
 
 

 

 2تر 1 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

 
 

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

.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀندسیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

 

                              
  ۱۲/۰۶/۲۰۱۸          زملایر نااشنا

 

 په شانګهای سازمان کې 
 

 د افغانستان غړیتوب یوه اړتیا ده!
 
 

 سیاسي او اقتصادي حاالتو مهم اغېز پرېستلی شي.شانګهای په سیمه کې یو پیاوړی سازمان دی چې د سیمې پر امنیتي، 

په شانګهای کې د سیمې یوشمېر پیاوړي اقتصاد لرونکي او ځینې نور یې مخ پر ودې هېوادونه غړیتوب لري، چې 
سیالۍ، ناامنۍ او بې ثباتۍ لور ته تلالی شي. د شانګهای په داسې یو جوړښت سره سیمه د زبرځواکونو ترمنځ وېش، 

سازمان کوالی شي، ډېر په اسانه داسې ستونزو ته رسېدګي وکړي، سیمه له وېش او قطبي کېدو وژغوري او په 
 سیمه کې دایمې وده، امن او ثبات رامنځته کړي.

نو د امن او ثبات په برخه کې د شانګهای  لکه څنګه چې افغانستان همدا اوس د ناامنۍ او نیابتي جګړې شاهد دی،
 سازمان هېوادونه ډېره مرسته ورسره کوالی شي.

له بلخوا، د شانګهای سازمان هېوادونه همدا اوس د الرو او اړیکو پر پراختیا لګیا دي او غواړي چې ځانونه د پارس  
هم د ورېښمو په نوم الر خلیج او اروپا ته  خلیج د تېلو له زېرمو او بډایه اروپا سره د وچې له الرې ونښلوي. که څه

یو له لنډو الرو څخه ده، خو اوس لیدل کېږي چې د دې الرې مسیر د منځنۍ اسیا هېوادونو ته اوښتی دی او افغانستان 
 شاته وهل شوی دی.

ېره شاته پاتې د ورېښمو الر د هېواد اقتصاد ته ډېره مهمه ده، ځکه زموږ اقتصاد پر ځمکه والړ دی او کرنه مو هم ډ
ملیونه ډالر د بودجې کسر جبیره کېږي، نو بله کوم عایداتي  ۴۰۰ ده او له دې الرې له دوه ملیارده ډالرو څخه یوازې

سرچینه چې ده هغه له خپل جغرافیوي موقعیت او ترانزیتي الرو د ګټې پورته کول دي چې له دې الرې ملیونونه 
 جې کسر پرې رغوالی شو.ډآلر حق العبور ترالسه کوالی او د بود

کانونه، د کرنې مدرنیزه او پالنیزه کېدل او د یوشمېر توریدي توکو تولید ته مخ کول کوالی شي اقتصاد مو له منفي 
 نه مثبت لور ته واړوي او د پراختیا لور ته قدم پورته کړو.

ړلو او د ورېښمو الر د نښلولو سره له دې چې افغان حکومت د شانګهای په سازمان کې د دایمي غړیتوب السته راو
لپاره ډېرې هڅې کړې دي، خو دغه هڅې په سیمه کې د یوشمېر سیاسي ملحوظاتو له کبله اغېزناکې نه دي تمامې 
شوې، خو اوس د سیمې په سیاست کې بدلون راغلی او یوشمېر هېوادونو له افغانستانه د یوشمېر الرو د تېرېدلو اړتیا 

 له افغانستان سره مرسته کوالی شي. احساس کړې او په دې برخه
که څه هم چینایي چارواکو په ډاګه کړې چې هڅه به وکړي د یوې الرې او یوه کمربند په نوم له پروژې سره 
افغانستان ونښلوي، خو دغه کار د هېواد د الرو له پراخولو سره زیاته مرسته نه کوي، ځکه نوموړې پروژه د منځنۍ 

 تېرېږي او په ضمن کې د افغانستان د ورېښمو الر له اهمیته کموي.اسیا له شمالي برخې 
په لومړیو کې د یوې الرې او یوه کمربند پر ځای د افغانستان د ورېښمو الر په پام کې وه چې جوړه شي، خو په 

ه شول او هېواد کې د دوامداره ناامنیو له کبله دغه پروژه زیاته وځنډېده، نو چین، قزاقستان او قرغیزستان مخت
 نوموړې پروژه یې پیل کړه.

ناویلې دې نه وي چې دا پروژه دومره ناوړه اغېز د ورېښمو پر الر پرېباسي، چې ان له نوموړې پروژې د سیمې 
هېوادونه نور الس په سر شي او د ورېښمو الر د یوه خوب په توګه پاتې شي، خو افغان حکومت ته په کار دي چې 

ین، ایران، ترکمنستان او هند څخه د ال زیاتې مرستې غوښتنه وکړي او هم له دوی وغواړي باید په دې برخه کې له چ
 چې د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مالتړ وکړي.
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