې

له بلې خوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د  ،خوښه او د دوه اړخیزه او منطقوی قراردادونو له الری ګټه پورته کړي
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(APTTA  تجارتی او د اقتصادی همکاریو )ددغه تړون په یوه ماده هم عمل  و، خو پاکستان تړون السلیک شوی
دی کړی او د واګې بندر یې په افغانی مالونو او تجارو بندکړی او د کراچی بندر کې یې هم افغانی سوداګرو ته  نه

په  افغانستان عمالً د ګاونډی پاکستان له خوا څو څو ځله دالرې تل ستونزی رامنځته کړی دی، په نتیجه کې
   .تر فشار الندې نیول شوی دی بندولوسره

منطقوي انضمام او افغانستان ته د ځلو په نتیجه کې -خوشبختانه، د ولسمشر دوکتور محمد اشرف غني د سیاسې هلو
امکان برابر  همبستګی، قانونې او حقوقی فضاء، بینادي او اداري اصالحاتو، نړیوال مستحکم او حمایوی میکانیزم

تیرو پنځو کلونوکې موږ د الندې مهمو پروژو شاهدان وو: دوریښمود لویې الرې پروژه، کاسازر، دالجوردو  شو.
مان کې د افغانستان عضویت او دغه سازمان ته دیوه استازی استول، ټاپي دسوداګری نړیوال ساز الر، د آقینه بندر،

  د اوبو بندونه او چابهار بندر. پروژه،
د ترانسپورت په مصارفو کې   چې افغانستان شو ژورتحلیل د دې سبب د ولسمشر نړیوال تجارت په جوړښت کې د

واضح مثال یې دچابهار بندر پرانیستنه کړي چې ښه او  نړیوال تجارت کې ښه والي رامینځته کموالي او
دتجارت په برخه کې له راز راز فشارونو او  دالسرسي،  نړیوالو اوبو ته له انزوا څخه د وتلو او افغانستان ده.

له ایران او هند سره په ګډه همکاری  انحصار څخه د خالصون او دخپلو داخلی تولیداتو لپاره د مارکیټ د موندنې لپاره
 دبندر هوکړه لیک السلیک کړ.د چابهار 

 

 
 

  چی د عربو سمندر له الرې له هند سره نښلي. ،هیواد د سیستان او بلوچستان ایالت کې واقع دی د دغه بندر دایران
 کیلومتره لنډه ده، ۹۰ نسبت په بندر عباس د او کیلومتره ۷۰۰ نسبت په بندر کراچی د الر دغه
 هپ بندر کراچی د ،استفاده د بندرڅخه  لهدچابهار یعنې

ال دغی له  چی شی کوالی تجاران افغانــــی او ده الره هخطربی  او ياطمینا هډیر لپاره تجارانو د دافغانستان مقایسه
 ۲۰۰ایران له دغه بندر څخه د افغانستان تر سرحد پورې د آسانه کړي. او  ،ارزانهلوړه اندازه صادراتو وخپل د ری

ترزرنج  کیلومترو په واټن د )راه آهن زرمیلک( په نوم د وسپنې پټلۍ غځوي، چې له هغی الرې به تجارتی اموال
له دالرام له الرې نوروسیمو ته ځی. دالرام څخه لویه الره هرات ته او بیا د تورغونډۍ  پورې رارسیږي او بیا به د

 ۱۴په دې ترتیب سره به جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا  طریقه له هیواد بهر مرکزی آسیا او آن اروپا ته رسیږی.
  الر پرانیزي.  اروپا ته ترکیې له طریقه به  او د یو بل سره وصل هیوادونه

ممبیی او  -)چابهار يالرې پالن شوي د دوه  همدا اوس دبیړیو  ته هندوستان  له چابهار څخه د آسیا جنوب او  
یو قرار داد  میلیون ډالرو په ارزښت ۱۲۳کانداال(. همدا اوس دهندوستان سوداګرو افغانی سواداګرو سره د  -چابهار

