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 الجورد تجارتي او اقتصادي دهلیز، د
 

 تجیوستراتېژیک او جیوپولیتیک اهمیی
 

 لمړۍ برخه
 

 
 

  :تله نړیوالو مارکیټونو سره د وصل اهمیت او زموږ تېر حال
 

، تجارتي، د نظریاتو د راکړې ورکړې، يترانزیتي او تجارتي الرې او اقتصادي دهلیزونه د یوه ملت د اقتصاد
اقتصادی او تجارتی  ،له سترو نړیوالو الرو ودې او ټولنیزې پراختیا لپاره د شا رګونو حیثیت لري، هغه ملت يکلتور

زر او ارزانه خپل تولیدي او تجارتي توکي تر مهمو نړیوالو بازارونو په ارزانه بیه رسوي او   .يمرکزونو سره تړ
اوو وړ مالونه په اسانه واردوي، تولیدوونکي یې هڅول کېږي چې د تولیداتو کیفیت لوړ او رقابت وکړي، د خپلو اړتی

دولت د اړوندو مقرراتو اصالح، ساده کولو او شفافیت ته پام کوي، له فساد سره مبارزه اسانېږي او په دې توګه 
غنی په هرات کې د الجوردو د دهلیز په پرانېست  له همدې کبله ولسمشر .انفرادي او ملي اقتصاد ته زیاته ګټه رسوي
   په وصل باور لري. هبلک هغونډه کې وویل چې افغانستان په فصل ن

تر اوسه دا وه چې موږ له وصله محروم وو، زموږ دا شارګونه د حریفو هېوادونو   د په وچه کې بند افغانستان ستونزه
نه  اموږ ته هېڅ کومه مهمه او ستراتېژیکه اړتی وانینډپه الس کې وو، موږ هغوی ته اړ وو، خو زموږ ګاو

زموږ شارګونه یا نړیوالو اوبو، لویو الرو او نړیوالو مارکیټونو ته تجارتي او ترانزیتي الرې یا بندې وې او  ،درلوده
   یا به تل تر فشار الندې وې او په افغانانو به تل د اقتصادي فشار حمله راتلله.

ونو زموږ له دې مجبوریته د اسالمي او ګاونډیتوب د اصولو خالف د ځانونو په ګټه بده سیاسي ګاونډیو هېواد ځینو
یې داوو  هخې وې. ترټولو سترې شیطانې موخې او هدفونواو ستراتېژیکه ګټه اخیستله. په دې کې د هغوی راز راز م

   چې:
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وپلورل شي او بل ځای ته د صادرولو   افغاني میوې، خام مواد او نور مو د دوی په ملکونو کې په نیمه بیه .1
   الره ونه مومي

  
او نور دوی پخپل نامه بهر ته په زیات لوړ قیمت صادر  ې، قیمتي ډبرشزموږ غالۍ، جنغوزي، پسته، چارترا .2

  يکړ
  

او د تل لپاره یې  ي، ورته قیمته تمام شيدوی غوښتل چې افغانستان د نورو هېوادونو له تولیداتو محروم کړ .3
  يه تولیدي توکو مارکیت وګرزوتد خپلو بې کیفی

  
  يافغانستان ونه توانېږی خپلې اوبه مهار کړي او اوبه مو د تل لپاره دوی ته ورش .4
  
چې موږ د سړک او ریل له الرې له بحر او نړیوالو مارکیټونو سره وصل او خپل  افغانستان ونه توانیږي .5

  وطبیعي منابع راوباسو او بهر ته یې صادر کړ
  

وی له ملکونو تېرې شي او افغانستان چې د مرکزي اسیا او غوښتل یې لویې پروژې او ترانزیتي الرې د د .6
  .سویلي اسیا د وصل تر ټولو لنډه او اقتصادی الره ده له دې پروژو محروم کړي

  
په دې توګه دوی هڅه کوله چې افغانستان دا توان و نه مه مومي چې په اقتصادي ډګر کې په پښو ودرېږي  .7

  .څو رامنځته کړېاو زموږ زیاتې بدبختۍ هم همدې شومو ه
 

د هېواد د آبادۍ ریښتیني ملي قهرمان ډاکټر صاحب عبدالوکیل موږ ته د اصالح شویو مڼو، زردالیو او  مکه څه ه
نورو هنر او پوهه راوښودل خو په تجارت کې په پردیو تړاو، خپلمنځي جنګونو، د دولتي او خصوصي سکتور د 

