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 ېتان د اقتصادي پراختیا په درشل کافغانس
 

بحرانونو سره مخ وه اقتصادي ستونزي او مشکالت  افغانستان چي د تاریخ په اوږدو کي له اقتصادي ستونزو او
  ه.خبره نه د ېنو پکښي څه

جګړه او ناخوالي هغه څه دي چي زموږ دهیواد اقتصادي بنسټ یې له پښو غورځولي او   هیواد کي لسګونه کلونه
  .افغانان یې له ګڼو اقتصادي ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي

نان له کله چي نړیوالي ټولني افغانستان ته خپل پام واړوه او دلته یې د اقتصادي بقا لپاره کار پیل کړ ترڅو افغا
د نړیوالي ټولني له امکاناتو سمه ګټه وانه خیستل چي د هیواد  اقتصادي پلوه پر پښو ودریږي خو د وخت حکومت

  .او هیواد د اقتصادي پلو پر ځان بسیا سي اقتصادي بنسټونه پري ورغوۍ
ت پیل کړي او د خو کله چي ولسمشر غني د افغانستان د ولسمشر په توګه ټاکل سوي هیواد له اقتصادي پلو حرک

چي د بیلګي په توګه یې زه دلته د یو څو  اقتصاد په برخه کي افغانستان د سترو او بي سارو پرمختګونو شاهد وه
  :السته راوړنو یادونه کوم

هند سره د  د حلقوي سړکونو جوړول، د کمال خان بند د کار پیل، بخش اباد بند، ټاپي پروژه، د سلما بند پرانستنه،
پټلي جوړول او دې ته ورته نورې  د ریل ګاډي د ي کار، د چاه بهار بندر پرانستنه،دچین سرههوایي دهلیز عمل

  .اقتصادي پروژي د یادولو وړ دي
  .د کرهني او بریښنا په برخه کي یې انقالب را مینځته کړ د سلما بند چي

زره  ۲۵۰ له دې برېښنا څخه مېګاواټه برېښنا تولیدولو توان لري ۴۲ زره هکټاره ځمکه خړوبوي او د ۸۰ دغه بند
  .ي لپاره بنیادي او اساسي پروژه دهسي چي دا ددې حوز کورونه روښانېدلی

د ټاپي پروژه چي یواځي افغانستان نه بلکي ټولي سیمي ته یې ګټه رسیږي دافغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه 
  .کي د نوي باب پرانیستل دي

د ټرانزیت په برخه کې سلگونه میلیونه ډالره ورکوي. افغانستان به هر کال د صفر هر کال به پاکستان افغانستان ته 
په هغو سیمو کې چې دغه نل لیکه تېرېږي خلکو ته د • میلیارده متر مکعب غازو څخه برخمن کېږي.  ۶ اعشاریه

  .کار زمینه برابره وي
په همدغه الره به نورې ورته • رسره غوړېږي. له هغو سیمو نه چې دغه نل لیکه تېرېږي بې له شکه سوداگري به و

د دغې پروژې له • ي دبېلګې په توګه د اورګاډي پټلۍ، د برېښنا پروژه او د انټرنیت فایبر کیبل. س پروژې هم پلي
  .بریالیتوب وروسته به بهرني پانګوال دلته پانګونې ته هم زړه ښه کړي

ماركېټونو او منډوي ګانو ته  ،هند بازارونود وسرپه كاراچول او  لودهند هیواد سر د سوداګري د هوایی دهلیزپرانیست
هېواد ته   سره بهصادرولو د افغانستان دتازه او وچو مېوو او تازه سبو اونورو افغاني سوداګریزو مالونو په ګډون د

او د دواړو  کړي دهند ددرملو او  داړتیاوړ نورو مهمو تولیدي مالونو د راواردولو لپاره هم زمینه برابره
هېوادونو ترمنځ به د اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي اړیكو دالپراختیا اوپرمختیا په برخه كې رغنده او ټاكونكى  دوستو
  .افتصادي ودي لپار نیک او ښه زیري دی چي دا دافغامستان لري او دنورو بدیلو الرو ځاى به ونیسيو رول

د افغانانو او افغان حکومت لپاره یوه له هغو اساسي او بنسټیزو پروژو د چا بهار بندر یرانیستنه په دې ورستیو کي 
  .څخه ده چي هیواد یې د ځمکي له الري له نړۍ سره وصل کړ

ي دا هېواد په منځني س څنګ، کولی منځ د سوداګریزې ورکړې د اسانتیا تر د چابهار طرحه د افغانستان او هند تر
  ي.یکا سره ونښلوختیځ کې له نویو بازارونو اروپا او امر

  . د چین سره دریل ګاډي پټلي جوړول د افغانستان لپاره یوه حیاتي او اړینه مسله ده
امل دي چې اقتصاد اوتجارت یې ښه دی؛ ش په دې پروژه کې هغه هېوادونه لکه ایران، قرغزستان، چین او تاجکستان

چي دا کار ولسمشر غني د خپلي واکمني  يس د دوی له اړیکو، تجارت او ټرانزیټ سره به د هېواد اقتصاد هم ښه
  .پرمهال وکړ
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په هیواد دننه کي دحلقوي سړکونو جوړولو او تړونونو د السلیک کول هغه څه دي چي هیواد داخل کي داقتصادي 
  .پلوه خورا ارزښت لري

ي برخه کي د په اقتصاد  دا او دیته ورته ګڼي نورې پروژې چي ځیني بشپړي سوي او ځیني یې ال تر کار الندي
درلودلو  دحکومت د اساسي او بنسټیز کارونو څخه شمیرل کیږل چي دا څه وړاندي د ډیر امکاناتو په  ولسمشر غني

  .سره هم نه دي تر سره سوي
دننه   دهیواد  اوس افغانستان د اقتصادي پراختیا او پرمختیا په درشل کي دی چي دې پرمختګونو او السته راوړنو

  .سره خاورې کړې دي میر کړۍ سخت ورخطا کړي او دهغوئ ګټي یې له خاورواو بهر کي یو ش
دریځ پلوي کوم او افغانستان داقتصادي بقا په برخه کي  زه دددې هیواد دیوه ځوان په توګه د خپل ولسمشر د اوسنۍ

  م.او د بریالي ولسمشر حطاب ورته کویې هلي ځلې ستایم 
 

 !زرکلن سي ولسمشره
 

 په درنښت
 

 حافظ احمد نصرت
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