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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۷۱/۱۷/۲۱۷۲                ډاکټر خسرو سنګروال

 ږيیل په درندو تیږو تلل کید افغانستان ت

یو سیمه اییز شرکت سره   یوروستیو ک یپه د China National Petroleum Corporation لو ملي شرکت یواد د تید چین ه

ده. اټکل شوی دی  یپچه ګټل یپروژ یستلو د یویلو د راسپړلو او رااید ت یرمه حوزه کیپه ګډه د افغانستان آمو سیند ته څ

سرچینه  یل راواوځي، او د افغانستان د آمیانۍ د شتمنولو یو لږساریلره تیملیونه ب ۷۱مونو نه به لږترلږه یز یله د یچ

 به وي.

ده.  یپه لګولو سره ګټل یپانګ یلوی ینوموړي شرکت په ښکاره دا پروژه له خپلو سیاالنونه په پرتلیزه توګه د یو د چین

په اخیستلو  یپروژ یچینایانو د د یده چ یی یزیمونو په ارزښت شک کړی دی او څرګنده کړ یځینو کارپوهانو د د

پانګوونه د هوا  یشتمنیو ک یالند یفغانستان ناسپړل شوو ځمککتونکو په اند د ا یډل یده. د د یسره یوه جواري پیل کړ

 یادار یاټکل کار یشتیدا شتمنۍ ال په علمي توګه نه دي کچ شوي. د سینګاپور م یرلو مانا لري ځکه چید مرغۍ د پ

چینایان له  یږي چیره موده ولګیده، او تر لسو کلونو به ډ یرلیره ګرانه پیله انده چینایانو دا پروژه په ډ Tri-Zن یټرای ز

 نه د ځان لپاره څه کوچ وباسي. یپانګون ید

ر نه ید پوره غور او شم چین دا سودا یباور دي چ یسودا ژورو ته ګوري، او په د یخو بله ډله شنونکي بیا د چین د د

وشاربله  یکسکالو یو سمینار  یپه همد IDSپرمختیا پوهنځي  ید سسکس پوهنتون د نړیوال یده. د برتانی یوروسته کړ

 ر ارزښت ورکړی دی. یډ لو تهیپخو الملونو پر بنسټ د افغانستان ت د چین دولتي سوداګر او پالیسي جوړونکي د یچ

راغلي  یپات یمونو د استعداد په سم اټکل کولو کیلو د زید چیني شرکت سیال شرکتونه د افغانستان د ت یلومړی خو دا چ

 یګاونډ ک یل چین ته په نږدیدا ت یغلط شوي ول. بله دا چ یدوي پر ییه دي چر بډایمونه تر هغه څه ډیدي، او دا ز

هم  یپروژو امنیت خو هس ید د وړ لږوالی راځي. یهم د کتن یږد په لګښتونو کیلو د لیسره د ت یږي او دیترالسه ک

هم ومني، لکه د  یپیس یافغان حکومت ته نور ید امنیت په برخه ک یدیځو ځواکونه نیولی دی، او چین اړ نه دی چیلو

دونکی اقتصاد نن سبا د نړۍ له هر بل یمني. د چین چټک پراخ یپه ورته پروژو ک یچ یی یوادونو کینړۍ په نورو ه

  لو ته تږی دی.یر تیولس نه ډ

ناالس وهلي پټ  یجګړه ځپلو ځمکو الندد افغانستان  یل نه دي چیت یدا یواز ینه هم ارزښتمنه خبره دا ده چ یله د

ځای پیدا کړي، او تکل  ید پښ یرلو سره غواړي په افغانستان کیګرانبیو پروژو پ یچین د د یدي. رښتیا خو دا دي چ

غوښنه  ید پانګون یشتمنیو ک یالند یپه لسګونو، ډول ډول ځمک وادیه ید د یتوګه یوه ورځ نه یواز یپه د یلري چ

 هم پانګه واچوي. یپه رغولو او بیا رغولو کنسټونو بواد د یه یره د  دیسرب ید د یونډه ولري، بلک

