
 
 

 

 5تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
  ۲۰۲۱/ ۰۷/ ۵۱              لدودیا رپوهاند محمد بشی

 
  

 " ېسیمه ییز پیوستون، فرصتونه او ننګون :ااو جنوبی آسی مرکزی" د
 

 ه ته داقتصاد له نظره یوه لنډه کتن سنړیوال کنفران
 

 :ت ګاونډي هیواد، ازبکستان ته د ولسمشر دوکتور محمد اشرف غنی دسفر په مناسب 
  

 
 

کې نړې  ) په  دهreginalism منطقویتوب  ښکارنده  آزمویل شوی  او  شوی  منل  یوه  اوس  په  ۱۹۰۰د . (  کلونو  م. 
ت موندل  وناڅاپي ااقتصادی انقالب پیل شو، هغه پر زمکه د کار ترڅنګ، دصنعت د میکانیزه بڼې ق ولومړیو کی ی

لوژکی بدلون ورو ورو نړۍ په یوه کلی بدله کړه چی د یوویشتمې پیړې په پیل  ام. کال څخه وروسته تکن۱۹۷۰و. د
فردي ډول او څه هم په ټولنیزډول   نسانان څه پها ه هغسی چی په ټولنه کېک ل  .کې دغه کلی نور هم سره متحد شو

راز   سره  لر ریوبل  روابط  کلی)ياز  نړیوال  دغه  په  روابط  ډول  دا  هم  هیوادونو  نو   ، global village  کی  )
ړیکې، حقوقی  اورکړې، کلتوری   - معامالت، راکړې یاقتصاد دټولنو، هیوادونو، سیمو او مناطقو ترمنځ اوس .لنمو

افغانستان وروسته   .هم په مدونوقوانینو او اصولو کې منل شوي ديوا  ه عرف کېپ راتګ هم -ګاړیکې اویوبل سره ت
له انزوا څخه راووځي، په یو شمیر مهمو کنفرانسونو او    -تیرو لس په یچدېنتر اوږده ځنډ وتوا دولس کلونو کی 

د کی  سیمه  په  اوس  شو.  غړی  اصلی  یا  ناظر  یا  کی  سازمانو   ,SCO, SAARC, ECO  منطقوی 
ASEAN سازمانونه فعال دی، چې افغانستان پکې غړیتوب لری، له دې پرته افغانستان اوس د WTO  غړیتوب

غوڼدو د افغانستان په مهم  “ اقلب آسی “ اووه ځله د ریکا د کنفرانس دایریدو او د ترالسه کړی او هلته سفیر لری.
چی افغانستان به جنوبی او مرکزی آسیا   وکړ، ټولو ته هیله پیدا شوه دیجیوپولتیک او جیو اکونومیک موقعیت تاک

   دوصل کړۍ وي.
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تر نامه الندې دایریدونکی   "  ېسیمه ییز پیوستون، فرصتونه او ننګون :امرکزی او جنوبی آسی "  په دغو ورځو کی د
  په دغو کتنو کې د نوي غني به رډاکت رلسمشو کنفرانس هم افغانستان او هم دسیمی هیوادو ته ځانګړی ارزښت لري.

فصل په چوکاټ کې له افغانستان سره د دوستانه او دوامداره اړیکو او په بېال بېلو برخو کې د همکاریو پر پراختیا  
دافغانستان شمال لوري ته ډاډمن ګاونډي هیوادونه دي،  ترکمنستان وازبکستان، تاجکستان ا .بحث او خبرې وکړي

. تیرو شلو کلونو کې دافغانستان  روایات لري  ممیزات او  چې زموږ ولس ورسره تاریخی، ژبنی، دینی او فرهنګی ګډ
او ددوی ترمنځ ګڼ شمیر د دوستی، سوداګری، فرهنګی تعلقاتو، فرهنګی چارو او نورو برخو کې معاهدات السلیک 

