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؛ اړیکېد افغانستان او ګاونډیو هېوادونو ترمنځ اقتصادي او تجاريت 
 او حل الرې ستونزې

 ییزو څېړنو مرکزد سرتاتيژیکو او سیمه

 

  391 :ګڼه

 (هـ ش 1401 اسد 28-22)

دا نرشیه د افغانستان او سیمې د مهمو سیايس، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو پېښو د تحلیل اوونیزه خپرونه 
متو کېږي ییزو څېړنو مرکز له لوري په پښتو، دري، انګلیيس او عريب ژیو چده چې د سرتاتيژیکو او سیمه

 او خپرېږي. 
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؛ اړیکېد افغانستان او ګاونډیو هېوادونو ترمنځ اقتصادي او تجاريت 
 او حل الرې ستونزې

هم د افغانستان او هم د ګاونډیو هېوادونو لپاره له ګاونډیو هېوادونو رسه د افغانستان اقتصادي او سوداګریزې اړیکې 
نه یوازې دا چې تر ټولو ډېر تجارت یې له ګاونډیو  ،دیدا چې افغانستان په وچه کې راګیر هېواد خورا مهمې دي. 

په ورته وخت  دی. متکيلو ګاونډیو هېوادونو تل پر خپهم له نړۍ رسه د سوداګرۍ لپاره  هېوادونو رسه دی، بلکې
یو مهم بازار دی. رسه له دې چې په د ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او ایران لپاره بیا کې افغانستان 

 ې پر پاکستان تکیه راکمه شوې ده.وروستیو کلونو کې د سوداګرۍ او ترانزیټ په برخه ک

 ۶.۴ کابو م کال کې د افغانستان د تجارت مجموعي کچه۲۰۲۰له مخې، په  شمېرود سوداګرۍ او صنایعو وزارت د 
تر ټولو ډېر واردات ې واردات وو. ډالره هم پک میلیارده ۵.۶۳ملیون ډالره پکې صادرات او  ۷۵۴وه، چې  ملیارده ډالره

ان، پاکستان هندوست ازبکستان او هندوستان څخه شوي وو. په بل اړخ کې بیا له ایران، چین، پاکستان، قزاقستان،
 چین ته تر نورو زیات صادرات شوي وو. او 

م کال له اګست راهیسې کله چې پخوانی حکومت سقوط شو، پر نوي رسپرست حکومت د نړیوالو بندیزونو ۲۰۲۱د تېر 
د بېلګې په توګه وروستي آمار ښيي چې یوازې له پاکستان رسه د تجارت له کبله دا وضعیت له خنډونو رسه مخ شو. 

شوې ده، چې یو سرت المل یې هم د دوستانه پالیسیو  راښکتهملیارد ډلرو ته  ۱ملیارده ډالرو څخه  ۲.۵کلنۍ کچه له 
 ۲۰همدا راز له ایران رسه هم د تجارت کچه لږ تر لږه  نشتون او په افغانستان کې د بانکي سیستم ستونزې دي.

که د ایران او افغانستان ده.  رسېدلېملیارده ډالرو ته  ۱.۸کې کال  (م۲۰۲۱ملریز ) ۱۴۰۰ سلنه راکمه شوې او په تېر
ت رسه پرتله کړو، نو ښکاري چې م کال د لومړي فصل له تجار ۲۰۲۲تجارت د  لومړي فصلم کال د ۲۰۲۱ترمنځ د 

 سلنه راټیټه شوې ده. ۳۵یوازې په دې یوه فصل کې د تجارت کچه د تېر کال په پرتله 

که څه هم افغانستان په سیمه کې د خپل ځانګړي جغرافيایي موقعیت له کبله د تجارت او ترانزیټ په برخه کې خورا 
کزي آسیا او د آسیا د جنوب ترمنځ د یوه ارتباطي پل حیثیت زیات اقتصادي فرصتونه لرلی يش، ځکه دا هېواد د مر 

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
https://moci.gov.af/sites/default/files/2021-02/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%201399.pdf
https://moci.gov.af/sites/default/files/2021-02/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%201399.pdf
https://da.azadiradio.com/a/31726721.html
https://da.azadiradio.com/a/31726721.html
https://subhekabul.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7/irans-exports-to-afghanistan-have-dropped-by-20-percent/
https://subhekabul.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7/irans-exports-to-afghanistan-have-dropped-by-20-percent/
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3884344-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3884344-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
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نو رسه په اقتصاد، له ګاونډیو هېوادو ؛ خو په هېواد کې دوامداره سیايس او امنیتي بې ثبايت د دې المل شوې چې لري
 تللی اوتازه د یوه نسبي امن خوا ته اوسمهال چې افغانستان  .زیټ برخو کې تل ستونزې موجودې ويتجارت او تران