ترالسه شو چې   السلیک کړ. دغه تړون د افغانی تولیداتو؛ په تیره بیا دتازه اووچې میوې د هغه نندارتون په پایله کې
نوان الندی دایر شوی و. دهندوستان کمپنیو او سوداګرو د افغانستان تازه او وچې میوې، ( تر عNature’s Best د)

زیات شمیر داسې تجاری اموال؛ په تیره بیا  سره ډیره عالقه ښودلی ده. همدا راز طبی او صنعتی بوټو، شوکاڼی
واردیږی. الندې جدول   ان تهافغانست  لوری به  درمل، صنعتی تولیدات او غذایی محصوالت شته چې د هندوستان له

  او نورو الرو مقایسه څرګندوی: بندر د چابهار د
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وخت )فی 
   ساعت(

في کانتینر مصرف 
  )ډالر(

واټن )کیلو  
  متر(

کابل ته اموالو د رسیدو الری )فی 
   کانټینر(

28  3000  1818.6  
   کابل )جالل اباد( –کراچې 

15   2500  1062.6  
  کابل – بندر عباس

  (ښار، نیمروز کابل )زرنج –چابهار    972.6   2100   10 

  
ویل  چې دې ته منطقویتوب  اقتصادی منطقه جوړوي،  دغه تړون په حقیقیت کې یوه له هند او ایران سره دافغانستان 

ځینو کې غړیتوب  په سازمان سره نږدې اړیکی لری، شانګهای او سارک، ایکو، آسیان  افغانستان له اوس کیږی.
ډیر ضروری ده چې   ته په تیره بیا هغو هیوادونو (regionalism ) منطقویتوب لري او په ځینو کی ناظر دی.

دي. خوپه  په انفرادي توګه ډیرخوار پاتې  انزواکې دي. دوی  سیاسی پلوه په  له اقتصادی پلوه خوار او له  التراوسه
سره د تجارتی   غړیتوب، دپرمختګ چانس زیاتوي.له پولو بهر څو هیوادونو  طقوی سازمان کې یېیوه من
مناسباتو، د اقتصادیت  دپوره دقت، دملی منافعو تضمین کولو، دوه اړخیزه یا څو اړخیزه عادالنه جوړول تړون

  غوښتنه کوي. داسې نورو باریکو مسایلو د کره کتنې  د دسنجش او
 

 :کې ملګرتوب او دمنطقویتوب ګټېپه تجارت  
 

ه پ یوبل سره راز راز روابط لري. دغه روابط دتاریخ  په ټولنیزو، سیاسی، کلتوری او اقتصادی ډګرونو کې هیوادونه
معامالت،  اقتصادی اوږدوکې پیچلی او هراړخیز شوي دي، له بلې خوا دټولنو، هیوادونو، سیمو او مناطقو ترمنځ

اوهم په مدونوقوانینو   په عرف کې راتګ هم -ورکړې، کلتوری اړیکې، حقوقی اړیکې اویوبل سره تګ - راکړې
او   طقو او سیمو ترمنځ تولید، دخدماتو دعرضیااو اصولو کې منل شوي دي. په تیره بیا اقتصادی مناسبات او دمن

کله چې د اړتیاوو له مخې دغه ډول تړلتیا رامنځته شی،  داقتصادی پوتانسیلونو توپیر منطقوی تړلتیا رامنځته کړی ده.
دیواقتصاد   علم یوه څانګه ده چې د داقتصاد  ؛اقتصاد سیمه ییز اقتصاد ویل کیږی. سیمه ییز  دې ته

، دصنعتي موقعیتونو امکانات ، تترانسپور  په تیره بیا په سیمه کې  .تر څیړنې الندې نیسي جوړښت  جغرافیایي
 Industrial) اقتصادی پوتانسیلونه، د سیمې نسبی مزیتونه، منطقوی تحلیل او د صنایعو ځای پرځای کول

location،) ښاري دتولید په داخلی مقیاس سپما، ییزه پرمختیا، سیمه  ( کیدنهurbanization ،) او   ځمکي له او
تر څنګ د   په دې کې د اقتصاد د څلورو پوښتنو) څه؟ څنګه؟ څومره؟ چاته؟( ګټه اخیستنه څیړي. ښه الروڅخه

