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 مرکز اقتصادی نوی یو افغانستان د: نیمروز
 مقدمه

سیمه ده چي دافغانستان په  ياو صحرای توده یوه  په پښتوکې دنیمې ورځې په مانا دی، نیمروز،
جک، کنګ، ولسوالۍ لري: زرنج )پالزمینه(، چاربور دا والیت پنځه جنوب لویدیځ کي موقعیت لری.

 په لویدیز کي د ایران او په جنوب کي د پاکستان سره سرحد لري. نیمروز چخانسور او خاشرود.
بیالبیلو قومونو پورې تړاو لري لکه بلوڅ )اکثریت(،   یی په خلک  نیمروز څو کلتوري ټولنه لري.
 کوي. ژوند فضا اوتفاهم کې له یوه بل سره ییزه هپه سول  چې پښتانه، تاجک، هزاره او نورو

 

اوږدې مودې لپاره، له سختو او درنو وچکالیو سره مخ شوي ځکه  د له بده مرغه چې نیمروز،
د  .له امله مشهور دی ورځو بادونو ۱۲۰والیت د ژوند ترډیره حده په کې سخت شوی دي. دا  خو

ه پایله کې سره په هره خوا کې را پورته کیږی چې پ وچکالی له امله خاوری او شګی له دغو بادونو
دغه والیت ته رسیدلې الرې د اوږدې مودې له پاره  ورځني فعالیتونه او همدارنګه سړکونه او  یې

بندیږی. په هر صورت، له دې ټولو ستونزو سره بیاهم ویالی شو چې د نیمروز خلک له غو ټولو 
نستان په نورو سره اوس عادت شوي اوژوند دلته هم لکه د افغا او تودې هوا ستونزو او توپانونو

   سیموکې په عدي توګه روان دی.

زرنج دافغانستان د قاچاق وړونګې او راوړنکي ښار په نامه پېژندل کیږي ځکه چې له دغه شاره 
دهرې ورځې په اوږدو کې د ایران زابل ښارته چې له دغه ښارسره نژدې پروت دی د وسلو او نشه 

بیول کیږي. له دغې لویي او دردونکي ستونزې سره  یی توکونو او انسانانو د قاچاق کاروبار پرمخ
نړۍ پاملرنه ځان  سیمې او استراتیژیک اهمیت زیاتوالی د سره په دې وروستیو کې، د دې والیت د

ته راګرزولی ده داسې چې ددې ډول ځانګړې پاملرنې فکر هیڅکله هیڅ چاهم ددغه ښار په اړه نه 
ه چې افغانستان یې یوځل بیا له اوږدې مودې وروسته دهند نن نیمروز هغه افغاني سیمه شو خو  کاوه.

 .له سمندرسره وتاړه
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 پس منظر

جووین او   د نیمروز والیت په بیالبیلو نومونولکه سیستان، قلعه کنګ، الش په تاریخي آثارو کې،
میالدی کال د فراه له والیت څخه چې اوس د دغه والیت  ۱۹۶۴شوی دی. دا والیت په  چخانسور یاد

 iپه شمال کې پروت دی، په رسمی ډول دځانګړي والیت په نامه په رسمي توګه بیل شو.

پخواني نیمروز یومهال نه یوازې تاریخي اهمیت درلود بلکې په جغرافیایی لحاظ هم یوسمسور او 
ودان والیت و چې د بیالبیلو سیندونو لکه هلمند، هریرود، فراه رود اوخاشرود له برکته یې د آبادۍ 

 iiودانۍ لوی ویاړ په برخه شوی و. او

میالدی کال کې، د سختې وچکالۍ له امله هغه ټول سیندونه چې دغه سیمه یې اوبوله ټول  ۲۰۰۰په 
 چې ددغې سیمې د ژوند باندې سخته اغیزه وکړه. دا وچ شول چې دغه وچوب په خپله د خلکو پر

 ۍ له سختو ستونزو سره مخامخ کړ.خلکو ژوند پر ځمکو او مالدارۍ باندې چلیده هغه دغې وچکال

پرمهال هم یو بې اهمیته ښارګڼل کیده، هغوی هم ددغه والیت دڅارنې  نیمروز والیت ان د طالبانو د 
نړیوالو  کال څخه وروسته چې امریکا او ۲۰۰۱له  کنترول کار ته زیاته پاملرنه نه کوله. خو او

نړیوالو پاملرنه هم ور  ته د ه وروسته دغه والیتځواکونو پرافغانستان باندې یرغل وکړ، له هغه مهال
 واوښته چې له یادکال څخه وروسته نیمروز په یوه سوداګریز اومهم ښارباندې بدل شو.