له ګاونډیو هېوادونو رسه اقتصادي او تجاريت اړیکې د  رسه هم مخ دی،جدي اقتصادي بحران په ورته وخت کې له 
  دغه بحران په کنټرول کې خورا مهم رول لري او اړتیا ده چې په بېالبېلو کچو کې بحثونه پرې ويش.

د »په کابل کې ییزو څېړنو مرکز له لوري یکو او سیمهد سرتاتېژله ګاونډیو هېوادونو رسه اقتصادي او تجاريت اړیکې 
له پنځو محورونو تر عنوان الندې وروستي ګډ څېړنیز سمینار  «افغانستان او ګاونډیو هېوادونو ترمنځ د اړیکو راتلونکی

د خپلو علمي یتونو صخېوادونو لسګونه علمي او متخصصو شد افغانستان او ګاونډیو ه یو مهم محور و، چې پکېڅخه 
د دغو بحثونو په پایله کې دا موضوع په هراړخیز ډول څېړل شوې او په بحثونه وکړل.  له الرېمقالو وړاندې کولو  

د  . دلته دا سپارښتنې د بحثونو له جزئیاتو پرتهديوونکو لورو ته سپارښتنې شوې پایله کې یې اړوندو پالیيس جوړ 
 دې شوې دي:اړوندو لورو د ګټې اخیستنې لپاره وړان

 ؛ د اړوندو لورو لپاره سپارښتنې:د افغانستان او ګاونډیو هېوادونو ترمنځ اقتصادي او تجاريت اړیکې

 امنیتي ثبات د سوداګرۍ او اقتصادي فعالیتونو لپاره تر ټولو لومړی او مهم رشط دی او  ،تر هر څه دمخه
امنیت راغلی دی، باید له دغه وضعیت څخه مثبته ګټه واخیستل يش او نسبي اوس چې په افغانستان کې 

 اقتصادي او تجاريت فعالیتونه زیات او اسانه کړل يش.د افغانستان او ګاونډیو هېوادونو ترمنځ 

  بېالبېلې د لګېدلو بندیزونو له کبله له نورو هېوادونو رسه د سوداګرۍ په برخه کې  اوسني رسپرست حکومتپر
ټولو اړوندو لورو له رامنځته شوې دي، چې تر ټولو ډېر زیان یې عامو خلکو ته رسېږي، له دې کبله ستونزې 

 چې د دغو بندیزونو د لرې کېدو لپاره الس په کار يش. غوښتنه کېږي

 سوداګري  ترانزیټي هم د افغانستان او ګاونډیو هېوادونو ترمنځ د بې باورۍ د بحران او سیايس ستونزو له کبله
زیان یې عامو خلکو ته رسېږي، له دې کبله باید په ټولو هېوادونو  بیا یې هم چېا زیاته اغېزمنه شوې، خور 

 کې د اعتامد جوړونې لپاره کار ويش.

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM
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  افغانستان او د سیمې ټول هېوادونه تر خپل منځ پراخو اقتصادي او تجاريت همکاریو لپاره یو بل ته اړتیا
برخه کې اړین ګامونه اوچت کړي او په دغو برخو کې شته ستونزې له منځه لري او حکومتونه باید په دې 

 یويس.

 زیټي همکارۍ د سیمې د ټولو هېوادونو د اقتصادي، سیايس او امنیتي ثبات اقتصادي، سوداګریزې او تران
 المل کېږي او باید هڅه ويش چې اقتصاد او تجارت له سیاست څخه اغېزمن نه يش. 

 رې ډوله سوداګري کېږي، چې لومړی یې ترانزیټي سوداګري ده، دویم یې هم دوه د هېوادونو ترمنځ د
اړخیزه سوداګري ده،  او دریم یې هم غیرقانوين یا قاچاقي سوداګري ده. په دغو درې واړو برخو کې ستونزې 

 مې يش.، ترڅو سوداګري قانومننده او ستونزې یې راکشته دي او باید دغو درې واړه تجارتونو ته توجه ويش

 منځنۍ آسیا هېوادونو ترمنځ د آزاد تجارت د زونونو -ایران، او افغانستان-پاکستان، افغانستان-انستاند افغ
(Free Trade Zones جوړول ښایي بېالبېلې ګټې له ځان رسه ولري، هلته په ګډه تولیدات او راکړه ورکړه )

اوچتول د ټولو لورو په ګټه ده او باید په دې ځکه نو په دې برخه کې ګام ويش او مالیات ورباندې نه وي. 
 برخه کې اقدام ويش.

