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 ۲۰/۲۱/۲۱۰۲         رحمن کټوازی الفضل 
 

 ګری د نړيوال سازمان د سواد
 سیاسته د افغانستان ړپه ا

Policy of Afghanistan towards WTO 
 

 :لنډيز
 .د شته ستونزو او ننګونو سره سره افغانستان غواړی ترڅو دسوداګری په نړيوال سازمان کی غړيتوب ترالسه  کړړی 

 ه د منلړو ازمان لخړوا دنړا ر پړه توګړ    ی  سړ ړمیالدی کال کی   دافغانسړتان دی وړانړزيز تړه دنومړو     1002دنوامبر  12په 
 .لپاره هرکلی وويل شو

 LDC(Least Developedکړړه څړړه هړړن افغانسړړتان  دملګړړرو ملتونړړو پړړه سړړاختار کړړی دلړړ  پړړر مختللړړی هیوادونړړو      
Countries)    اوپه وچه کی دراايسار هیوادونوLLDC(Landlocked Developing Countries)   په قطار
 .یکی شمیرل کی 

چړه  . يری ژوری  اغیزی شړینزلی په بشری ، ټولنیزو اواقتصادی  زيربناوو بانزی  ډ دوه نین لسیزو تپل شويو جګړو، د
دډيرو افريقايی شاته پاته هیوادونړو څخړه هړن      (HDI)دی  ناخوالو له  امله دافغانستان اوسنی دبشری ودی انډيکاتور  د

 .ټیټ ښودل شوی 
 .ه دهډيره ټیټ په افغانسان کی دژونز داټکل  سطح  دګاونډيو هیوادونو په پرتله

بعضي ل  پرمختللي هیوادونو لکه کمبوډيا اونیپال په څیر به افغانستان به هن هڅه وکړړی ترڅړو دنړيړوالی سړوداګری      د
 .یټولنی غړيتوب ترالسه کړ د

برسیره پر دی افغانستان هیله منز دی چه  داغړيتوب به نړيوالو مارکیټونو ته درسړیزو لپړاره ورتړه ډيړر امکانړاب برابړر       
 .  ی په لری کولو کی ستر رول ولوبویړی ، چه  هغه به  يی دتباه شوی اقتصاد په پښو دريزو  او دبیکارک
له شکه وتلی چی که چیرته په اغیزمنه توګه خبری ووشی دافغانستان  حیثیت به ډير غښتلی وی ، داغیزناکو خبړرو   دا

ترڅړو خپړل اقتصړادی اوسیاسړی بنسړټونو ورغړوي       نه مقصز دادي  چی که چیرته افغانستان  ځان تړه فرتړت ورکړړي ،    
 .یاوورته وده ورکړ

وبړل يړړی داقتصړاد څخړه  سړړرچینه    افغانسړتان دغړيتړوب پړه اړه دوه ن ړړره موجړود دی ، چړی يړړو يړی لړه سیاسړړت څخړه  ا         د
و ، دسیاسی اړخ  طرفزاران په دی آنړز دی چړی داغړيتړوب دافغانسړتان لپړاره اړيړن اوحیړاتی ده،ولړی  داقتصړادی ګټړ          اخلی

غوښتونکی ډله بیا په دی ن ړر دی چړی دافغانسړتان اوسړنی  غیريقینړی اقتصړادی وهړعیت بړه داقتصړاد دغښړتلتیا پرځړای              
 .یافغانستان  نور د فقر او نیستی سره مخ کړ

آيړا دابړه مړو      اوس سوال دا پیزا  کی ی چی  که فرض کړو چی آيا دنړيوال سوداګری دټولنی غړيتړوب مړو ترالسړه کړړ،    
صادی ننګونو ته ځواب ووايی او که نه،او آيا  دا به مړو  اوسړنی  ترړارتی او اقتصړادی  سړتونزی چړی  پړراوس        نننی اقت

 ؟یمحال افغانان ورسره الس اوګريوان  دی راته کمی کړی او که به يی الزياتی کړ
نستان مخ ړيتوب سره به يی افغاهڅه مو کړي ترڅو وکوالی شو  هغه شوني ګټی اوزيانونه تشخیص  کړو چه دغ

 .ی، اومعلومه کړو چی څنګه به افغانستان   وکوال ی شی ترڅو ددی سازمان دغړيتوب نه بشپړه ګټه  پورته کړشی
 

 .پورتنی موهوع ته په پام سره غواړم چی خپله مقاله په دری څانګو وويشن 
 
 .شرطونهدسوداګری دنړيوال سازمان لنډه پیژنزنه او په دی سازمان کی دغړيتوب اساسي  -1
يتوب سره به يی دافغانستان په اوسنی ترارب او اقتصاد بانزی ځغلنزه رڼا او هغه ګټی اوخطرونه چی له غړ -2

 .افغانستان مخ شی
 .دغړيتوب په پروسه کی دافغان دولت مٌسولیتونه اودنړيوالی ټولنی رول  -3

 
  سپارښتنی او پايلی 
 
 

 لومــــــړی برخــــــــه
 :پیژنزنهد سوداګرۍ نړيوال سازمان لنډه 

 د سوداګرۍ نړيوال سازمان، يو نړيوال څو ملیتي سازمان دى، چې د نړيوال ترارب قوانین تن یموي او د غړو
 .ترمینځ اختالفاب او سوء تفاهماب حل و فصل كوي هیوادونو 
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  GATT(General Agreement of Tariffs and Trade)م کال دګاټ  2421دی ټولنی تاريخی ريښی د  د
م  2441بزل شو، او د   WTO، دوخت په اوږدو سره ګاټ په څو اړخیزه خبرو کی په تکاملی توګه په سره تړلی

كال د م  1001د . کال دجنوری دمیاشتی په لمړی نیټه په مراکش کی دسازمان دغړو هیوادونو لخوا تآسیس شو
 .هیوادونو ته رسیزل 212پورې د دې سازمان ټول غړي  نیټی 11تر جوالی دمیاشتی

الرزاير، روسیه، سعودي عربستان، :  نا ر غړي لري چې پزې توګه يې غړيتوب منل شوى يو ديرشدا سازمان 
( 2441)، ويتنام، چیلې، او تونګا په كال (2442)، سودان او ازبكستان په كال (2441)بالروس او اوكراين په كال 

( 24441)كې، سموا په ( 2441)راتیك په كال كې، آذربايران او د اليو جمهوري ديموك( 2441)كې، قزاقستان په 
، باهاماس او تاجكستان په 1000كې، يمن په ( 2444)كې، آنډورا، لبنان، بوسني هرزګوين، بوټان او كیپ ورډ په 