  ږي.یل په درندو تیږو تلل کید افغانستان ت یپر بنسټ ی یره، نور نړیوال الملونه هم شته چیالملونو سرب پاس یاد شوو په

 یمندرڅونامي له تپه د چاپان د س یدلیږید ز یی یو پایله کا، یزلزل یشو یښیپ یپه لټ سمندر ک یل کیر کال په اپرید ت

انرژي نه په کار  یله بڅریز یوادونه اړ کړل چیر هیدل او ورسره تړلي ناورین ډیبټیو ړنګ ښار توهوکو د بڅریزو

ر انرژي ته یواد نه ډیله هر بل اروپایي ه یواد، چیر هیجرمني په څ ساري په توګه د اخیستلو له سره غور وکوي. د

که څه هم بڅریزه  کړي. یشنډ یمخ یله یو یکال پور ۲۱۲۲بټۍ تر  یبڅریز یخپل یده چ یکړه کړیتږی دی، پر

 یدونکیرامنځته ک یی یره برخه نه جوړوي، خو د چورلټ بندولو په صورت کیوادونو د انرژي ډیانرژي د پرمختللو ه

ژي دا تشه د انر یوادونو کیه یپه د یاړتیا دا ده چ ره شي.یډ یلو ته اړتیا ال پسیت، او ورسره به د وړ ده یتشه د پاملرن

 یفوسیل سوندتوکي پوره کولی شي چ یپه کار ده د انرژي په یوه بدیله سرچبنه ډکه شي.  د اوس لپاره دا تشه یواز

  یوه ځوانه سرچینه ده. یافغانستان ی



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان 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

لو د یبه د تیهر ش یچ ږيیبه یه کسیم هثبات یاو ب هچنیلو یوه غټه برخه د نړۍ له ټولو نه کړکید نړۍ د شته ت یبله دا چ

لو یهم د ت یپه نورو ځایونو ک یدیځه نړۍ غواړي چیولره ینړیوال اقتصادي ځواکونه، په ت بیو د لوړوالي ګواښ کوي.

ره، نورو یپه چین سرب یهم نړۍ ک ینه شي. هس یلو ته اړ پاتید منځني ختیځ ت یتوګه یواز یپه د یمونه پیدا کړي چیز

 ده. یوادونو ځمکه سره کړیدیځو هیپه لو ی، په نړیوال بازار کځواکونو لکه هند او برازیلدونکو اقتصادي ینوي راټوک

د خپلو اقتصادي بندیزونو  یواد باندیپاړس ه یده چ یژمنه کړ دیځو ځواکونویلو ید ایران فکتور دی. اوس چ یبل پک

لو قدر په ید ت یسره له ناچار یه اړ باسي، دکولو ت یرلو نه هم ډډه وکوي، او نور هم داسیلو له پید پاړس د ت یپه لړ ک

 ر شوی دی.یډ یکنړیوالو 

له نورو د  یهڅه وکوي چ ر شي، او هوښیار نړیوال سیاالنیلو ارزښت ډید افغانستان د ت یمانا دي چ یدا هر څه په د

دای ی، څنګه کخبره داداستعد مونو یڅاګانو د ز یشوه د د یکړي. پات یکوز یسلواغ ینوو څاګانو ته خپل یلو دیمخه د ت

مانه وي، او د افغانستان یلو او سوندګازو شتمنۍ پرید ت یوادونو کیمنځنۍ آسیا هد نه آخوا په پاړس او  یله پول یشي چ

 وي. یهغه خوار

ځایه ولګوي. په حقیقت یشتمنیو یوه ټنګه هم ب ید افغانستان په ځمکه الند یوني نه دي چیچینایي سوداګر ل ینو لنډه دا چ

 دا ثابته کړي.هم ید وخت خبره ده چ یسره زر تمامه شي، بس یواز هره ټنګه به ورته یلګول یپه افغانستان ک یک

 پای

 
 