پخوا نه مطرح شوې وه او نه ځواب ورته موندل شوی   چیرته؟ پوښتنې ته هم ځواب ورکول کیږی، چې دغه پوښتنه
   م. کلونو څخه نوی موډلونه تطبیق کړل چې غوره نتایج یې لرل.۱۹۵۰وسته تر منطقوی اقتصاد ور  توګه و. په دې

ساحه ده چې   په مقیاس سره په نښه شوې یوه دځمکي یا اوبو)سمندر( یوه ځانګړی اقتصادی منطقه هغه ټاکلی بُعد یا
فزیکي  د دې ډول منطقې په .تړل کیږی او وظیفوي مشخصاتو پر بنیاد سره د فزیکي،انساني، اداری

منرالي سرچینې، دمناقالتو لپاره دالرو  ،سطحې هوارې ځنګلونه، لکه  یو شمیر فزیکی شاخصونه  کې مشخصاتو
انساني مشخصاتو کې، دسیمی د کار ځواک مهارتونه،  حال دا چې په شامل دي. او اقلیمي فکتورونه  امکانات
وظیفوي مشخصاتو کې دکاروبار  په  العه کیږي.ارزښتونه او ځانګړتیاوی مط تاریخي ،توریستي اومذهبي  تجربه،

د ذکر شویو مشخصاتو او د اقتصادی   .په پام کې وي میډیا اوداسې نور فکتورونه جریانات ،لوایح او مقررات،
منطقه یی پرابلمونه هم سره  منطقې اقتصادي او دهرې بیله بیله ځانګړنه لري، نو  منطقه هره پوتانسیلونو له مخې

چې د نوموړي علم څخه په ګټه اخیستنې سره دهرې   پیښیږی، اقتصاد ته اړتیا منطقه یی نو له همدې املهتوپیر لري، 
د منطقه یی اقتصاد د ودې او پالیسی جوړولو  منطقې لپاره پالن جوړاو داسې نورې اړینې کړنې ترسره شي.

ی له مخې تر کتنې الندې نیول کیږی. او د اقتصادی او ټولنیزی برابر  اغیزمنتوب  موضوعات معموالً د اقتصادی
په منطقه یی پالیسی جوړونه کې د اغیزمنتوب )موثریت( هدف مهم رول لری. له نیکه مرغه اوسنی وخت کې 
دافغانستان سیمه ییز دریځ له دې پلوه پوره پیاوړی شوی دی. د وچې پنځه بندرونه، د چابهار دبندر فعالیدل، په سیمه 

ځانګړي  د لویه پروژه او د الجوردو دپروژې پرانیتسل کیدل ډیر نیک زیری دی. دلته به پهکې د یوې الر یو کمربن
  رڼا واچول شی. ډول د چابهار دبندر په ښیګڼو او اهمیت
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 9تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 :بندر دهند، ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګری یو دهلیز  د چابهار
 

سوداګري او تجارت له یوې سیمې بلې ته دخلکو داړتیاوو دپوره کولو لپاره د اجناسو اوخدماتو لیږدول او عرضه 
نو کله   ، صورت نیسی  دسیمو اومنطقو ترمنځ  کول دی. یعنی داجناسو اوخدماتو تبادله کول تجارت دی. دغه تبادله

د منطقو ترمنځ د تجارت لپاره   تصاد ورسره عالقه لري.راځي، خامخا منطقه یی اق  خبره )هیوادونو( چې د منطقو
 مهم الملونه دادي: د ضرورت

 

  :په زیاته اندازه تولید لومړی(
 

دیو شمیر اجناسو په تولید اویاهم دیو شمیر خدماتو   امله له ممکن یوه منطقه یاسیمه دځانګړی ظرفیت اوغوره امکاناتو
فی تولید دنورو سیمو داړتیا وو دپوره کولو لپاره چې دغه ډول دوی خپل اضا  ،په عرضه کې غوره توب ولري

