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 ۲۷/۰۶/۲۰۱۶         خوشحال آصفي
 

 افغانستان د منځنۍ اسیا ارتباطي پل
 همکارو هیوادونو مرستهسازمان د شانګهای 

 

شانګهای د همکاریو سازمان یو بین الدوله )د دولتونو تر منځ( سازمان 
دی چې د څو اړخیزو امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو لپاره جوړ 

تان، کال کې د چین، روسیه، قزاقس ۲۰۰۱شوی دی. دا سازمان په 
کستان د رهبرانو لخوا رامنځته شو چې قرغیزستان، تاجکستان او ازب

کال کې مغلوستان،  ۲۰۰۴چین او روسیه په کې کلیدي رول لري. په 
کال کې  ۲۰۱۲کال کې ایران، پاکستان او هندوستان او په  ۲۰۰۵په 

غړو په توګه یو ځای  څارونکوافغانستان؛ له دغې سازمان سره د 
افغانستان له انتقالي دولت وروسته خپلې هغې پیل کړې  که څه هم شول.

چې د سیمي او په نړیواله کچه د همکارو او مرستندویه سازمانو 
 ۲۰۱۲غړیتوب ترالسه کړي خو د کورنیو ستونزو له امله افغانستان په 
سره د کال کې په دې وتوانید چې د شانګهای د همکاریو سازمان 

 .ی شيیو ځاڅارونکي هیواد په توګه 
تیره ورځ د ازبکستان پالزمینه تاشکند کې د شانګهای غړو هیوادونو شپاړسمه غونډه ترسره چې چې په کې د افغان 
ولسمشر اشرف غني هم ګډون درلود. که څه هم د دغه سازمان د جوړیدو له د هدف له مخې باید په کې په 

مان کې ترسره کیدونکی بحث تر ډیره د اقتصادي، فرهنګي او امنیتي موضوعاتو بحث وشي خو په دغه ساز
څیر په اوسنۍ غونډه کې یې بحث تر ډیره په سیمه ایز افغانستان په امنیتي وضعیت راڅرخي. دا ځل بیا هم د تیر په 

په افغانستان کې په وروستیو کې لویو اقتصادي  امنیتي وضعیت په ځانګړي توګه د افغانستان په جګړې ورټول و.
ځکه د سازمان ډیری غړي پروژو؛ د دغه سازمان د غړو هیوادونو عالقه افغانستان ته ال هم ډیره کړې ده. 

 هیوادونه په دغو پروژو کې دخیل دي.
نړیواله کچه لکه څنګه چې ویل کیږي چې چین او روسیه د شانګهای د همکاریو سازمان کلیدي غړي دي او په 

چین د نظامي پر ځای اقتصادي ځواک درلودلو ته لومړیتوب ورکوي نو الزمه ده چې افغانستان د خپل اقتصاد د 
 پیاوړتیا په موخه د دغه سازمان له غړو هیوادونو په ځانګړي توګه له چین او هند اعظمي ګټه پورته کړي. 

ستان ګاز په یوه نل لیکه کې د افغانستان له الرې پاکستان او د ګازو د نللیکې پروژه چې له مخې یې د ترکمند ټاپي 
هند ته انتقالیږي؛ سلما بند د افغانستان تر ټولو ستره بنسټیزه پروژه او د چابهار بندر سوداګریزه او ترانزیتي پروژه؛ 

وجه افغانستان ته هغه څه دي چې په سیمه ایزه او نړیواله کچه یې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو ت
جلب کړې ده. دغه پروژې نه یوازې کولی چې چې د افغانستان په اړه د نړیوالو فکر او ستراتیژي بدله کړي بلکې 

کچه د سیالو هیوادونو تر منځ د اقتصادي سیالۍ ډګر تود وساتي. یا په بل عبارت، د افغانستان د په نړیواله 
خې د افغانستان اقتصادي پروژې په ځانګړي توګه د چابهار بندر جیواکنامیک او جیوستراتیژیک موقعیت له م

سوداګریزه او ترانزیتي پروژه کولی شي چې د سیمي او نړۍ د سیالو هیوادونو تر منځ د سړې جګړې زمینه برابره 
کړي. داسې سړه جګړه چې وژونکې وسلې به په کې نه کارول کیږي او یوازینۍ وسیله چې د اسلحې په توګه ترې 

 استفاده کیږي؛ هغه اقتصادي پالیسي ده.
افغانستان د خپل جیواکنامیک او جیوستراتیژیک موقعیت له مخې کولی شي چې خپلې اقتصادي لویې پروژې د 
نورو هیوادونو لپاره د وسیلې په توګه وکاروي. افغان حکومت باید د خپل هیواد د پرمختګ په لپاره په خپله تګالره 

جګړې کولو او  د سیمي هیوادونو ته هم په کار ده چې د. و په رښتونې همکارۍ تاکید وکړيد سیمې د هیوادونکې 
هغه هیوادونه چې غواړي په سیمه کې ځان د لوی قدرت په  جنګې مبارزې پر ځای اقتصادي مبارزه پیل کړي.

ځنۍ آسیا د هیوادونو تر شکل سر راپورته کړي لکه هند، چین او روسیه؛ نو ورته په کار ده چې له افغانستانه د من
منځ د پل په توګه وکاروي او دا پل باید له اقتصادي پلوه په کار واچول شي. نه دا چې د سیمي او نړۍ سیال 
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هیوادونه افغانستان د خپلو موخو د ترالسه کولو لپاره د جګړې د میدان او یا بې سرپوښه دېګ په رول کې ولوبوي. 
یوادونو د نښلوونکي پل په توګه هغه وخت استفاده کیدالی شي چې افغان دولت په له افغانستانه د منځنۍ اسیا د ه

 خپله بهرنۍ تګالره کې د سیمي او نړۍ د هیوادونو تر منځ تعادل په نظر کې ونیسي.
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