كې، ايران او 1002كې، لیبیا، عراق، افغانستان، تربستان او مونټه نګرو په  1001كې، ايتوپیا په  1002
 .د دې سازمان نا ر غړي شوي 1001په  کوموروس اتحاديه،واتیکان د (1001)سايوتومه په 

 

 :د دې سازمان اهداف
ل، د تنعت او سوداګرۍ پراختیا او پزې ل زمینی برابرود ژونز د كچې لوړول د بشپړ اشتغانو کی په غړو هیوادو

د چاپېريال ساتنه او په بین المللي برخه كې له نړيوالو منابعو څخه بهتره ګټه اخیستل، هر اړخیزه او پايزاره انكشاف، 
 . ترارب كې د پرمختګ په حال هیوادونو ونډه زياتول او په نړيوال ترارب كې ورته د رشز زمینې مساعزول

 

 :د سوداګرۍ نړيوال سازمان اصول
 

، دې كړي جوړټاكل شويو پورتنیو اهزافو ته د رسیزو او د ودې د مطلوب حز د حصول لپاره، سازمان يو لړ اتول 
اتولو ته ټول غړي هیوادونه پاى بنز دي، له دې اتولو نه سرغړونه د غړي هیواد د مرازاب سبب هن ګرځیزاى 

 :په لنډه توګه دا اتول څه داسې دي. شي
 :لومړى

د دې . حیثیت ورخپلولMost Favored Nation   ((MFN د ترټولو مطلوب ملتله تبعیض څخه لیريتوب او 

يو هیواد وغواړي د كوم بل غړي لپاره په څه خاص ترارتي امتیاز قايل شي او يا دا چې د اتل له مخې، كه چېرې 
تعرفې په برخه كې كوم غړي ته تنزيل وركړي، نو الزمه ده چې همزا امتیاز او تنزيل د سازمان ټولو تراري 

دي اتحاديو جوړښت دى، البته دا اتل يوه استثنا هن لري چې هغه د غړو تر مینځ د اقتصا. شركاوو ته قايل شي
 NAFTA (Northكیزاى شي د غړو له جملې څخه ځینې داسې غړي هیوادونه وي چې په اروپايي اتحاديې يا نفټا 

America Free Trade Agreement)  كې غړيتوب ولري، په هغه تورب كې همزا غړي كولى شي پخپلو
دا ځكه چې د . ارتي امتیازاتو يو بل ته قايل شي په ځانګړو تعرفو او تر( د نورو غړو په غیاب كې)منځونو كې 

سره  راكړی وركړی ته سوداګرۍ نړيوال سازمان نوری نړيوالی  ټولنی او سازمانونه په رسمیت پېژنې او له هغوى 
 .اجازه ورکوی

 :دويم
يز له غیر ګمرګې تعرفو څخه پرته چې د ترارب په ډګر كې وهع كی ي، نور نو له هر ډول محزوديت څخه با

هیڅ غړى نشي كولى چې د غړو هیوادونو پر وارداتو محزوديت وهع كړې، يا د سهن بنزۍ له مخې د . اجتناب وشي
برخه كې غړو پر وړانزې ممنوعیت غوره كړي،البته د خپلو داخلي تنايعو د حمايت لپاره د ګمركي سیاستونو په 

 .مراز بلل کی ی
ړي هیوادونه كولى شي، خپلې ګمركې تعرفې تثبیت او په تزريري ډول بل دا چې د ترارتي تعرفو له حذفولو پرته، غ

البته دا اتل د هغو هیوادونو لپاره مستثنى بلل كی ي، كوم چې د زراعتي محصوالتو د ودې په . يې راښكته كړي
 .برخه كې كرونزګرو ته سبسايډى وركوي

عو لپاره د امتیازاتو وركړه، او د ترجیحي تعرفو د د رقابت او سیالى په موخه، د مخ پر ودې هیوادونو د تولیزي تناي
 .ن ام وهع كول، د ترارتي راكړې وركړې په برخه كې مراز بلل كی ي 

د يو جنس يا توكې د ( په تمام شوي نرخ) Dumpingغړي هیوادونه نشي كولى د رقابت په میزان كې له ډامپنګ 
 .خرڅالو لپاره  ماركیټ ته راودانګي

 .هیوادونه د كورنیو او بهرنیو توكو په وړانزې يو ډول او مساوي چلنز غوره كړي  الزمه ده چې غړي
د ترارتي ستونزو او منازعو د حل و فصل لپاره غړي هیوادونه مكلف دي چې د مشورو او مذاكراتو له الرې خپلی 

 .ترارتي  ستونزی  او دعوې حل كړي
 :د سوداګرۍ نړيوال سازمان اركان

سازمان د غړو ترمینځ د پريكړه لیكونو د تائیز، د ترارتي چارو د څارنې او ښه انرام لپاره، له د سوداګرۍ نړيوال 
 : د مثال په توګه . مختلفو تصمین نیونكو، څارونكو، اجرائیوي او حقوقي اركانو او شوراګانو څخه استفاده كوى

 د وزيرانو كنفرانس(Ministerial Conference)   
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 عمومي شورا(The General Council) 

 د اختالفونو د حل ركن (Dispute Settlement Mechanism)  

 دترارتي كړنالرو او شوراګانو د ارزوني ركن.(Trade Policy Review Mechanism) 

   سکرټريټ(Secretariat) 
 

  (Ministerial Conference) د وزيرانو كنفرانس
ې د ټولو غړو هیوادونو د سوداګرۍ وزيران پكې د وزيرانو كنفرانس د دې سازمان تر ټولو لوړ ركن دى، چ

دا كنفرانس د سازمان عمزه مسوولیتونه او پريكړې عملي كوي، ترارتي پريكړه لیكونه هن د همزې . راغونډي ي
د غړو . د وزيرانو كنفرانس په هرو دوو كلونو كې يو ځل سره راغونډي ي . كنفرانس په ترڅ كې مطرح كی ي

كې په ژنیو كې، ۹۹۱/بیا په . كې په سنګاپور كې جوړ شو۹۹۱/وزيرانو كنفرانس په كال  ترمینځ په لومړې ځل د
 ۲۰۰۲په مكزيك او په وروستي ځل په  ۲۰۰۲كې په دوحه كې، بیا په /۲۰۰د امريكا په سیاټل كې، په ۹۹۹/بیا په 

 .كې په هانګ كانګ كې ترسره شوى
 

  (The General Council) عمومي شورا

كنفرانس وروسته، عمومي شورا د تصمین نیوني تر ټولو عالى ركن دى، دا شورا معمواًل د ورځنیو  د وزيرانو له
په ژنیو كې دى، په هرو دوو میاشتو  دفتر رسد دې شورا .  مسئلو او د سازمان د كړنو او چلنز په اړه ن ر وركوي