له نیکه مرغه افغانستان داسې  ظرفیت او وړتیا نه لري، ور استوي په دې توګه تجارت داجناسو تبادله بلل کیږي.
نۍ صادر او په دې توګه به په بهر  محصوالت او تولیدات لري، چې د دغه بندر له الری یې بیالبیلو هیوادوته

سوداګری ګی زموږ کسر رفع او د تجارتی بیالنس خواته به نږدې شو. په تیریه بیا وچه او تازه میوه، وړۍ، شوکاڼي، 
  ښه بیداوار دی. زموږ ډیر طبی او صنعتی بوټي

 

  طبیعی منابع:  دوهم(
 

ه ترالسه شوي تولید هغو سیمې اومنطقې دخپلو شتمنیو او اقلیم له پلوه یوبل سره توپیر لري. د دغو شتمنیو څخه اضاف
کافی اندازه   سیمو اومنطقوته ورکول کیږي چې دغه ډول شتمنی نه لري. دبیلګې په توګه دخلیج دمنطقې هیوادونه

چې کافی نفت نه لري. دغې سیمې ته د نفتو دتولید   نفت لری، دوی خپل نفت نوروټولو هیوادونو ته صادروي
یوشمیر  ، بیالبیلو برخو اوځینې وخت دیوه هېواد دننه  مداسې هم دنړۍویل کیږي. ه  ساحه،منطقه، حوزه یاسیمه

داسې طبیعی منابع لري   . افغانستان لپاره جالشوي وي  فعالیت  اقتصادی  ځانګړی مناطق دیوه ځانګړی صفت یابل
  . چې د پروسس لپاره به یی هند یا د نړۍ نورو سیمو ته واستوی

 

  :په لګښتونو کې توپیر  درېیم(
 

خدماتو د تولید  که چیرې د یوې سیمې او منطقې ) د یوه هیواد دننه یا د څو هیوادونو په شمول( ترمنځ د اجناسو او
له بلې خوا د  دسیمي په سوداګری کی داخلوي.  په لګښت کي توپیر ولیدل شي، نو د ټیټ لګښت لرونکي منطقه ځان

د چابهار بندر افغانستان ته  تمام شد قیمت باندې اغیزه کوي. وارداتو او صادراتو په لنډو الرو له طریقه ترانزیت د
  د واګې، کراچۍ او عباس بندر په پرتله ډیر ارزانه تمامیږی )و.ګ: لومړی جدول(

 

 :حدود د منطقوی اقتصاد
 

دي، اداري، تاریخي او نوري بیلې اقتصابیال همنطق یو اسانه کار نه دى. که څه هم هره (تحدید ټاکل) و دحدودومنطقد
ښونکي ضوابط وجود نلري. په دې برخه کي دنظرونو توافق خخو بیاهم په دې اړه کوم قناعت ب ،ځانګړنې لري

په دې اړه چي ګواکي دغه ځانګړي  ځینی وخت ونکو ترمنځودى ، مګر داقتصاد پوهانو او پالن جوړن حتمی شرط هم
. په واقعیت کي، ، ځینی وخت بیا هیڅ اختالف نه ویف هم وجود لرياختال  ؟ حدود او سرحدات مناسب دي کنه

اقتصادپوهان ورڅخه  منطقه یی په شان دى چي زیاتره او د تشویش وړ ټکي و دقیق تعریف دیو داسي کابوسمنطقد
دپالیسي  ېمجبور وي چي په اداري سیمو باند دبې زړه توب لورته میالن لري او په هغه صورت کي چي دوى

ظاتو په اساس باندي کار وکړي او یاهم له نورو فضایي واحدونو څخه دهریو په اړه باندي معلومات او سوابق دمالح
لنډه دا چې دمنطقوی اقتصاد حدود تر یوې اندازې د سیمو  دې ستونزمن کار له کولو څخه ډډه کوي. د موجود نه وي،

انتخاب باید په لومړۍ  په دې اړه یو واحد تعریف وجود نلري، دتعریف او هیوادونو په تصصمیم پورې اړه لري.
یوه بین الساحوي پالن جوړونه   بنسټ ترسره شي. دبیلګي په ډول که چیري سیمي په رړني داهدافو پیدرجه کي دڅ