کې خپل   (spatial dispersion)دعب  اوس دغه سیمه یوه اقتصادی منطقه جوړه شوی ده چې په یوه فضایی   شول.
دباور  د افغانستان او ددوی ترمنځ له همدې امله الوالی او موثریت یی اوچتوالی شي.بمادی فعالیتونه سډیر اقتص

ه د مرکزی نمتاسفا وړی او د تجارت ښه شریکان دی، خوتی اړیکی ورځ په ورځ پیاراجت فضا لوړ حد ته رسیدلې،
او پ آسیا هآسیا ټول هیوادونه  او جنوبی  نیپال   کې هند، بنګالدیش  ناامن وضعیت ته پریشان  تر  افغانستان  د  پورې 

هم شته چی دافغانستان داخلی وضعیت ال کړکیچن کیدل د ځان  ګاونډي دوه داسې  -یو په سیمه کې مو البته) دی،
مرکزی آسیا هیوادونه به د سیمی دثبات لپاره   . داسې هیلې شته چې د سیمې هیوادونه؛ په تیره د(يبول رګټو لپاره

  .کینیالس تر زنې نه 

 
 

طقو او سیمو ترمنځ اقتصادی مناسبات او دمنا دسیمه ییز اقتصاد تجربه بریالۍ وآزمایله. ۍنړ تیرو اویا کلونو کې
 کله چې د اړتیاوو له مخې  . او داقتصادی پوتانسیلونو توپیر منطقوی تړلتیا رامنځته کړی ده   تولید، دخدماتو دعرضی

بیله   منطقه هره د اقتصادی پوتانسیلونو له مخې اقتصاد ویل کیږی. زسیمه یی  دغه ډول تړلتیا رامنځته شی، دې ته
هیوادونه   هله همدې امل ،يونه هم سره توپیر لرمې اقتصادي او منطقه یی پرابلقمنط دهرې و، نيبیله ځانګړنه لر

اړیک  راز  راز  سره  اړتیا ویوبل  یی   .یرل ته  منطقه  د د  معموالً  موضوعات  جوړولو  پالیسی  او  ودې  د  اقتصاد 
او د اقتصادی او ټولنیزی برابری له مخې تر کتنې الندې نیول کیږی. په منطقه یی پالیسی    اغیزمنتوب   اقتصادی

دافغانستان سیمه ییز دریځ  جوړونه کې د اغیزمنتوب )موثریت( هدف مهم رول لری. له نیکه مرغه اوسنی وخت کې
   لوه پوره پیاوړی شوی دی.له دې پ

بازارونه  سیمه ییز ،بانکونه  زسیمه یی سیمه ییزکنفرانسونه، اقتصادی سازمانونه ، زسیمه یی دهمدې ضرورت له مخې
   ایل رامنځته شوي دی.سمنطقوی ترانزیت او ترانسپورت او داسې نور ماسیمه ییز ی ،

وقعیت لري،هم دغه موضوع صدق کوي. دغه سیمه دخپلو  واد، افغانستان میزمونږ ه   ه هغه برخه کې چې پدآسیا  
ی  ک ځانګړتیاوو له مخې یوخاص دریځ لري. افغانستان دجنوبی آسیا اومرکزی آسیا وصلوون   عی اوجغرافیاويیبط

په   .درلود   تجارتی مسیر دسیمې هیوادونو ته ډیر اهمیت   خه افغانستان او دافغانستانڅ نقطه ده، له ډیرو پخوا وختونو  
افغانستانلرغ له  الره  سوداګریزه  وریښمو  د  کې  وختونو  لرغونۍڅ ونو  او  تیریدله  ،   د اآریان   خه  زانګو  تمدنونو 

افغانستان    اوسنۍ وخت کې .او تجارتی بهیرونو څلورالرې او د کلتوری او مذهبی مراکزو ټاټوبی و ونویادکاروانسر
غانستان دغه ارزښتمن موقعیت اته کاله مخکی د استانبول د اف .په توګه کتل کیږي   (Heart of Asia)ته دآسیا دزړه  