يا د هغوى معادل استازي اشتراك  د دې شورا په غونډو كې د غړو هیوادونو سفیران.  كې يو ځل جلسه جوړوي
 .  وركوي راپورعمومي شورا مستقیمًا د وزيرانو كنفرانس ته . كوي

 

  (Dispute Settlement Mechanism):د اختالفونو د حل ركن

كه چېرې د دوو غړو تر مینځ د يو بل په وړانزې د معاهزاتو د نقض كولو يا د يو بل د مصالحو پر خالف كومه 
ره كړې وي، نو په هغه تورب كې عمومي شورا د اختالفونو د حل لپاره ځانګړې جلسه كوي چې معاهزه تر س

 .ورته د د اختالفونو د حل ركن وايي
 

 (Trade  Policy Review Mechanism)  د تجارتي كړنالرو د ارزونې ركن
ن خپل ځانګړې قوانین او عمومي شورا كولى شي د ترارتي كړنالرې د ارزونې د ركن په توګه جلسه وكړي، دا رك

كړنالری لري چې تر ډېره حزه د سازمان د ترارتي سیاستونو د بزلون او يا په هغې كې د ترزيز ن ر په اړه كار 
 .د هر كال په پیل كې د غړو له مینځ څخه د يوه كال لپاره د دې ركن رئیس او دوه معاونین انتخاب كی ي. كوى
 

 Secretariat)  )  سکرټريټ

مامورين لری او ددی سازمان دډايرکټر جنرال لخوا رهبری   ۲۰۰ګری دنړيوال سازمان سکرټريټ چی سودا د
دسکرټريټ رسمی  .برو کی يو هیواد ته  دآسانتیاوو په ورکړه کی مهن رول لوبولی شیکی ی ، چی دالس رسی په خ
 .پانوی ژبی دی  سکرټريټ دسازمان  ريکارډ ساتیژبی انګلیسی،فرانسوی او هس

 
 

 د سوداګرۍ په نړيوال سازمان كې د غړيتوب مهم شرطونه
Important Conditions for membership 

 

د سوداګری په نړيوال سازمان كې غړيتوب، الزامًا غړي هیوادونه مكلف كوي تر څو د دې سازمان ټولې هغه 
په مرحله كې يو نوى غړى د غړيتوب . معاهزې او اتولنامې قبولې كړې، چې د غړو له خوا پرې موافقه راغلې

د سازمان په غونډو كې ( په پیل كې د سازمان د نا ر غړي په توګه)ديته اړتیا لری ترڅودغړيتوب د مخه يعنی 
 MFTR(Memorandum ofپه وړانزېز پسې، د نوې غړي داوطلب د ترارتي سیاستونو ګزارش . ګډون وكړي

Foreign Trade Regime)زونې ډله په مختلفو مراحلو كې پر وړانزېز غور كوي او د غوښتل كی ي، د پیوستون د ار
غړيتوب لپاره يو لړ شرايط وهع كوي، چې د شرايطو له بشپړيزو وروسته عمومي شورا د وزيرانو كنفرانس ته خپل 

 .هلته بیا د اكثريت آراوو په تايیز سره د يوه هیواد غړيتوب منل كی ي. ن ر وړانزې كوي
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 ـــه برخـــــهدويم
 ارزونه غړيتوبافغانستان د د سوداګرۍ په نړيوال سازمان كې

 

له لورې د نا ر غړې په ( هغه مهال هزايت امین ارسال د سوداګرۍ وزير وو)كال كې افغانستان رسمًا  ۲۰۰۲په 
شو، تر څو د د وړانزېز له مخې د افغاني هیئت له لورې په لومړي ځل له سازمان څخه وغوښتل . توګه ومنل شو

كیزاى شي هغه مهال زموږ د پالوي له طرفه .  افغانستان د ترارتي ودې په میزان كې له دې هیواد سره مرسته وشي
د غړيتوب هر اړخیزه تحلیل نه و موجود، ځكه يې په يوې مخې د سازمان له عمومي شورا او د وزيران له كنفرانس 

كال تر نیمايي ۲۰۰۲كال تر پاى او يا هن د  ۲۰۰۱شوې وه چې د  پتیل. څخه يی د بال قیز غړيتوب غوښتنه وكړه
خو اوس چې ګورو نو د غړيتوب په اړه د سوداګرۍ سازمان په . ومنل شي( الحاق)پورې د افغانستان غړيتوب 

 .كال د وزيرانو په كنفرانس كې پزې اړه بحث نه دى كړى ۲۰۰۲عمومي مرمع او د 
له غړيتوب سره به افغانستان يو لړ تشريفاتي او  اهرې السته راوړنې  پزې كې شك نشته چې پزې سازمان كې

ولري، خو په استمراري ډول په دې سازمان كې ګډون خامخا افغانستان دېته اړ باسي تر څو خپلو تنعتي تولیزاتو، د 
 .خامو موادو استخراج او خرڅالو ته چټكتیا وركړي

رې، پزې سازمان كې د افغانستان ګډون، د افغانستان د موجوده سیاسي عرالتًا او په لومړيو پنځو تر لسو كلونو پو
اقتصادي شرايطو او همزارنګه د تنايعو د ودې او اقتصادي رشز په وړانزې پرتو ستونزو ته په پام سره، ويلى شو 

ې پزې چې د دې سازمان غړيتوب افغانستان ته مخه خالتوي تر څو خپل ترارب نړيوالو ماركیټونو ته وغزوي، چ
. برخه كې له پرمختګ سره افغانستان په غیر سیاسي میزان كې هن د نړۍ د هیوادونو لپاره مهن هیواد ګرځیزلى شي 

ي، چې البته په سازمان سرچینه اخلیيو ن ر له سیاسي مزاج څخه : په دې اړه په افغانستان كې دوه ن ره موجود دي 
و بل ن ر پر اقتصادي واقعیتونو والړ ن ر دى چې تر ډېره حزه پزې ګډون د افغانستان لپاره حیاتي او حتمي بولي ا

يوی مناسبی قرهی اويوه آيزيال غړيتوب لپاره به افغانستان  د .سازمان كې د افغانستان غړيتوب په زيان كې ويني
ی هله په يو غښتلی موقف کی وی کله چی  په اغیزمنزه توګه خبری وکړی، اوځان ته داسی سیاسی او اقتصاد