  میلیارد ډالره یوازې د خوراکي توکو واردات لري، خو ډېره کمه برخه یې له افغانستان او  ۸ایران هر کال
 پاکستان څخه واردېږي. ایران له دوه تر درې ملیارده ډالره پورې له افغانستان څخه د زراعتي توکو واردات
لرلی يش او باملقابل ایران د سیمې په کچه د انرژۍ د سرتو ذخایرو لرونکی هېواد دی، خو له بده مرغه په 
دغو برخو کې هغسې چې الزمه ده همکارۍ نشته او ښکاري چې دغو هېوادونو د یو بل اقتصادونه سم نه 

ان د ګازو لوله د پاکستان تر پولې دي پېژنديل او یا د نورو عواملو تر فشار الندې دي. د بېلګې په توګه ایر 
رسولې، خو د امریکا د فشارونو له کبله یې پراختیا نه ده موندلې. همدا راز د افغانستان او ایران ترمنځ هم 

د امریکا حضور ختم شوی، اړتیا ده چې د ټولو  په سیمه کې دلته د بهرنیانو حضور خنډونه جوړول. اوس چې
 ادي اړیکې پیاوړې او له سیايس مسایلو هاخوا پراختیا ومومي.ګاونډیو هېوادونو ترمنځ اقتص

 ( د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیټ او سوداګرۍ تړونAPTTA په اړه باید په هرو لسو کلونو کې یو )
کال کې دا تړون شوی او اوس یې وخت دی چې په دې اړه  ۲۰۱۰ځل خربې اترې ويش، چې تېر ځل په 

شته  ېاو یتګړ مین ستونزې او ېکد دغه تړون د تطبیق په برخه  ېچ ېرسه له دځکه ويش،  ېله رسه خرب  بیا
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 او ونونهیکنوانس والړینیو اغېزناک چوکاټ دی.  لپاره یټرانزټتجارت او  زیخړ الهم د دوه اتړون دا  دي، خو
د  وڅيش تر  ولیون ېپه پام ک دیبا مروج دودونه والړیلپاره ن ادونوهېو  راګیرد  ېپه وچه ک هګتو  ګړېانځپه 

اسانه،  ير ګسودا يیټرانزټاو  او بالعکس پاکستان ته تجارت ېاو د پاکستان له الر  لوړ و هځعدم توازن له من
  .يش ېبرابر  ورته ېاو یاسانت پام وړاو ه منډاډ

 بدل يش.  دیمترکز با، دا یشو  ايسیپه پراخه کچه س ېک دوږپه او زویلس تېرو څو حکومتونو مترکز د وړ د دوا
د  ېد پاکستان له الر  له دې رسه رسه، چلند ويش. هاخوا زوګېان ايسیس له دیبارسه تجارت  يیټرانزټله 

 دیته با ونزواو ست ونوډخن ونو،ګلري. نن ایتړ ته ا ړمالت کیپلوماتیاو د ايسیس یټرانزټاو  ريګافغانستان سودا
یې اغېزې او زیانونه عامو خلکو ته ونه  وڅچمتو يش تر  ړمالت زټیيش او بنس لړ ورک وابځ ولډپه عاجل 

 رسېږي.

 افغان  هړ )دوا رګسودا وڅيش تر  میتنظ ېله الر  زمیکانیم ړو ېنیاندوړ و د توافق او زیخړ د دوه ا دیبا لړ د پولو ت
 وژغوري. انځ خهڅ انونویمايل ز له نامعلومووي او  متوجهاو پاکستاين( 

  د ته دې يش او برعکس افغانستان  لړ ورک یسالرس  غیر مرشوطبازارونو ته  ایاس ۍنځد من ېدته پاکستان
 ېک بندر هګ. په واغیر مرشوط الرسسی ورکړل يش هند بازار تهد  هګتو  ګړېانځپه  ونوبازار  ایاس يلیسو