، ومڼې او زردال دزموږ د هېوا .اته راغلوکمزورتیاوو او یو شمېر نورو الملونو له کبله موږ په مارکیت موندلو کې پ
د خاورو په بیه د سړکونو په غاړه پلورل کېدل، زموږ د لوګر پیاز او د بامیان کچالو زموږ بزګرانو  رخربوزې او نو

ته د کرنې لګښت نه پوره کاوه، زموږ کشمشو، پستو، جنغوزو یا بهر ته الره نه موندله او یا د نورو ملکونو په نامه 
په خپله کرنه، د اوالد په روزنه او نورو کارونو پانګونه نشو کوالی، د خپلو پستو او  موږ دل. په پایله کې،خرڅې

      جنغوزو ونې مو پرې کولې ځکه ګټه یې راته ښکاره نه وه، او موږ هم بې وزلي او نورو ته محتاج پاته شو.
 

 :زد الجوردو ترانزیتي او اقتصادی دهلی
 

په دې الره د افغانستان قیمتي ډبرې لکه د بدخشان  اپخو ېځکه ورته وایي چ و اقتصادي دهلیزا د الجوردو الره
پورې رسیدل، د الجوردو د الري نوښت   مصر، منځني ختیځ، شمالي افریقي او بالکان قفقاذ، روسیې، الجورد تر

 The Lapis Lazuli)  هالرد الجوردو   ېورته د الجوردو نوم چې په انګریزي ک  هم د افغانستان و او ځکه
Route) ورکړ شو ،يورته وای.  

د  ،يآقینې او تورغونډۍ بندرونو څخه پیلېږ د افغانستان د فاریاب او هرات والیتونو د زاقتصادي دهلی د الجوردو
د ګورجستان  د آزربایجان پالزمینې باکو او وروسته ،يترکمنستان ترکمنباشي بندر ته رسېږي، له کسپین بحیرې تېرېږ

د قارص بندر له الرې  پوټي او باټومي بندرونو له الرې د په توره بحیره کې د هغه هېواد ېله الر د پالزمینې تبلیسي
ترانزیتي او اقتصادي  په دغه .ينښلول کېږ هسر اروپا وبو اوهېواد د استانبول، ازادو نړیوالو ا ترکیې د

د  .يوروسته به له ټولو کار واخیستل ش هاسانتیاوې شت سړک، رېل پټلۍ او سمندري ترانسپورتي د کې دهلیز
 ه.الجوردو الره تر دری کلونو بحثونو او څېړنو وروسته د غړو هېوادونو تر منځ رامنځته شوه او وربابندې هوکړه وشو

 

 :ېګټ زافغانستان ته د الجوردو اقتصادي دهلی
 

سلنه  ۸۰ افغان ولسمشر اشرف غني وایي په راتلونکو دریو کلونو کې به اروپا ته د افغانستان نژدې :اقتصادي ګټې.
صادرات او واردات د الجوردو له الرې کېږي. دغه الر د منځنۍ اسیا د هېوادونو په منځ کې تېرېږي او د ترکیې له 

  .الرې ازادو اوبو ته رسېږي
یوازې دا چې موږ ته د تجارت لپاره یوه بدیله  دهلیز نه ، تجارتي او ترانیزیتي نښلوونکیياوس د الجوردو اقتصاد

سلنه صادرات او واردات له دې  ۸۰واد ولسمشر وایي تر راتلونکو دریو کلونو پورې به زموږ ، د هېيالره راکو
بلکه د کارپوهانو په قول هېواد مو د آسیا په  ،الرې وي او د یوه یا دوو هېوادونو له تړاو څخه به مو وژغوري
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اروپا سره د سوداګرۍ لپاره د  وبو ااو ونړیوال ومنځنۍ اسیا، قفقاذ، شمالي افریقا، ازاد هل څلور الرې بدلوي او
   .بلل کېږي الره يافغانستان تر ټولو لنډه، ارزانه او باور

په غړو هېوادونو لکه ترکمنستان، اذربایجان،  وزموږ تجارتي توکي بې له ګمرکي لګښتون هالجورد الره اروپا ت
الرې په اسانۍ سره رسوي. د الجوردو له ګورجستان او ترکیه کې تر اروپا پورې د الریو، ریل الرو او سمندر له 

د کراچۍ د بندر په پرتله دری یا څلور ورځې کم وخت  الرې به د افغانستان تجارتي توکي نړیوالو بازارونو ته
، تترانزی دا نه یوازې د  غواړي او په هره الرۍ به د دوه نیمو زرو او دریو زرو ډالرو تر منځ کم لګښت راځي.