ټینګښت برقرار کړی چی وکوالی شی دبهرنیو هیوادونو دفوځونو دنشتون سره سره خپله خپلواکی وساتی دنړی 
ترټولو هغو غريبو هیوادونو په څیر چی  اوس هڅه کوی له جګړی څخه خالتی ومومی،افغانستان ددی پرځای چی 

 کچی د ی چی دهیواد د پرمختګ او فقر دداسی نور ډير لومړيتوبونه لر. دنړيوال ترارب سازمان سره يوځای شی 
 .یکمولو لپاره يی ترسره کړ

له دی کبله که چیری دافغانستان حکومت بیا هن غواړی چی په دی پړاو کی ورګډ شی،نواړينه ده  چی غوږونه يی 
فقر  خالص وی چی په دی پړاو کی دنړيوال ترارب دپروسی سره يو ځای کیزل دافغانستان داوسنی بی ثباتی،

 .ير لریوبیوزلی سره ګټی کمی اوزيانونه ډا
که څه هن د آکسفام  د دې سازمان غړيتوب ترالسه كړی، به افغانستان  پورې م کال  1020هیله کی ی چی د 

يوه عروالنه او موسسی لخوا چی يو غیردولتی موسسه ده څیړنه شوی اوپه اوس مهال کی دافغانستان دغړيتوب اقزام 
افغانستان به  چې هغه احتمالی ګټی هن په ګوته شوید څېړونكو له لورې پزې څېړنه كې . شوى  بلل  کله اشتباه نه ډ

نړيوال ماركیټ ته د ټېټ ټكس په وركړې د افغاني توكو الر مونزنه، د ترارتي منازعاتو د حل  .تری برخه منز شی
هنز او چین سره د ځمكې له الرې  لپاره د يوې قزرتمنې مرجع مونزل، چې له مخې به يې افغانستان وكولى شي له

راكړه وركړه ترسره كړى شي، بل لور ته د مرسته كونكو او غړو هیوادونو له خوا د پانګي د جلب او جذب فرتت  
 .او د ګمركي تعرفو د ن ام اتالح هغه ښې او ګټورې السته راوړنې دي چې افغانستان به الس رسۍ ورته پیزا كړي

 ي حالتد افغانستان اوسنى اقتصاد 
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كې د افغانستان له رسمي مالي سرچینو څخه په خپرو ( سلواغه)كال په وروستیو میاشتو  ۲۱۱/په همزې روان 
 ۲۰۰تر ۲۲۲ښودل شوي، د سړي د سر عايز د  ۲۱/شويو ريپوټونو كې د افغانستان اقتصادي وده په سلو كې 

ې توګه په هیواد كې د كورنۍ پانګونې كچه يو په همز. ښودل شوى ( ډالره لوړ ۲۰د تیركال په نسبت )ډالرو پورې 
له همزې . خو د دې ترڅنګ هیوادوال سخت پر واراداتو او بهرنیو مرستو متكي دي . نین ملیارد ډالر اټكل شوى 

تر ډېره حزه د هیواد وګړې ثابت او . امله د تورم نرخ هن د هرې ورځې په تېريزو، د لوړيزو په حال كې دى 
د كارګر او مامور په وړانزې د قانوني تامیناتو نشتوالى، امنیتي مشكالب، د برق او سون د  مطمین عايز نلري،

انرژۍ كمبود، اداري فساد او د پانگونې لپاره د رڼو او شفافو قوانینو نشتوالى هغه مهن عوامل دي چې د پانګې 
 .اچونې په وړانزې پراته دي

نې او تولیزي پروژې چې په غټه پیمانه د وګړو لپاره د دايمي دم مهال په هیواد كې داسې غټې ټولشموله كارخا
كاري مټې چې د  ۲۰۱په حاهر وخت كې څه د پاسه . اشتغال او عادالنه مزد زمینه مساعزه كړې موجودې نه دي

كار توان لري، بیكاره پاتې دي، د دې ترڅنګ يو غټ شمېر افغانان د كن سواد، كمې ترربې او نورو ټولنیزو 
دولت نشي كولى چې په معقول او عادالنه معاش خلكو ته د شه ژونز او مناسب . له امله، بیكاره پاتې دي ستونزو

 . معیشت شرايط برابر كړي
اقتصاد پرې بنا دى، پرمختګ  ۱۲۱كه څه هن په تیرو شپ و كلونو كې په زراعتي سكتور كې چې د هیواد 

وى چې كارګران د مشروع نباتاتو كركلې ته چنزان زړه محسوسی ي، خو پر كوكنارو والړ زراعت د دې باعث ش
همزارنګه د دولت لخوا د سبسايډی د نه وركولو، د سړو مخزنونو  نه موجوديت او د کرنی د ځانګړو . ښه نكړي

 .ماركیټونو نشتوالى  هغه  عوامل  دى چې بزګران  يې له مشروع ترارب څخه نامشروع  كارونو ته اړم كړى
 

 ان كې پر وارداتو متكي اقتصادپه تجارتي ميد 

تر دې دمه، سره له دې چې په افغانستان كې يو ګڼ شمېر تولیزي كارخانو په كار پیل كړى، د وروستیو معلوماتو له 
كارخانې فعالې دي، خو د دوى تولیزي  رفیت ۰۰۰/مخې د كابل په شمول د هیواد په لويو ښارونو كې څه د پاسه 

ه ونډه نشي نیولى، پزې دلیل چې دا تولیزاب له يوې خوا د بهرنیو هیوادونو له با كیفیته په افغاني اقتصاد كې مثبت
توكو سره په افغاني ماركیټ كې د كیفیت او كمیت له پلوه سیالۍ نشي كولى، د دې ترڅنګ د حكومت لخوا پر 

مخې هغه مالیه چې مستهلك  داخلي تولیز كوونكو يو څه مالیه هن وهع شوى، د استهالكي موادو د مالیې قانون، له
يې بايز ادا كړې، اما په ن ام كې د دې توانمنزۍ نشته چې دغه مالیه له مستهلك څخه حصول شي، ځكه يې له 
تولیزكوونكو څخه اخلې، په مقابل كې پر ديته ورته توريزي استهالكي موادو بانزې مالیه نشته، چې دا په لوى الس د 

و هغوى د توريزي توكو او كالیو په وړانزې شكست خوري او د سیالۍ له میزانه ملي تولیز كوونكو مال ماتوي ا
كه څه هن كیزاى شي د حكومت او پارلمان ترمینځ د دې مالیاتو پر معافیت موافقه وشي او د استهالكي موادو . وځي