  .کنفرانس کی وټاکل شو
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ک په توګه یدیوفعال شر   ه منطقه کېپاو   یدل شونپیژ  تمزی نسبی او مطلق ږزمو له منطقوی پلوه اوس په سیمه 

باید په همدغه ځانګړی جغرافیاوي سیمه کې داقتصادي کړنو   دغې پالیسي موخه د  .ورل یوه سنجول شوي پالیسی
  .ویل کیږي  Regional policy سیاست ته   رونق اوزیاتول وي. دې ډول

یره پرځای وه چې دافغانستان ولسمشر په خپله یوه وینا کی،دګاونډیو هیوادو مشرانو ته ویلی و:)...راځئ چې خپله  ډ 
  (و... ړبدله ک تمدن په څلور الرېو تجارت ا تولید له سیمی دسیمه د تروریزم او مخدروه موادو د 

اقتصادي   ،یمو روابط، جغرافیاوي ځانګړتیاوېسپه بحث کې دهیوادونو او او منطقه یی پالیسیو  اقتصاد زسیمه یید
پیژندن کلتور  امنیهریزرفونه،دخلکو  مسای ت،  دترانزیت  د .يدشامل   لاو  ازبکستان  کال  ۲۰۲۱ د  م. 

د   په کنفرانس کی هم په دې مسایلو بحثونه کیږی چې په هغه کې به د میاشتی ل.کال د چنګاښ(۱۴۰۰)د جوالید
ګډون  ینړیوالو بنسټونو استاز ود څلویښت وسیمې دځینو هیوادو ولسمشران، د شلوهیوادو د بهرنیو چارو وزیران ا

  .ولري
به اقتصادی مسایل   یې یوه موضوع  ییز  یی وي، سیمه  نوم څخه یې چې ښکار زسیمه  له  لکه  او   ،ېاقتصاد  دسیمو 
   اقتصادي مسایل څیړي.  کې ودمناطقو په حدو

کیږ بلل  اقتصاد  ییز  سیمه  جوړول  سیمی  اقتصادی  یوی  د  ترمنځ  یی  .يدڅوهیواد   Regional اقتصاد زسیمه 
Economic     له نورو    ،لاقتصاد، اقتصادی پوتانسیو  قمنط علم د پراخه ډګر یوه هغه څانګه ده چي د دد اقتصاد

پوره کول او په ځانګړو سیمو    او د سیمې اوسیدونکو د اقتصادی اړتیاوو   سیمو سره یي د اقتصادی اړیکو ټینګول
   کی د ځانګړو منابعو تخصیص مطالعه کوي.

پلوه؛ تاریخی  لپاره له  ځل  موډل۱۹۱۰په   دلومړی  یو  کې  کال  بیا   م.  شو  نیمایي  .م  ۱۹۵۰د   وړاندې  په  لسیزې 
اود محل داستقرار   دتخصیص   مطرح او دهغه په پایله کې دمحل   منطقوی اقتصاد، دیوه تحلیلی چوکاټ په توګه   کې

اهمیت په دې کې  منطقوی اړیکو ثابته کړه چې د منطقوی اقتصاد   تجاربو له هغه وخته تراوسه نظریه رواج شوه.
  .وی پړاو ته داخلويهیوادونه یو بل سره د مناسباتو ن دی چې

اقتصاد منطقوی  تطبیق   د  دهغو  او  موډلونه  او  څخهیسد وا   تیوري  اړیکو  دوستانه  ترمنځ  هیوادو  د  ترالسه   می 
دیوه عالی   ، تر څو یې چې اوسينیول شو او مطالعې الندې   د اوږدې موې په ترڅ کې تر کتنی   تجارب   شوی
   ز وموند.په توګه تبار رکلتو سیاسی او اقتصادی متقابل