نه دي   بله په زړه پورې خبره داده چې نیمروز یوازنی والیت دی چې هلته کله هم نړیوال ځواکونه
سیمه ییزحکومت هم دلته له خلکو سره له مرستو  نړیوالو مرستندویو ټولنو او ځای پرځای شوي، او
بیوزلۍ وژغوره چې په  دغه والیت پرهغه مهال ځان له خوارۍ، بیکارۍ او  iiiسترګې پټې کړې وې.

بهرنیو  نورو کورنیو او هوسایي او نړیوالې  آی ډي، بارک،  یو اس یې  یوناما،  دغه والیت کې
یي پروژو په برخه کې خپل کارونه پیل کړل. لکه چې پرمختیا شمیر کې د یو  موسسو په دغه والیت

ددغه   یادمو کړه دغه والیت یو کرنیز او پرمالدارۍ اقتصاد والړ والیت و خو د وچکالۍ له امله
په وخت کې له هیواده ایران ته مهاجرشوی  طالبانو مجاهدینو او والیت خلکو په تیره هغوی چې د

سره نوې مهارتونه او تجربی راوړې او زیاترو خلکو  ه ځانووو، دهغوی د بیرته راتګ په ترڅ کې ل
مصروفیتونه ددې المل شول  نوی کارونه او او  دلته سوادګرۍ، اونورو نورو کاروته ورمخه کړه

  کړو وړو باندې بوخت شي. چې خلک په نویو دندو او

لبانو، یاغي ترهه ګرو توګه د طا ېسپپردې برسیره داهم باید یاده کړو چې د نیمروز خاوره په پرله 
ډلو او دنشه یی توکونو اوانساني قاچاق وړونکو له خوا له پولې دننه او باندې کارول کیږي. له دې 

تګ په خاطر  پل د تګ را که څه هم په پوله باندې د ایران له خوا د وریښمو په نامه یو ،سره سم
 خلی او خپل کاروبارته له غیرجوړشوی دی، خو له دې سره سره خلک له دغې الرې څخه کار نه ا

تهران ترمنځ د کړکیچ رامنځ ته کیدو المل  قانوني الرو دوام ورکوي، چې دغه چلند کله کله د کابل او
د افغانستان ترنیمایی   له الرې له ایران سره هم کیږي. ددغه بهیرله مخې دا ویالی شوچې د نیمروز

       .iv يییک زیاته سوداګري غیرقانوني سوداګري بلل

مې الرې په نامه سره  ۶۰۶  دالرام الره چې د –زرنج   په هرډول د نیمروز په امنیتي برخه کې د
ملیونو  ۱۵۲)  حکومت په مالي مرسته د یادیږي په خپل وار له اهمیته ډکه ده. دغه الره د هند د
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انو، افغان امنیتي شمیرهندي انجنیر ډالرو( په خرڅولو سره جوړه شوې ده. چې د طالبانو له خوا د یو
 v.قرباني هم په کې وه ځواکونو د وژلو خبره او

اوسیدونو په مرسته   همدارنګه د ویلو وړ ده چې په دې وروستیوکې په نیمروز کې دخلکو، حکومت
روغتونونه، دولتي او خصوصي روغتیایی مرکزونه ، پوهنتونونه،   یو شمیرخصوصي ښوونځي،

  نور مرکزونه جوړشوي دي. دارالمعلمین او دمسلکي زده کړو

  

 سمندر ته یوه دروازه  نیمروز:

پاملرنې وړ مرکز ګرزیدلی دی، دغه والیت دغه ارزښت هغه مهال  نیمروز په دې وروستیوکې د
ورپه برخه شو، چې دهند او ایران هیوادونو افغانستان ته د دری اړخیز تړون بلنه ورکړه، او ژمنه 

در چې د ایران د سیستان او بلوچستان په والیت پورې اړه بن چاه بهار یې سره وکړه چې د
ایران د سیستان او بلوچستان والیت له نیمروز سره پوله لري، چاه  د  او جوړکړي.  فعال  لري

طالیی چانس دی، دغه بندرافغانستان له سمندرسره تړي، افغانستان سمندرته  بهار بندر افغان ته یو
او پرمختګ کې په نژدې راتلونکي کې   د افغانستان په بدلون الس رسی پیداکوي چې کوالی شي

 فعاله ونډه ترسره کړي.