او كالیو د تولیز مصارف  د مالیې قانون تعزيل شي، خو بیا د نورو عواملو له مخې دم مهال په افغانستان كې د توكو
له بلې خوا كه ځېر شو نو موجوده فعالې كارخانې د ګاونډيو هیوادونو د كمپنیو او فابريكو د څانګو او . ډېر لوړ دي

په غټه كچه د افغانستان ترارب د همزې ګاونډيو هیوادونو په پريمانه، بې كیفیته او ارزانه . برانچونو حیثیت لري
د نړيوالې سوداګرۍ په سازمان كې له غړيتوب سره به د وارداتو سیالو نورهن ګړنزى او . وارداتي توكو متكي دى

په هیواد كې موجوده فابريكې به ال پسې ورشكسته او الهو كړي، ځكه چې پزې سازمان كې له غړيتوب سره د ملي 
د سازمان د قوانینو او مقراراتو له مخې د توريزي توكو په . تنايعو حمايت او مالتړ، نور هن كمزورى كی ي 
 .وړانزې خنډونه او ممانعتونه ايرادول، جواز نلري

 

 د سون د ارزانه انرژۍ قلت 
د خصوتي سكتور او سوداګرۍ او تنايعو وزارب د احصائي له مخې، په افغانستان كې د تنايعو د ښه فعالیت 

كمي ده، د نورو توكو په څېر په افغانستان كې د نفتو میزانونه او زيرمې الهن پټې لپاره د سون او برېښنا ډېره غټه 
پرتې دي، د شبرغان نفت او ګاز چې د ډېر انكشاف وړتیا لري ورته پاملرنه نه ده شوې، د برېښنا د تولیز لپاره 

پرمختګ نه دى شوى، دولت ال افغانستان ډېر زياب بنزونه، دريابونه، بادي او شمسي منابع لري، خو پزې اړه كافي 
دا امر سبب شوى . تر اوسه وارداتي برېښنا ته چې له ازبكستان، پاكستان او تاجكستان را غزي ي، ترجیح وركوي 

دا هیوادونه كولى شي د مالیاتو او د . چې د برېښنا ټكس او مالیاب لوړ او د نورو هیوادونو په فرمايش پاتي شي
دم مهال په . و ځوړتیا سره، په خپلې ګټې او د افغاني مصرف كوونكو په زيان وكاويبرېښنا د تعرفو په لوړتیا ا

میګاواټ  ۲۲۰آن تر ۱۰/میګاواټه برېښنا موجود ده، كیزاى شي تر راتلونكو څو میاشتو تر  ۲۲كابل كې يواځې 
 ۲۰۰كابل : ا پكار دهخو د كارخانو لپاره د برېښنا د نرخ د ټېټوالې تر څنګ په دی انزازه بريښن. پورې ورسی ي

میګاواټه او په  ۲۰۰میګاواټه، ننګرهار   ۲۰/میګاواټه، كنزهار  ۲۰۰میګاواټه، هراب  ۲۰۰میګاواټه، مزارشريف 
البته دا د اوسنیو شرايطو او موجوده تولیزي  رفیت او . نورو ښارونو كې د سل میګاواټه پورې برېښنا ته اړتیا ده 

 .چې د اقتصاد او تنعت له ودې سره بزلون مونزلى شي. كارخانو په تناسب، ارقام دي 
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 د مشينري او تخنيكي مټو او كدرونو نشتوالى 

په تیرو شپ و كلونو كې د اكثرو كارخانو تخنیكي كادرونه د ايران، پاكستان، هنز، چین، كوريا او نورو هیوادونو 
عادنو د استخراج تنايع هن په هیواد كې نشته، افغانستان په خپله د درنو تنايعو كارخانې نلري، د م. څخه جوړيزل 

د خفیف تنعت په ډګر كې هن تر ډېره بريزه هغه له زاړه او له موډه لويزلې كالسیكه مشینرې استمعالی ي، چې د 
په همزې توګه د فني كارګرانو لوړ معاشاب، د . لوړ مصرف تر څنګ د تولیزي توكو كیفیت هن ښكته او ناچیز ساتي

 .كمښت او خامو موادو نشتوالى د دې سبب شوى چې تنعت په ډېر هعف حز كې پاتې شيتخنیكي مټو 
 

 په نړيوال تجارت كې د تجارتي آسانتياوو كمبود 
مهمه خبره دا ده چې آيا دسوداګرۍ نړيوال سازمان كولى شي د افغانستان د ترارب په وړانزې سیمه يیزه او نړيړوالې  

پړه ټولړو كړې مهمړه ټرانزيټړي سړیمه يیړزه الر، د        . حقوقو په رڼا كې حل كړى شي ټرانزيټي پولې او ستونزې د ترارتي
 ستونزې ته د سیاسړي ابريشن لرغونې الره ده چې هنز له افغانستان او منځنۍ آسیا سره نښلوي، د ترارب سازمان دې 

پړړه افغانسړړتان او سړتونزي پړړه سړړترګه ګړړوري، پړړه همړړزې توګړړه د چړړین او ايړران، هنړړز او ايړړران تړړر میړړنځ ټرانزيړړټ چړړې     
اعړړړزې پړړړه سړړیمه كړړړې د بهرنیړړو قړړړواوو شړړتون، د الق   . پاكسړړتان تیريړړړ ي، د سیاسړړي ملحو ړړړاتو لړړه مخړړړې ډ  پړړاتې دي    

رګړړړې او پراتړړه نزاكتونړړه، خوابړړزيانې، بړړزبینیانې او تړړف بنړړزيانې هغړړه ګواښړړونه دې چړړې حړړاالب يړړې لړړه عړړادي    روانې
 .سبتًا ناعادي طرف ته بیولیوهعیت ځخه ن

آسانتیاو نشتوالى، د ويزو په ترالسه كولو كې ستونزې، د افغانانو ترارتي  LCفغان سوداګرو لپاره د بلخوا د ا
ته كن اعتبار وركول او د توكو په وړانزې يې ګڼې ګمركې او غیر ګمركې ستونزې هغه څه دې ( اسنادو)السونزونو 

 .او تالحیت نلريچې د سوداګرۍ نړيوال سازمان يې په لنډه موده كې د رفع كولو توان 
 

، ولی چی  ی ړسیالی به افغان اقتصاد زيانمن ک ځتلی اقتصادونو ترمنښی دغړافغانستان دکمزوری اقتصاداو دن د
 .نزی اوس مهال دافغانی توکو کیفیت دومره لوړ

 

اوی غړيتوب سره به دسوداګری دنړيوال سازمان لخوا په افغانستان زور واچول شی،ترڅو بعضی بنسټیزه آسانتی د
بريښنا شخصی کړی چی شونی ده چی په لری پرتو سیمو کی به بی  ،تورونه لکه، روغتیا، روزنهبرابرونکی سک
 . یړثباتی زياته ک