فکر   منطقو  اقتصادی  په  پورته  څخه  پولو  ملی  له  پوهان  اقتصاد  چیری  فضایي ککه  معین  یوه  د  باید  نو  وي، 
عدونو ب  په حدونو کې اقتصادی فعالیتونه و څیړالی شي. مهمه داده چی په دغو فضایي   Spatial dispersion دعب  

   کی اقتصادي مسایل ښه رهبری او مدیریت شي.
دمداخلیافغانان   ګاونډویو  دوو  یو  د  چې  لري،  هیله  جګړې دا  نیابتی  بدله  مغرضانه او  همکاري  مفیده  په  پالیسی 
ابدۍ اوسیالۍ په  وهیوادو شریک کیدو او اقتصادی ګډو عالیقو سیاسی نامالیمات او خ واقتصاد کی د بیالبیل هپ شي.

(   freenemy)اصطالح رامنځته شوی چی    دی. نن ورځ د دغه علم له انکشاف څخه یوه نوی يړبدل ک   ملګرتوب
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( یا دښمن  enemy ( یعنی دوست یا ملګری څخه اخیستل شوی او دوهمه برخه )freind ورته وایی. لومړۍ برخه )
، یعنی دوست دښمنان ! هغه دسیاسی ډګر دښمنان چی په اقتصاد کی ډیر ښه دوستان او ملګری دی. موږ ته دا ډیره  

  .ي ړواو  دښمنۍ فضا په دوستانه فضا دپه اقتصادی مرستو او پیوستون بدله شی او مهمه ده چې سیاسی سیالی 
ټولې نړۍ  دبیاهم    ،هضمام اونړیوالتوب سره سرني اد ی کیدو فلسفه په دې ټکې والړه ده چې داقتصا یداقتصاد دمنطقه  

نو دسیمو داقتصادی ځواکونو اوسرچینو سره متحدکول دغه آرمان تریوه برید پورې  ،یاقتصادی وحدت ناممکن د
فکر دمنطقه یې اقتصادونو دسازمانونو رامنځته    ورکوونکو(په   دګلوبلستانو )دنړیوالتوب نظریه  . پوره کوالی شي

  .وب سره مرسته وکړيعی اوجغرافیاوی اړتیاوو محصول اوپایله ده اوکیداي شي چه نړیوالتیبکیدل داقتصادی، ط
Ernest Hass دی ې چ څیړونکی  اړیکونامتو  اړیک  ،دنړیوالو  نړیوالو  دسره   یې کېوپه  یوځای     دمناطقو 

لکه هغسې چې یوهیواد دخپلو سیاسی   للی دی.باقتصادی پرمختګ او دوستانه اړیکو ټینګیدو کې اغیرمن     په ،لکید
دجغرافیایي دننه  لهیباوط    پولو  ځانګړنو  کچهمخ   عی  په  دوالیاتو  کوي ې  نښه  په  منطقه  هم   ،اقتصادی  همداسې 

ل مرکزی بیاکوم     ک دسیمې په کچه یوسازماناپه لویه کچه دغه ډول منطقه جوړوي چې دپریکړو و هڅوهیوادون
دوي دالسلیک شوي    .هایکو اونور سازمانون کاریک، اسیان، شانګهای، ارګان ته سپاری. لکه د سارک سازمان،

او د له مخې  تړون  او طرزالعملونو  دقوانینو  یوشمیر    د  تړون سره مل  ګډه سمبالوی.  په  اقتصادی چارې  منطقې 
  .ګډاقتصادی اهداف اوتاریخي،جغرافیایی. کلتوری، سیاسی اوټولنیز وجوهات دوی سره متحد کوي

سیاسی پلوه    وار او لهله اقتصادی پلوه خ   ډیر ضروری ده چې التراوسه  ته منطقویتوب په تیره بیا هغو هیوادونو
او ګاونډیو   بغړیتو ېی خوپه یوه منطقوی سازمان کې ،يپه انفرادي توګه ډیرخوار پاتې ش انزواکې دي. دوی به   په

