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  هندوس�تان ته د ولسمرش د سفر
 امهیت او الس�ته راوړنې 
  

اره بورسونه ور�وي افغا�س�تان دهندوس�تان دولت �راوسه � دوه م�لیارده ډالرو په اندازه په �ري نظايم �رخو کې مرس�تې ک�ي دي او هر اكل زر تنو ته د لوړو زده ک�و لپ

ړولو ، �رنزيه ، سودا�ري او د�رشي قوې په اكل کې یو توافق لیک امضا ک�و �ې په ب��اد ی�ې هند ژم�ه ک�ې وه �ې هٻواد به ی�ې درس�ونو په جو ۲۰۱۱او هند په 

  . روزنه او د ام�یيت �وا�ونو په ظرف�ت لوړلو کې مرس�تې �وي

  
نو افغان ولسمرش محمد ارشف غين ت�ره اون� د مالی�ې وز�ر �ا�يل الكیل 
حکميي او یومش�ر نورو داكب��ې وز�رانو رسه هندوس�تان هٻواد ته سفر 

په �رڅ کې ی�ې په یوه �ربي کنفرا�س کې دهندوس�تان �  وک�و �ې 
مل�ي وز�ر �ریندرا موډی رسه یو�ای �اكره شو مودي په د�ه �ربي 
کنفرا�س �ر�ال په خ�لو �ربو کې وویل هی�لكه به ی�ې هٻواد په ح�ايت 
مسایلو کې یوا�ي �ری�دي هغه وویل �ې هندوس�تان به نه یوا�ې �ې 

�ه هٻواد رسه مهاكر وي بلکه راتلو�يك کې به دبدلون په لسزيه کې � د
  .مه � د�ه هٻواد رسه مرس�تو ته دوام ورک�ي 

ولسمرش محمد ارشف غين وویل هندوس�تان او افغا�س�تان دزر�ونو 
��اوونو �ر��� �ې لري ی�ې 
زر�ونه �اطرې لري 

  .دي  ��يل  رسه �ې
ولسمرش رسه � دې �ې �وم 
هیواد نوم واخن�ست وویل � 

هٻوادونو وغو��تل �ې �ولو 
  .پخواين خمالف�ونو نه تري يش 

� افغا�س�تان رسه د یو م�لیارد 
ډالرو دومه ��او مرس�تو �ر 
��� ژم�ه ک�ې �ې د 
افغا�س�تان په اق�صادي �ر�ه 

دا مرس�تې .  کې پا��ونه �وي
�ر �لورو راتلو�کو لكونو لپاره 
دي او د �لکو ژوند د بدلولو 

د  . اره به ول�ول يشلپ
خوا د یو م�لیارد  هندوس�تان �

ډالرو دا مرس�ته په یوه �اصه 
طریقه د افغان دولت رسه په 

مهاكرۍ او مشورې �ر رسه ک��ي، دا کٻدای يش په بٻالبٻلو �رخو کې 
  .يش متامه  ��وره وز� �لکو ژوند د بدلولو لپاره زموږ د ب�ې

یو بل ته د جمرم�نو د ورک�ې  اكبل او نوې ډٻيل د ��و ا�الم�و �ر ���
په اق�صادي �ر�ه کې د هندوس�تان د . �ر موافقې مه السلیک ک�ی دی

مرس�تو ا�الن داسې وخت د دواړو هٻوادونو د مرشانو په حضور کې 
ک��ي �ې � دې یوه ورځ وړاندې په اكبل کې د هندوس�تان سفارت د 

مرس�تو ویيل افغان �وا�نو د روزنې په �ر�ه کې مه د هغه هٻواد � 
ی�ې �ید  په اوس��و رشایطو کې دا مرس�ته خورا ��وره ده، افغا�س�تان،دي

مس مد�ریت وک�ي او هغه په داسې �روژو �ې �لکو ته اكري زم�نې 
ی�ې د اوبو ل�ونو او �ر���نايي  �را�رې ک�ي ول�وي �ه ده �ې ډ�ره �ر�ه

دا په داسې �ال کې ده �ې شاوخوا ،بندونو په جوړولو مرصف يش
ور�ې وروس�ته د افغا�س�تان رسه د اق�صادي مرس�تو په هلكه د  شل

�رو�سل ��یوال کنفرا�س جوړ��ي �وم �ې د اكرپوهانو په �ور � دې 
د ،  �س�تې خمکې داسې مرس�تې په هغه کنفرا�س مه ا��ز لرالی يش

�یلومرته س�ک �ر جوړولو  ٢٢٢دالرام س�ک �ې هند د د�ه  –زرجن 
� جوړٻدو ��ه د هند . �تې پ�سې ل�وىل دی�ر اتیا م�لیونه ډالرو ز

مو�ه دا ده، �ې د مسندر � الرې خ�ل صادراىت توىك ا�ران او � هغه 
�ایه افغا�س�تان ته واس�توی، �ې په دې رسه به د پا�س�تان � الرې د 