شايزدافغانستان اوسنی څپڅپانز اقتصادی  بیه دا لوړه.ډالره ده ه ملیونه ځپن بیه ړونتيوه ری سازمان دګيوال سوداړن د
 .رانه  پريوزی ګوهعیت  ته 

  ــــــــــــمه برخهـدري 
 دغړيتوب په پروسه کی دافغان دولت مٌسیولیتونه اونړيوالی ټولنی رول

 

خبرو په لړ کی ډير څه شته چی ملګری او هن ن ړره هیوادونړه يړی لړه افغانسړتان سړره ديړوه شړه چړانس لپړاره   کمړ              د
 .یکوالی شی، ترڅو دکامیابو خبرو لپاره زمینه برابره کړ

دوو ل  پرمختللو هیوادونو کمبوډيا اونیپال چی نړوی ددی سړازمان غړړی شړوی پړه ترربړو  بانړزی ځړان           افغان دولت بايز
 .یکړړشه پوه کړی، ترڅو وکوالی شی دبهرنی سوداګری يو شه رژين جو

 وسړه دهررنړګ   سیاسړی  مقصړزونو څخړه     افغانستان بايز هڅه وکړی ترڅو دسوداګری دنړيوال سازمان دالس رسی پر
 .یلری وسات

 ور خبړرو دپروسړی لپړاره يړو وړ او فعړال ټړین  تړه اړتیړا لیړزل کیړ ی، مخکړی لړه دی چړی افغانسړتان دخبړرو مرحلړی تړه                  د
 .ن سره ورشیګډشی بايز ديوه روزل شوی ټی

افغانستان بايز ځان ددی سازمان په ټولو  اتولو اونرمیو بانزی خبر کړی ، چی دموثره خبرو لپاره تری ګټه اخستل 
 .کی ی 
ستان ته پکار دی چی دخبرو په پروسه کی هن خیاله ملګر ی هیوادونه پیزاکړی ترڅو ورسره  دالس رسی په افغان

 .ی وهپروسه کی  همکاری وکړی، دنیپال لپاره هنز اوبرازيل دالس رسی په پروسه کی ډيره همکاری کړ
دخبرو په دوران کی   (UNCTAD)نړيوال ټولنه په خاته توګه دملګرو ملتونو ددترارب اوپرمختیا کانفرانس 

رسی لپاره په خبرو تخنیکی مرستی ورکوالی شی ، دا کانفرانس يو بی طرفه سازمان دی چی له هرهیواد سره دالس 
 .کی همکاری کوی

ملی  افغانستان ته بايز اجازه ورکړل شی، ترڅو خپل حساسه کورنی سکټورونو وساتی  او وده  ورته ورکړی ترڅو د
 .ونه  وټاکی او دخوارو ټولنو سره مرسته  ووشیپرمختیا لپاره هزف

که څه هن افغانستان  به خبرو ته ديوداسی تعرفی ن ام سره ځی چه هغه دپخوا نه خورا لبرال دی، شونی ده چی 
که نه نو  ،یداسی فشارونو په خالف ودري  افغانستان بايز د .ير فشار سره مخ شیتعرفو دکمولو دال ډ افغانستان به د

 .ید بی ارزښته توکو د سیالب سره مخ شيو هیوادونو ګاونډ تان به دافغانس
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اداری اتالحاتو قطعی ګامونه وانه خستل  ګټو پرځای زيانونه راوړی که چیرته د دتوب افغانستان  لپاره به غړي د
ه افغانستان شی ، ديوی وړ اداری او ټین په درلودو سره اوپه بهر کی میشت باسواده افغان کشر په  جذبولو سره ب

 .یپام وړ کارونه وکړ وکوالی شی ترڅو په اقتصادی وده کی  د
ته په  کرهنیزو محصوالتو ، او خپلوونیسړکونو په جوړ په پراختیا، د اقتصاد افغان دولت بايز خپله ټوله انرژی  د

 .ه ولریتادراتو لپاره يو څ څو د دا به افغانستان ديته جوګه  کړی تر ،وده ورکولو ولګوی
  (Afghan Compact) ونړافغانستان ت لنزن ناسته چی د ډيره اړينه ده چی  د افغانستان لپاره دا د

 ، ولی چی ده وکارویګک په توړه سښيوه  په نوم شهرب لری داقتصادی ودی او دفقراوبی وسی په ورکولو کی د
 فقر، وی وی چی په افغانستان کی دافغانستان سره ژمنی ش کم  ورکونکو هیوادونو لخوا د په دوران د ناستی لنزن

 .زياب کمکونه ترسره کی ی بیروزګاری په ورکولو کی به  ال لوږی او د
 

 Recommendationsسپـارښـــتــنـی        
 

مقاله په دی هیله لیکل شوی ترڅو دافغانستان اقتصاد پوهانو ته  تعمیری مشوری اوسپارښتنی ورکړو ترڅو  دا
يتوب تر السه کړی ، دی ته په پاملرنی سره چه دشپ و کلونو په دوران کی په نامه داقتصاد افغانستان يو مثالی غړ

پوهانو يو لوی فوځ  زمون  دولت ته دستر  قیمت  په بزل کی دمشورو د ورکړی لپاره راغلل، چی په خواشینی سره 
 .ګنزي یتراوسه پوری يی  کومه ښه اغیزه دافغانستان په دی ويراړ اقتصاد بانزی نه  څر

 

که چیرته افغانستان  غواړی ددی ټولنی دغړيتوب له الری نړيوالوبازارونو ته الرپیزاکړی، نو  بايز خپله  :لومړی 
ټوله انرجی په تنعت او په خاته توګه دکرهنی په سکتور کی مصرف کړی ، ترڅود تادراتو لپاره معیاری توکی 

 .ولری 
ده، چه بايز دهغو  نستان لپاره ډيری ستونزمنی وی افغانستان ته پکارافغا به ددکمو امکاناتو سره خبری : دوين

، په دی کار به افغانستان ی شویدی سازمان غړ هیوادونو دترربو نه کار واخلی کوم چی په لنډه موده کی د
 .یګډ کړ وتوانی ی ترڅو د مثبتو خبرو په بهیر کی ځان

دی چی  په ځای د ،خبرو په ټولو جزياتو خبروی ترڅو دافغان دولت ته پکار ده چی بايز فرتت ولری : درين
 .یدغړيتوب لپاره  په چټکی سره بزون  دژورو معلوماتو او پايلو په خبرو بانزی پیل وکړ