ملي طرحو دیوې وسیلي په توګه مطلوبي وي،نو په دې صورت کي دسیمو لږ شمیر "مثالً پنځه یا  کزویر مترکي دغ
شپږ" مناسب دى. په دې حالت کي ، دمجاورت معیار خورا مهم دى. داخبره ددې معني ورکوي چي دسیستم ساحې 

الساحوي  په دې ډول ، یو بین مجاورت ولري.ي ،بلکي باید له ملي قلمرو سره لریو له بل سره تداخل او ترکیب ون باید
لري چي ملي قلمرو په یو ټاکلي شمیر مجاورو ساحوباندي وو یشل شي. دایو اسانه کار نه  اسسیتم په ساده ډول دامعن

دهسپانیې پنځوس والیتونه دبین الساحوي پالن جوړوني  په نظر کي ونیسئ:  دى. دبیلګي په ډول دهسپانیې تجربه
دغه ډول یوې تجمع ته اړتیا ده . باالخره ،دتیرو دوو لسیزو یا له دې څخه په زیاته موده کي  موثر دي.لپاره زیات 

شمیرې وړاندي کړي. البته دپنځو او شلو  کره هسپانوي اقتصاد پوهانو او پالن جوړونکو دحدودو دمتبادلو تحدیدونو
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 9تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یکان دي، خو دغه تجارت به له جنوبی آسیا تر اروپا فعالً درې هیوادونه شر  د چابهار بندر کی  سیمو په منځ کي .
  وغځیږي.

 

 :د اقتصادی فعالیتونو منطقه یی تحلیل
 

داقتصادي او  د اقتصادی فعالیتونو په تمرکز سره په ځانګړو سیمو کی ا قتصادی منطقوی تحلیلونه ښکاره کوی چې 
په سیمه کې دسوداګریزو اړیکو  رابری،داقتصادي او اجتماعي شرایطوب ،ټولنیزو تغییراتو محیطي تاثیرات

داقتصادي او سیمه ایز  ،دپراختیا لپاره دمناسب چاپیلاير رامنځته کول خصوصي سکتورونو عامه او د ،پیاوړتیا
اهداف ترالسه  ددولتي سکتور د ادارو پرمختیا او ښه حکومتولي ،انضمام پر مټ دزیربنایي پروګرامونوپرمختیا

د دوی لپاره  ، راکمول ال تر اوسه وروسته پاتې او انزوا کی دی د هغوتردټولنیزې انزواهغه سیمې چې  کیدای شي.
په اقتصاد کی د بیالبیلو سیمو او  تجربو ښودلې ده چې  .یو چانس بلل کیږی، افغانستان اوس دغه چانس موندلی دی

بدل کړی دی. نن   په ملګرتوب هیوادو شریک کیدو او اقتصادی ګډو عالیقو سیاسی نامالیمات او خوابدۍ اوسیالۍ
( ورته وایی. لومړۍ برخه  freenemyورځ د دغه علم له انکشاف څخه یوه نوی اصطالح رامنځته شوی چی )

( friend( یعنی دوست یا ملګری څخه اخیستل شوی او دوهمه برخه ) enemy ! یا دښمن ، یعنی دوست دښمنان )
ر ښه دوستان او ملګری دی. موږ ته دا ډیره مهمه ده چې سیاسی هغه دسیاسی ډګر دښمنان چی په اقتصاد کی ډی

     واوړی.  سیالی په اقتصادی مرستو او پیوستون بدله شی او د دښمنۍ فضا په دوستانه فضا
 

 :(Regionalism) منطقه 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 
ښودل کیږي. دنړۍ  هم په ځانګړو جغرافیاوی نښو او رنګونو  ځانګړی نومونه هم غوره کیداي شي او د نقشې پرمخ

د قلمروپه توګه پیژندل  چې د یوه دولت  ،  اکه فضالریهر هیواد دیوه سیاسی واحد په توګه خپله ځانګړی خپلو  پرمخ
  کیږي.