له سیمې سره د افغانستان د پیوستون او د سوېلي اسیا، مرکزي آسیا  رکړې لپاره مهمه ده بلکهسوداګرېزې راکړې و
و لپاره د یوه مرکز په توګه د افغانستان د راتلونکي تضمین په لور یو ستراتیژیک لنښلو او منځني ختیځ د بازارونو د

له الرې سویلي اسیا او د هند  بندر توګه د چابهاردا ځکه په راتلونکي کې به افغانستان د یو مرکز په  ګام بلل کېږي.
اسیا کې د چین هېواد د سړک او کمربند له لوېې  ۍاروپا سره او په منخن ود الجوردو له الرې له منځنۍ اسیا ا  بحر

ځکه دا به د چین او پاکستان په ګټه هم  يسره هم افغانسان وصل ش ربند رالرې سره ونښلوي او اټکل کېږي له ګواد
معدني مواد لکه د مرمر ډبرې او  چارمغز، غالۍ، زموږ انګور، انار، پسته، کشمش، کښتې، مڼې، جنغوزي، ون .يو
. دابه موږ ته يڅو ځلې زیاته ش ې، بیه او ګټه به یيپه اسانۍ ورسیږ ، هند او خلیج هېوادونو پورېاتر اروپ هب رنو

ونو، معدني توکو او نورو سکتورونو کې زیاته پانګونه موکه راکړي چې په خپله کرنه، باغدارۍ، مالدارۍ، ځنګل
  .یې ورزیات کړو  (Value Chain) توکړو او په ارزښ

 

  :ېتولیدي توکو د کیفیت ښه کېدو ګټ د
 

کله چې زموږ تولیدات او السي صنایع نړیوالو بازارونو او اروپاته په اسانه او ارزانه الره ومومي، ښه بیه به 
ورباندې تر السه کړي، اقتصاد به یې ښه شي، د خپلو تولیدي توکو د کیفیت د ښه کولو لپاره به زموږ په خلکو کې 

هېواد د صنعتي کېدو، د یوه سالم رقابت، د پانګونو د هڅونو، د یوه نوې انګېزه او نوی هوډ رامنځته شي او دا به د 
   ثروت او د کار په خلق کولو کې زیاته مرسته وکړي.

 

 :يزموږ د طبیعي سرچینو څخه ګټه اخیستل به اسانه، ممکن او اقتصادي کړ
 

نو د ایستلو او ګټه اخیستنې د هر بل ملک په څېر یوازې د طبیعي زېرمو او کانونو لرل زیاته ګټه نه لري. بلکه د کانو
لپاره بیخبنا لکه سړکونو، ریل الرو، انرژۍ، اوبو، ماهرو کارګرانو، تخنیکي مهارتونو او د ټولنیزو او چاپیلایر 
ساتنې مدیریت کولو ته اړتیا وي. ګورو چې تر څو د الرې او انرژۍ غمه مو نه وي خوړل شوې د مس عینک، 

  .اخیستنه به اسانه نه ويحاجیګک او نورو کانونو څخه ګټه 
ستراتېژیکې ګټې به یې داوي چې کله موږ په رښتیا له نړیوالو مارکیټونو سره وصل شوو بیا به  :ستراتېژیکې ګټې

ولرو، افغانسان به یو  هب  تپه وچه کې بند هېواد نه بلکه د سترو اقتصادي سیمو او بازارونو د نښلولو د پله حثی
په نورو ملکونو کم او د نورو ملکونو ستراتېژیکې  ود اوس په پرتله به زموږ تړا شي،ستراتېژیک لوبغاړی هېواد 

توازن رامنځته شي. د زیاتو ګاونډیو  تزیاتې شي او په اړیکو کې به مو زموږ په ګټه زیا اړتیاوې به راباندې
تېژیکې ګټې به زموږ په اقتصادي او جیو سترا واو نور ااو د منځنۍ اسیا او سویلي اسی نملکونو لکه ترکمنستا

   او د افغانستان له ملي ثبات سره به مرسته وکړي. يکې خوندی ش ګاو پرمخت ۍسوکال سوله،
 

 پای
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