 همهافغانستان لپاره  داډيره م دخبرو لپاره لومړی شرط ده، د (MFTR)بهرني سوداګري دن ام يادداشت  د :څلور م
 او (UNCTAD)او انکشاف دکانفرانس  ریتګالره  د ملګرو ملتونو دسوداګ سوداګری داخپلی بهرنی  ده چی بايز د

 .یملګرو او هن فکره هیوادونو په کم  اوهمکاری سره پری کار وکړ د
پوهاوی  خلکو د دی سازمان په اړه د ، دیافغانستان دولت بايز مزنی ټولنی  په دی  جريان کی ورګډی کړ د: ځنپن

دی بهیر څخه خبر وی، بیا دولت په يوه غښتلی  وهعیت  خل  د که چیرته مزنی ټولنی او. ب وکړیلپاره بايز اقزاما
 .تنو په مقابل کی مقاومت کولی شیتپل شويو ناوړه غوښ ددی سازمان له لوری  کی د
 رربه اوت پړاو لپاره يو با خبرو د وړانزی کیزو سره سن بايز افغانستان د غوښتنلی  د ړيتوب لپاره دغ د: م شپ

 کمبوډيا هیواد په وزيرانو مشتمل يو ټین جوړکړی وو، چاچی به د بیلګی په توګه د مسلکی ټولی جوړ کړی وای، د
کمبوډيا اونیپال څخه په دی  افغانستان لپاره ډيره ښه وی ترڅو د به د ، داورکولیخبرو کولو ټین ته الزمی مشوری 

 .اړه کم  ووغوښتل شی
جوړښت لپاره افغانستان بايز په هغو اړينو سکټورونو کی  يوه موثره ن ام د ټرانزيټ لپاره د نړيوال ترارب او د :اوم

 .یدهلیز حیثیت ته يی ال غښتلتیا وربښ سهیلی آسیا او مرکزی آسیا ترمنځ د پانګه واچوی کوم چی  ورته د
همزاشان  په نړيوالو مارکیټونو  او دوام ورکړی کوم چی په سیمیزه افغانستان بايز هغو فرتتونو ته پراختیا او  :اتن

 .رزیکی دسوداګری دپرمختګ سبب ګ
هغه لومړيتوبونو ته بايز پاملرنه وشی  کوم چی په نزدی راتلونکی کی په سیمه يیزه سوداګری کی اغیزمن وی :نهن 

سیمه ارتسهیلی آسیا دآزاد تر پرمختیا سبب ګرزی لکه د سیمی د هغه فرتتونه چی هغه د, یاونوريی غښتلی کو
(South Asia Free Trade Area) سیمیزی  ګډی اقتصادی همکاريو  سازمان د مرکزی آسیا د او  

(SAREC) ه زياته شیپه داسی سازمانونو کی بايز ونډ. 
، کله چی الس رسی مراحل تعقیب کړ ت سره دپه دق افغان دولت بايزمنلو نه وروسته  نا ر په توګه د د :لسن

 ، دو پانګه اچونکی ځان ته راجلب کړینړی سوداګرو ا به د نړيوالی ټولنی غړی شی دا ی دسوداګر افغانستان د
 .ير چانسونه شتهثباب اوټیکاو خواته روان دی او دلته  دترارب لپاره ډ نیاته به وښودل شی چی افغانستان د
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خپلی سوداګری  د، نو بیا دی ه واخلیکه چیرته افغان دولت غواری ترڅو ددی سازمان دغړيتوب نه زياته ګټ :يولسن
افغانستان  هغه فرتتونو نه شه ګټه واخلی کوم چی د ، ترڅو د مارکیټ دتماتیکی  تحلیل  له ځان سره ولریسیس

 . ل شویتادراتو ته ورکړ
مناسبو  ښواو غړيتوب لپاره د هیوادونو څخه زياب  په دی سازمان کی د نیپال د کمبوډيا او افغانستان بايز د :دولسن

 .ترربو څخه څه زدکړی وکړی دی دواړو هیوادونو د افغانستان بايز د .قع ولریشرطونو تو
 LDC(Least Developed Countries)ل  پرمختللو هیوادونو  م کال  ددوها په خبرو کی د ۲۰۰۱د :لسن ديار

و بل په  وچه کی دراايسار دی امتیاز ا د خبرو په دوران کی يو ته په يو لړامتیازاتو قايل شوی، افغانستان  بايز د
حیثیت ته زياته پاملرنه  وکړی اوددی دواړو   LLDC(Landlocked Developing Countries)هیواد

 .اخلیځانګړتیاوو څخه  پوره پوره ګټه و
 

  Resultsپايلـــی     
  

 نستان بايړز دسړوداګری د  آکسفام چی يوه غیر دولتی موسسه ده يوه څیړنیزه مقاله  خپره کړی په کوم کی راغلی چه افغا
نیسړتی سړره مرادلړه بړه      فقړر او  ، ولړی چړی چټړ  غړيتړوب بړه کمړی ګټړی ولړری او د        ینړيوال سازمان لپاره بیړړه ونکړړ  

 .یکمزوری کړ
يړرو درنړو ژمنړو    ډ ده چی د پالنونه يواځینی الر مقاله لیکونکی موسسه زياته وی  چی له احتیاطه ډکی خبری او وړ دا

کړوم چړی غريړب هیوادونړه مربړوروی        ،شړی غړيتوب له شړو فرتړتونو څخړه ګټړه پورتړه       د او ،څخه ځان وژغورل شی
 .يتوب لپاره يی ومنیغړ چی د

وی کوم چړی  ونه غړيتوب  لپاره به هغه کوم  شونی چانس نړيوال سازمان د سوداګری د پیزاکی ی چی د اوس سوال دا
 ؟ور ثابت شیغربت په کمولو کی ګټ به  په تزريری توګه د

سوداګری وزير  هغه وخت د غړيتوب لپاره د نړيوال ترارتی سازمان د افغانستان د 12نوامبر په  م کال د 1002 د
هرکلی وويل منلو لپاره  دنا ر په توگه  هغوی لخوا ورته د لخوا غوښتنلی  واستوه چی د ښاغلی هزايت امین ارسال 

 .مه تآسیس شوه 21په  م کا ل دډسمبر   1002د (Working Party)کاری ډله  او ،شو
سره . ای کیزلو لیوالتیا نزه ښودلیيوځ کاری ډلی سره د دړی نړيوال ترارب سازمان هیڅ يو غ اوسه مهاله د ولی تر