یو شمېر ګډوګټو څخه دکار اخیستلو ، یوبل سره دالس ورکولو او دپیاوړتیا  عمالً دیو شمیر مقاصدو دترالسه کولو، د
وړوي. ج (region ) ورکوي او یوه واحده منطقه  څو منطقې یوبل ته الس لپاره د اوچتولو او نور و موضوعاتو

جالکیږي. یو   له مخې  تصمیم له مخې جوړیږی. یو شمېرنوري داقلیمی خصوصیاتو  یوشمیر سیمې مطلقاً دسیاسی
په نښه   شمیر نورې سیمې داقتصادي ګډو ځانګړنو له مخې اوکیداي شي ځینې سیمې دکلتوری مشترکاتو له مخې

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

i.دځمکی پرمخ دسیمو ویش  دټولې نړۍ په کچه  
ii.دڅو هیوادونو په کچه ویشنه  
iii.ګډه منطقه کچه دسیمې دڅو هیوادونو په   
iv.په ملي کچه په هیواد کې د منطقو ټاکنه   
v.دیوهیواد دننه دکوچنیو منطقو ټاکنه  

 

په هغو کی   اتصال ایجاد کړی چې افغانستان به یو منطقوي  د چابهاربندر، الجوردو الرې او د وریښمو الرې
ده چې دنفوسو یو ډیر لوی   شوې  ل پیژند په توګه دمنطقې جنوب دآسیا دټولې نړۍ په کچه  محوری ځای ولري.

لویې   ی توکو لویې زیرمې لري چې د نړۍمرکزی آسیا هغه منطقه ده چې د ګازو او نورو معدن اګلو مرشن دی.
  پانګونې به پکې وشي.

د   سازمانونو ته  دور کې نړیوالو لویو اقتصادی  په اوسنی  ( globalismاو دنړیوالتوب )  د اقتصادی انضمام
څخه په   فرصت  له همدې  نوری هڅې هم روانې دي.  کی  او په دې برخه  الره هواره شوی ده  جوړیدو

او یو شمیر هیوادونو وکوالی شول چې منطقوی   موقع برابره شوه  سره د منطقوی مرستو لپاره هم  یاستفاد
په اروپا کې د تړونو او توافقاتو بنسټ د آلمان، فرانسی،   راجوړ کړی.په تیره بیا  منطقوی اقتصاد  او  تړونونه

م. کال د ۱۹۵۷د   دغه پیښه  شو.  ایله کې کیښودلد هیوادونو د توافق په پ  او لوکزامبورګ  ایټالیا، بلجیم، هالند
نیټه د اروپا د اقتصادی   م. کې د جنوری په لومړی۱۹۵۸لومړۍ نیټه وشوه، چې پایله یې بیا په   په  مارچ
د   د نړۍ په کچه  چې  وکوالی شی  هیوادونه دغه تړون د دې المل شو چې اروپایي  رامنځته کیدل و.  ټولنې

او   اقتصادی او سیاسی تړون  دوی خپل  یوځای  له دی سره  رامنځته کړی،  لوی بازار  یو  تر ټولو کورنیو تولیداتو
  هم کلک کړ.  نور  پیوستون او یووالی

د کاناډا   او  کال کې د متحده ایاالتو  م.۱۹۶۵په شمالی امریکا کې لومړنۍ منطقوی موافقه او اقتصادی تړون په 
  سوداګرۍ په هکله وه.  د آزادې  مه برخه یې د موټرو او د موټرو دپرزوالسلیک شوه، چې مه  ترمنځ
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م. کال کې د ۱۹۶۷په آسیا کې یوه مهمه منطقوی موافقه د آسیا د جنوب ختیزو ملتونو ترمنځ وه چې په 
(Association of South east Asian Nations - ASEAN  په نوم رامنځته شوه. دغه تړون و کوالی )

اقتصادی ، کلتوری او   د هیوادنو ترمنځ قوی خپل منځی  اندنیزیا، مالیزیا، فلپین، سینګاپور او ټایلینډشول چې د 
او پر مختللی   اوچت ګامونه واخلی چې اوس هر یو پیاوړی  د سولی او ثبات خواته  کلک او دوی ټول  ټولنیز روابط
   وچت شول.ا  ګامونه  ورته  کې  په افریقا  هم  همداسې  اقتصاد لري.