او  په زړه پورې شیبه ده چې خپل اقتصاد د کابل له پاره یوه ښه او ځکه خو ویالی شو چې دا
سره اړیکي  ونودنورو هیوا مرکزي آسیا او د له دغې الرې ټولنیز پرمختګ ته وده ورکړي، او

ستان کوالی شي چې د چاه بهار او نیمروز له الرې خپل تجارت ته وده ورکړي، په عین ولري. افغان
دا ګته هم وکړي چې نور به د ستونزې رامنځ ته کونکي ګاونډي )پاکستان( له ناز اونخرو   حال به

هرمهال چې له پاکستان سره ستونزه پیداکیږي، هغه هیواد د افغانستان پرمخ  هم په امن پاتې شي.
تجارتي مالونو د لیږدولو په خاطربندوي. چې دا کار د ډیلي  واګه د افغانستان د  ه یوازنۍ پولهخپل

 او کابل ترمنځ سوداګري له سختو ستونزو سره مخامخ کوي.

 حسن روحاني او د ایران د ولس مشر، چابهار ګډه پروژه د هند د لومړي وزیر نریندرمودي، د د
 viکال د مي په میاشت کې السلیک شوه. ۲۰۱۶ ه خوا دافغانستان د ولس مشر اشرف غنی ل

  

کانتینرونو  ۴۸۰۰ټنه غنم او  ۱۰۰،۰۰۰میالدی کال راهیسې، هند د چابهار له الرې   ۲۰۱۷ له
چې بیا د زرنج له الرې د افغانستان نورو والیتو  viiنیمروز ته لیږدولی دي  مرستې حبوبات او نورې

د   له لویو ښارو سره تړلی دي له همدې امله نن سبا زرنج د افغانستان viiiته ستول شوی دي.
 ixباندې اوښتی دي. سوداګرۍ او ترانسپورت په لوی مرکز

 پردې سربیره، هند او ایران په نظرکې لري چې له چابهار څخه تر بامیانو والیت )حاجیګک(
 xسړکونو او د اورګاډي کرښې هم وغزوي.  پوری

په ګډه په  سمشر اشرف غنی او د هند سفیر ښاغلی وینی کمارنیټه ول ۲۴کال د فبروری په  ۲۰۱۹د 
افغانستان لومړني صادرات لکه غالۍ، وچې میوې،  زرنج کې له یولړ مراسموله نمانځنې وروسته د

  xiالریو کې له چابهار بندر څخه هند ته ولیږلې. ۲۳پنبه، تالک او ډبرې په 

 امنیتی او ستراتیژیک اهمیت ورکړی دی.دغې مهمې پروژې ته د نیمروز په والیت کې ځانګړی 
 چې ددغه والیت په اقتصادي وده کې به هم د پاملرنې وړ ونډه ترسره کړي.
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 نتیجه

په زړه پورې  دافغانستان له پاره هم یو دا یوې دروازې بڼه لري او په دې توګه، نیمروز چاه بهارته د
باندې ښه برخه اخستالی شي.  د کې دننه اوپلتفارم دی چې د افغانستان په اقتصادي وده کې په هیوا

 نیمروز دکابل او تهران او همداسې له هند سره د افغانستان د تجارتي اړیکی په پیاوړتیا او پراختیا
ټکی کیږدي   د پاملرنې وړ ونډه ترسره کوالی شي. دغه تجارتي الر به هغوستونزو ته هم د پای کې

اقتصاد  ځکه خو یو زیات شمیر اد ترمنځ راپورته کیږي.هغه چې وخت ناوخته د کابل او اسالم آب
 اقتصادي او مهم والیت دی او د ستر پوهان په دې باور دي چې نیمروز د افغانستان له پاره یو

  تجارتي اهمیت په سترګو ورته ګوري.
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