 زیاندړ دا وله همدې کبله، نه دي.  هڅپرته بل  او ستونزو رسه مخ کولو ډۍو ګډد تجارت له  وضعیت یاوسن
 .يړ ک ېلر  ونهډخن نوراو  ېتعرف ېولټته د الرسيس لپاره  ېمیس ېهر  ېحکومتونه د هړ دوا ېچ شته دیهم 

  لکه د  توکو اسانه خرابېدونکويش. د کړل  ېر ل دیبا دود دي، ېسیراه زویلس له ېچ تعرفېموسمي(
په  ېچغو الریو ته يش، او ه ولیون ېپه پام ک دیبا ارونهیمع والړین افغانستان له لوري د تازه مېوو صادرات(

او د هغوی په ځانګړو  يش لړ ورک توبړید عادي توکو په پرتله لوم دیبا دويیږ مالونه لاسانه خرابېدونکي 
 موسمونو کې تعرفې پرې ونه لګېږي.

  متنوع کول هم بل الرو  زویرګد سوداله ګاونډیو هېوادونو رسه په تجاريت او اقتصادي اړیکو کې همدا راز
یوازې پر یوه هېواد تکیه راکمه بازار ته د الرسيس لپاره  والړیاو ن ۍر ګسودا يیټرانزټد مهم ګام دی، ترڅو 

 زیخړ هر ا یولپاره  ۍر ګسودا يیټرانزټد  له همدې کبله افغانستان ته پکار ده چې له ایران رسه هم. يړ ک
 .يړ ک کیالسل ونړ ت
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 د  باید مټسیس اغېزناک تیریمد د د خطر( کیوټو کنوانسیونRKCله ) تطبیق يش او ټول رسه سم  ارونویمع
د  ای ولټل لونوی. د بديګڼو  لیړ ت ځان مقرراتو رسهاتو له متقابلو توافقرسه سم د  ۲۰۱۰اړخونه باید له اپټا 

 پر او المل کېدای يش ولوړ جا یاو و ولوډو ګډد  کوړیا اقتصادي زویخړ بهر تلل د دوه ا خهڅ ېکچله  ېاجاز 
 .د اضايف لګښتونو المل کېږي روګسودا

  و له مېکانېزم څخه تل ناسمه استفاده شوې او د دغه تړون له مخې د افغانستان او ړ د شخپه اپټا تړون کې
اداره  اغېزناکهلپاره  هواريستونزو د  د شته (APTTCAپاکستان ترمنځ د ترانزیټي سوداګرۍ د همغږۍ اداره )

 اړوند ۍر ګسودا ټيیرانزټاو  ۍر ګويش او د سودا اکتنهیبباید  زمیکانیم د هواري پر وړ د شخ، بلکې نه ده
 يش. ړجو یوه اغېزناکه اداره بایدلپاره  جنجالونو او قضایاوو د حلدونکو یراپورته ک

 مټسیس یېد تصف مرکونوګکول او د  تهښبارول او ک رنونوټید کان ېک مرکونوګپه  ېد پاکستان په بندرونو ک 
 ېنسخه ک ېشو  تعدیلپه  دیماده باداسې  وهیيش، او  میاحکامو رسه سم تنظتړون له  ۲۰۱۰د اپټا  دیبا

 .يړ ک نيیقی مټسیاسانه س چارود  مرکونوګد  ېيش چ هداخل

 اسانه  پروسود  کسانپه کچه پوهه لرونکي  متخصصینود  ېچ يړ ترالسه ک ډاډ ېدي چ ړا وادونهیه هړ دوا
به د  امرلګ نویساحه ده. د متخصص تخصيصخورا  یټرانزټاو  ير ګسودا کهځ وګومارل يش،کولو لپاره 

 .يړ هم مرسته وک ېحل موندلو ک اسانه توګهمسلو لپاره په 

 

 

ملریز کال کې په  ۱۳۸۸ییزو څېړنو مرکز نادولتي، غیر انتفاعي او خپلواک ارګان دی، چې په سیمهد سرتاتېژیکو او 
پرې او کره څېړنو له الرې، په افغانستان او سیمه کې د پالیسیو د ارزونې کابل کې جوړ شوی. دغه مرکز د خپلو بې

 او بډاینې لپاره فعالیت کوي.
 اړیکه:له موږ رسه 

 info@csrskabul.com   csrskabul@gmail.com :ایمیل

 www.csrskabul.com -  www.csrskabul.net وب سایت:
 + ۹۳۷۰۰۰۳۳۰۵۷شمېره:  
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