که موږ غوره   منطقوی دریځ لری ،  ستراتیژیک ارزښت او خاص  افغانستان په سیمه کې ډیر یو پیاوړی او مساعد
او   زموږ لپاره  هم  د سرو زرو په شان ګټه اوچتوالی شو. زموږ موقعیت  موقعیت څخه  له دغه  ولرو  پالیسی

لپاره مهم   د دوو نویو لویو اقتصادونو ) هند او چین(  آسیا او  جنوبیاو د مرکزی آسیا،     هیوادونو  ګاونډیو  د  هم
په څلور الرې واوړی )لکه زرګونه کاله مخکی یی چې همداسې یو   تمدن  د تجارت او  افغانستان کوالی شی  دی.

افغانستان   بدل شی.  دهلیز  غوره اقتصادی  په یوه  د سیمی هیوادو ته  الری  غوره درځ درلود( او د سالم رقابت له
  برابروی.  او لیږد امکان  ودې او د ترانزیت  زیربنا  د سیمی د هیوادونو د اقتصادی

 

 
 

 :افغانستان او د منطقی اقتصاد
 

افغانستان له جغرافیاوی پلوه په سیمه کی فوق العاده اهمیت لری. افغانستان د منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ او د جنوبی 
آسیا تر منځ د یوه پله حیثیت لری او د سیمی د لویو او نویو اقتصادونو )هندوستان او چین( لپاره نړیوالو بازارونو ته 

تاریخ په اوږدو کی داسی مدنیت نه و او نشته چی پرته د افغانستان له  د الری په توګه ارزښت لری. په سیمه کی د
له افغانستان څخه  Silk Rout د تجارت لرغونی او ډیره مهمه الره )د وریښمو الر( .ګډون څخه رامنځته شوی وی

ی وضیعت یو ځل بیا خپل مهم ستراتیژیک اهمیت بیا وموند. په سیمه کی د نو یې تیریدله او په معاصر وخت کی
د  راڅرګندیدو دا وښوده چی په سیمه کی منطقه یی اقتصاد ته اړتیا ده او د الجبرو او وریښمو الره باید بیا نوی شی.

روسیې، چین او هندوستان ورځ په ورځ پیاوړی کیدونکی اقتصاد په منطقه کې یو نوی وضعیت ایجاد کړی دی چې 
 ,ECO همدا اوس د سیمی یو شمیر منطقه یی جوړښتونو لکهافغانستان  د افغانستان همکارۍ ته اړتیا لری.

SCO  او SAARC .الجوردو الر  ، د چابهار د بندر د تاسیس ترڅنګ په دې وروستیو کې د کی فعال ګډون لری
  دلته به د دغو سازمانونو پیژندنه راسره مرسته وکړی چی د افغانستان دریځ جوت شی. هم پرانیستل شوه.

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 

دریل پټلۍ پروژه د دې ډول منطوی  ټاپي پروژه، کاسازر)د نوری فایبرپروژه( او د منطقې ډیرښه دریځ کی دی.
افغانستان کوالی شی له خپل ستراتیژیک موقعیت څخه په استفادی د مرکزی آسیا او جنوبی   همکارۍ ښه مثالونه دی.

آسیا ترمنځ د یوه پله حیثیت ترالسه او د تجارت په څلورالری بدل شی. افغانستان ډیر پخوا هم کله د وریښمو د الری 
و کله یی د الجوردو د الره مهمه برخه جوړوله. اوس چی یو ځل دا امکان برابر شوی دی چی پر سر پروت و ا

مرکزی آسیا له جنوبی آسیا سره وصل شی، د افغانستان لپاره یو ډیر مساعد فرصت دی. د افغانستان مهم دریځ ته په 
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م. کال کی د عشق آباد  ۲۰۱۶و په ترکیه کی )د آسیا زړه( په کنفرانس کی د شانګهای د سرمشریزی په غونډه کی ا
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 