مناسبا ښه  او  دوستانه  یې  زیاتو  تسره  چانس  اوسنیيدپرمختګ  ازبکستان  د  نور   .  ډول  اودغه  کنفرانس 
اقتصادیت دسنجووننیزه یا څو اړخیزه عادالنه تړوه اړخودمنافعو تضمین کولو،   ودګډ هکنفرانسون او داسې   ش، د 

  .يدښه فرصتونه  نورو باریکو مسایلو د کره کتنې 
دیوه  جال داقتصادی منطقې جوړول چې ددوی دحکومت څخه   له ملی پولو څخه بهر د دوو یا څوهیوادونو ترمنځ

فعالیت کو بڼه  په  دنړیوال ،يسازمان  ده چې  قانوني کړنه  دنظامی  یوه  دلته  و حقوقو سره سم جوړیدای شي. مونږ 
نه کار  او سیاسی منطقوی سازمان سره  دبحث موضوع موصرف   منطقوی سازمان  بلکی  هیوادو  لرو.  دګاونډیو 

   اختیاري بڼه لري. ترمنځ د اقتصادی، کلتوری، سیاسی او اجتماعی اړیکو تقویه کیدل دي، البته دا
دا   ذکر شول او افغانستان یې جلساتو کی دغړی او یا ناظر په توګه ګډون کوي،کوم منطقوی سازمانونه چې مخکی  

مشخصو    معموالً دیوه دولت په شان عمل نه کوي. بلکې دخپلې اساسنامې مطابق سازمان په خپلهوڅومقصده دی. ی
استقاللیت   همکاری او تعامالت پرمخ بیایی. هرغړی خپلو حقوقی،سیاسی او مالي چاروکې   یوبل سره   برخو کې

یاڅو اړخیز    نامه، اساسنامه، د اسنادو دوه اړخیزقددوی ترمنځ السلیک شوی تواف   ېند دوي حقوقی سرچی . لري
رعایتوي. یومنطقوی اقتصادی    بادیپلوماتیک اساسات اواد   شریکه   ی پهوده. د   نه او نړیواله قضایي رویه و تړون
ادوکې  نخدمتونه او نور ټکي ډېرروښانه او په اس یبیمه، شخص   رفو،ګمرکی تع   مان او تړون دمحصول اومالیاتو،زسا

او و ا اقتصاد ددسیمې   درج کوي، کوی  کار  لپاره  دهوساینې  دښهددخلکو  اقتصادی سرچینو  ییزه  تخصیص    سیمه 
مرستې اومنطقوی   یمنطقوی اقتصاد    چې يهدف وي. داوسنیو نړیوالو واقعیتونو څخه ښکار   ېیاودخلکوهوساینه  

قابلو، دوستانه او مساویانه اړیکو په رامنځته کیدوسره د  تماو ددغه ډول   يدحال کې     سازمانونه دپراختیاپه یصاداقت
  . زیات اوپراخه شي  دوی واکونه او فعالیتونه ممکن تردې هم دسیمو اقتصادی وده پوره ښه شوی ده او 

د     سازمانونو ته   ر کې نړیوالو لویو اقتصادیدو   په اوسنی   ( globalism)او دنړیوالتوب     د اقتصادی انضمام
د منطقوی مرستو  ماوس آسیا کې ه  نوری هڅې هم روانې دي.   کی  او په دې برخه  الره هواره شوی ده  جوړیدو
  .راجوړ کړی    منطقوی اقتصاد   او   او یو شمیر هیوادونو وکوالی شول چې منطقوی تړونونه   موقع برابره شوه لپاره

وي چې د جنوبی او مرکزی آسیا هیوادونه د منطقې په اړه د نړۍ له تجاربو زده کړه وکړی او مثبت   ډیره به ښه
پا کې د تړونو او توافقاتو بنسټ د آلمان،  ورپه ا اړخونه یی راواخلی، خو منفی یې اصالح کړي ؛ د بیلګې په توګه:

م.  ۱۹۵۷د    دغه پیښه  شو.   افق په پایله کې کیښودلد هیوادونو د تو   او لوکزامبورګ  فرانسی، ایټالیا، بلجیم، هالند
پا د اقتصادی  ونیټه د ار   کې د جنوری په لومړی .م۱۹۵۸لومړۍ نیټه وشوه، چې پایله یې بیا په     په   کال د مارچ

د نړۍ په     چې   وکوالی شی   زی اروپا هیوادونهیدیدغه تړون د دې المل شو چې د لو   رامنځته کیدل و.   ټولنې
اقتصادی او سیاسی     دوی خپل   یوځای   له دی سره   رامنځته کړی،   لوی بازار   یو   کورنیو تولیداتو تر ټولو  د   کچه
  .هم کلک کړ  نور  او پیوستون او یووالی  تړون

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  ، چې مهمه برخه یې د موټرو او د موټرو دپرزوهوسلیک شال  ترمنځ

په   چې  وه  ترمنځ  ملتونو  ختیزو  جنوب  د  آسیا  د  موافقه  منطقوی  مهمه  یوه  کې  آسیا  د  ۱۹۶۷په  کې  کال  م. 
(Association of South east Asian Nations - ASEAN په نوم رامنځته شوه. دغه تړون و )   کوالی

اقتصادی ، کلتوری او     د هیوادنو ترمنځ قوی خپل منځی   شول چې د اندنیزیا، مالیزیا، فلپین، سینګاپور او ټایلینډ

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 5تر 5 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

او پر مختللی     اوچت ګامونه واخلی چې اوس هر یو پیاوړی   د سولی او ثبات خواته   کلک او دوی ټول    ټولنیز روابط
   اوچت شول.  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    اقتصادونو ) هند او چین( وید دوو نویو لو    آسیا او   و د مرکزی آسیا، جنوبیا     ادونووهی   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   قتصادیغوره ا   په یوه   د سیمی هیواو ته   الری   غوره درځ درلود( او د سالم رقابت له
دا زمینه برابره شوی   ه وی، موږ تربراب   او لیږد امکان   ترانزیت ودې او د   زیربنا   د سیمی د هیوادونو د اقتصادی 

ام  ګاو له نړیوال اقتصادی بهیر او تجارتی کاروان سره   وړاوی مهم موقعیت څخه ګټه پورته کیچی له خپل جغراف
   .وړاد پیاوړی ک اوچت او خپل اقتص

مکنی واقعیتونه ښکاره کوي چې د فرصتونو زوو، مګر متاسفانه   همثبت او فرصتون   ،خو شبینانه لپورته ټکي ټو
څو   دافغانستان په شمال والیتونو کی د جګړو شدت یو   ات او ګواښونه هم شته، په تیره بیادیترڅنګ ننګونی یا تهد

نن که ازبکستان د دغه کنفرانس په  کړی دی. اپید ځنی آسیا اوچین ته تشویشدغه تهدید یا ګواښ من   .تهدید دیزاړخی
او ننګونه ګڼي. هیله ده دغه   های او بل سبا یی سارک هم تهدید،ګواښګ ټکی لیکلی ، سبا یی شان  ننګونو عنوان کې د

   بدل شي. و فرصتون ننګونی او تهدیدات په
رڅنګ د ازبکستان ولسمشر شوکت  ت کنفرانس په بهیر کې د اقتصادی مسایلو دې داکل شوې ده چې ښاغلی غني به  ټ
په تیره بیا کیدای شی امنیتی .يایوف او د کنفرانس د ګډونوالو هېوادونو له استازو سره په جال جال توګه وګوریضرمی

غه مقاله یواځې داقتصادی لرلید په موخه لیکلی شوی موضوعات وی، خو د مهم د بحث ال زیات به او سیاسی مسایل
سره سره بیاهم قضایاوو ته له هیومانیستی زاویې څخه   ، د دې معنا داده چې د اقتصاد متخصصین له ټولو ستونزوهد

  .يد وګړو هوساینه یې په فکر کې و وګوري ا
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