بهرنی ترارب دن ام قرارداد  خپل د له دی داسی تمه کی ی چی داحالت به هله بزلون مومی کله چی افغانستان د
 . کار دالس رسی دپروسی لپاره لومړی ګام بلل کی ی دانړيوال ترارتی سازمان ته وسپاری، 

خبرو  غړيتوب لپاره د ، دی هیآب شايز دوب تقاها وشوهغړيت پوړی هیآب له لوری د افغان لوړ هغه وخت کله چی د
غړيتوب په ټولو شرطونو شه ځان خبرکړی  دی چی د ، ځکه نو په ځای داهی نزرلودهدی ستونزمنو مرحلو څخه آګ د

 .هنړيوال سازمان په کشتی کی يی دکیناستو لپاره هڅه وکړ ری  ددسوداګ
اوسه پوری  ولی تر افغانستان په غړيتوب بانزی خبری پیل کړی، سوداګری نړيواله ټولنه به د ګمان کیزه چی د

 .یخپلی نړيوالی سوداګری  تګالره دی سازمان ته نزه چمتو کړ افغانستان د
لیکن په لری موده کی به  يو څه تشريفاتی او سطحی الس ته راوړنی ولری،په دی کی ش  نشته چی غړيتوب به 

، د خپلو سرشاره طبعی زيرمو ايستنه وکری  یافغانستان دی ته اړ کری ترڅو خپلو تنعتی محصوالتو ته وده ورکړ
 .ویخپلو کورنی توکو لپاره بازارونه ولټ او د

سره اقتصادی اهمیت هن ترالسه  سیاسی اهمیت سره غانستان دسازمان کی له غړيتوب سره به افپه نړيوال سوداګری 
غړيتوب به افغانستان ته چانس په الس ورکړی ترڅو وکوالی شی يو پیاوړی واک ولری ترڅو ترارتی  .کړی

هنز سره راکړه ورکړه نوره زياته  چین او موقع په الس ورکړی ترڅو د به افغانستان ته دا ، چی دایستونزی حل کړ
هن غ ی لپاره  پاکستان او هنز ترمنځ د ، البته دکشمیر النره نشی حل کوالی افغانستان غړيتوب د ه څه هن دک  .کړی

 .جوړولی شی چاپیريال 
 ،ویدريمه جوړ خارجی ترارب  يو د افغانستان د مخزره موادو قاچاق  د بعضی نړيوالو ادارو څیړنی ښیی چه د د

په ورسره سیمو يی  وان اکوم چی افغانست رانستی جنګی اقتصاد په شانی ده،دافغانستان اوسنی اقتصادی حالت ديوه پ
ترارب  د غیرقانونی سالوو د جهان يو ترټولو ستر افیون تولیزونکی هیواد او نه يواځی افغانستان د. اغیزی غوړولی

ونو لپاره هن يو مناسب راتلونکو بی حسابه غیرقانونی مال پاکستان له الری د دوبی نه د مرکز ګڼل کی ی بلکه دا د
 .ای دهځ

 نیمايی نه زياب وګړی يی  د د .آ کړیکاوسه پوری په خارجی بسپنو ات يوه نیستمنز هیواد په شانی تر افغانستان د
 .ی، بريښنا، او بیروزګاری څخه کړي پاکو اوبو ، دکور
پوهنه،  زيربناوو جوړونه، وو لکه دارتیا يوړلومافغانستان دی  ، بهرنی کم  ورکوونکی هیوادونه بايز دغان دولتاف

 .ته  بايز ژمن پاتی شیعی آسانتیاوی، او اقتصادی رغونی  ی، طبارروزګ



  

 

 

 11تر 11 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

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

اقتصاد  افغانستان د اوږدی مودی لپاره د ، ددی ودی يو په دريمه  جوړویمخزره موادو بزلون کوم چی د اقتصا د
 .یلپاره يو ستر خطر محسوسی 

پړړانګی اچړړونی لپړړاره    د او سړړترو کمړړ  ورکونکړړو هیوادونړړو  اری پړړه خاتړړه توګړړه د نړيړړوالی ټړړولنی همکړړ  لړړه بړړل پلړړوه د 
فلیړټ فړارم څخړه پړه ښړه ډول ګټړه        نړيوالی سوداګری د مساعزی زمینی افغانستان ته ښه چانس په الس ورکوی ترڅو د

 .یترالسه کړ
بعضی نه حل  شوی ه باره کی دوه مخی پالیسی  پ دی سازمان د مخالف په اړه د غړيتوب سره د هیوادونو دځینو  د

، هیله لرم چی جوابونه ولټوم ونشوای کړای چی ورته وړ ، البته ماکونه پیزا کی ی، چی بايز ځواب شیش سوالونه او
 .واب ووايیزما ملګری به په راتلونکی کی ورته ځ

سوريی له  ايران او ولی د او افغانستان اوعراق غړيتوب ته لیوالتیا لری، ټولنه د دی سوالونو څخه چی ولی دا يو د
 ؟ییغړيتوب سره حساسیت ښ

اقتصادی  سیاسی او چی  په افغانستان کی د ،وریش  په ن ر ګ نړيوالی ټولنی دی پالیسی ته خل  د سوداګری د د
 .یپه يوه نه يوه دلیل الر پیزاکړه افغانستان سرشاره طبعی ذخیرو ت څو د دنیا ابر قزرتونه غواړی تر ګټو په وجه  د

دا چې ولي د دې سازمان د رهبرۍ دفتر د افغانستان د غړيتوب غوښتونكى دي، د يو لړ سیاسي مقاتزو تر څنګ، 
هغوى غواړې د افغانستان د خامو موادو زيرمو ته الره مونزه كړې، چې د دې كار زياتره ګټه خارجي پانګه اچونكو 

 .ته ده او كمه ګټه يې افغانستان ده
( بې مالكه)اره زيرمو ته آن د مقزوني اسكنزر له زمانې څخه تر نن پورې، هر زورځواك د د افغانستان طبیعي سرش

ګنج په سترګه كتلې او د دې ګنج د حصول لپاره يې حتى زموږ پر هیواد ن امي يرغلونه كړي، خو پزې بې مالكه 
اما ښايي ! ترالسه كړي ګنج، جګړه، هغه د مالنصرالزين بړستنې ته ورته ده، چې هیڅ زورواك نه غواړې بل يې

 .دى" تاريخ" هغه څه چې هیڅ زورواك ترينه عبرب نه دى اخیستى هغه   
په هر حال ويلى شو چې، په سیاسي لحاظ پزې سازمان كې د افغانستان غړيتوب،افغانستان ته يو نوى اعتبار وركوي، 

 .ی هغه څه چې په اوسنیو شرايطو كې افغانستان ورته سخته اړتیا لر
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