ارزښت لری، له بلی خوا دا به افغانستان لپاره یو ډیر ښه  تصادی او ترانزیتی پلوه ډیر اوچتته د افغانستان له اق
په سازمانونو کی  SAARC او ECO, SCO, WTO فرصت وی چی د سیمی د هیوادو له عالقمندیو څخه او د

  د غړیتوب په لرلو خپل اقتصاد ته پرمختیا ورکړی.
په اوسنی دوران کی خپل اقتصادی دریځ پیاوړی کول  Globalism په نړیوال تجارت او اقتصاد کی ورګډیدل او د

د اوسنی عصر یوه تازه او نوی غوښتنه ده. هیڅ هیواد له نړیوال اقتصادی کاروان څخه په انزوا کی نشی پاتی کیدای. 
و طبیعی سرحداتو څخه محروم او د استعماری ځواک له کاله مخکی له خپل ۱۳۰له 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  ،و پوری ایسار او د نړیوال تجارت څخه ګوښه شوی  شوه، افغانستان چې وچې الره
   نقطه وګرځید.

په سیمه کی داسی یوه اړتیا او تفکر رامنځته شوی چی د مرکزی آسیا هیوادونه له جنوبی آسیا سره تجارتی  اوس
زانه او په لوی حجم ترسره کیږی، دا ځکه چی بحری ترانزیت او دغه سوداګری به دسمندر له الرې ار روابط ولری

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

 
 

په دې لنډ وخت کې )یوه اونۍ دمخه( د سمندری تجارت سازمان   د چابهار بندر له پرانیستووروسته، دا دې  افغانستان
دا به زموږ په تاریخ کې  دغه سازمان غړیتوب ترالسه کړي. ې دغړیتوب لپاره غوښتنلیک ورکړ، چې ډیر ژربه دک

له چابهار څخه به هند ته دوه مسیرونه )تګلوري(   همدا راز تصمیم ونیول شو چې اقدام وي.  یو لومړنی او بیساری
  فعال شي:

 

  تګ ورباندی کیږی،را -د هفتې جفت ورځو کې به تګ ممبیي -چابهار.۱
  .راتګ ورباندی کیږی -تګ  کانداال، چې د اونۍ په تاق ورځو کی به – چابهار.۲

 ډیرر ژر به افغان سوداګر خپلې بیړۍ وپیري.
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سیا هیوادونه طراحان او د مرکزی آ Euro Asia د شانګهای غړی د  داسې فیصله وشوه چې  په تازه پریکړه کې 
افغانستان او بیا له جنوبی آسیا سره وصل   له طریقه  له طریقه د تورغونډۍ  چابهار دبندر 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،
رفه به وټاکل شی او ډیر بندیزونه به لری شی. افغانی محصوالت )غالۍ، بلکی بل ارزښت یی دا دی چی یوه واحده تع

الجورد او ډیر نور( به په ډیره ښه بیه بهر ته  جنغوزي، طبی بوټي، شوکاڼي، وړۍ، مڼې، انار، انګور، خټګي،
   ورسوالی شو.

خو دا دی اوس یو ځل بیا دا زمینه و،  او انزواکی  له تیرو یونیم سلو کالو راهیسی افغانستان له تجارتی پلوه بد حالت
برابره شوی چی افغانستان له خپل جغرافیاوی مهم موقعیت څخه ګټه پورته کړی او له نړیوال اقتصادی بهیر او 

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

 

 :اندیښنې او ممکنه خنډونه
 

ینو هیوادو اقتصادی سیاسی کشمکشونه، سیالۍ، په ځ له بده مرغه سیمه له امنیتی او سیاسی پلوه ډیره بی ثباته ده.
نوروسیمه   بندیزونه، رقابت، بی ثباته سیاسی وضعیت هغه ناوړړه عوامل دي چې نه یواځې د چابهار بندر، بلکې ډیرو

  هیلی ټکنۍ کوي. زموږ  ییزو پروژو ته هم
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