 .خ�لو صادراتو ل��د ته د پاى �ىك ک��دی
فغاىن پیداوارو د دا الره د افغا�س�تان د اق�صادی پیاوړتیا او هبر ته د ا

هند ته مه ز�ت اق�صادی ارز�ت . ل��د رال��د یوه �ه �را�زیىت الره ده
�که هند �وىل ىش، � دې الرې �اه هبار بندر رسه لوم�ی . لری

کندهار بیا اكبل، مزاررشیف او په دې تو�ه د مزاررشیف � الرې 
 :.ورسوی �ان  ته اس�یا  مرکزی

اق�صادی مرس�تو � مجلې ��ه یوه مه داده � افغا�س�تان رسه د هند د 
 .ده ک�ې �ې هند هغه هیواد ته �ر یو مش�ر افغاىن صادراتو مالیه معاف

د هند د مالی�ې وزارت دا �ا���ې �ر�ک�ه د ��نو ل� �رخمتللو هٻوادونو 

د دې طرحې . لپاره ک�ې، �ې و�وىل ىش هند ته خ�ل توىك صادر ک�ی
ونه، �ې هند ته سودا�ر�ز توىك � خمې ��نې ل� �رخمتلىل هٻواد

م ۲۰۱۱په . صادروی، د مالی�ې � ور�ولو ��ه معاف بلل شوی دی 
اكل کې هند ته د افغا�س�تان د صاداراتو ک�ه په اكل کې شاوخوا دوه 
سوه م�لیونه ډالرو ته رس�ٻده، په داسې �ال کې، �ې � هند ��ه 

رې � �لور �� افغا�س�تان ته د واردٻدو�کو توکې بیه، د �دې مش�رې د
 .ده ز�ته

د افغا�س�تان اق�صادی ودې لپاره د هند�ر وړ� مرس�تو رسب�ره، د هند 
پا��ونه مه د پام وړ رول لوبوىل ىش، �ې دلته به په افغا�س�تان کې د 
هند د پا��ونې د دوو �مو مواردو �دونه وک�و، �ې یو ی�ې د 

د افغا�س�تان �  (TAPI)�اج��ک د اوس��ې اكن او بل ی�ې مه د �اپ�ی
 .ده لیکه  نل  ل��د �ازو � الرې هند او پا�س�تان ته د �رمك�س�تان د

هندوس�تان د یو داسې هیواد په تو�ه، �ې �امو موادوته ډ�ره اړتیا 
لری، نو د افغا�س�تان د سرتو اكىن موادو او ز�رمو په اړه 

 . پ�وىل  ىش نه  لٻوالتیا  خ��
��یوالو رشکتونو لپاره د �اج��ک د اوس��ې اكن، �ې افغان دولت د 

اكل کې درې �ر� هندی رش�ت  ۲۰۱۱س�یال� ته وړاندې ک�ی و، په 
او یوه �ر�ه ی�ې اك�ډای�ې رش�ت ته د اوس��ې ���لو او را ا�س�تلو په 

ا�لكونه ��ىي، �ې ] د�ه ��ون وروس�ىت شوی نه دی.[مو�ه ورک�ل شوه

وى اكن درې د د�ه ل. ��دې دوه م�لیارده �نه اوس��ه په د�ه اكن کې ش�ته
�رخې د هند د اوس��ې لوى رش�ت او �لورمه �ر�ه ی�ې د اك�ډا یوه 

ا�لك ک��ی �ې �اىي �ر د�ه اكن د اكر لپاره . رش�ت ته س�پارل شوې ده
�و م�لیارده ډالره پا�گونه وىش، �ې وررسه ��و افغا�نو ته د اكر زم�نه 

پ�ل� �ر غزولو  د دې پا��ونې یوه لویه �ر�ه به د اور�اډی د. مه �را�ر��ی
افغان �ارواىك واىي، پا��ه اچوو�کی رشکتونه ژمن دی، �ې . مه ل���ی

د اور�اډی د پ�لیو، �ر���نا او نورې ز�ربنا د جوړولو په �ر�ه کې به مه 
 .اكر �وی

�رمك�س�تان د �ازو د ز�رمو ش�متن� � پلوه په ��ۍ کې �لورم 
 .دی هٻواد لوى

از هند غواړی �ې � �رمك�س�تان ��ه د �
ل��دولو په مو�ه، د افغا�س�تان � الرې د نل 
لیکې په جوړولو رسه لوم�ی پا�س�تان او بیا 
 .هند ته �از ول��دوی

هی� ده �ې د �ازو د نل لیکې دا سرته 
�روژه، �ې ��دې اته م�لیارډه ډالره ل��ت 
�رې را�ی، په �و راتلو�کو لكونو کې �ش��ه 

 دا نل لیکه �ې د �رمك�س�تان د دولت. ىش
اولس  ۱۷۰۰ا�د � ز�رمو ��ه غ���ی، 

سوه �یلومرته اوږده واىل لری او د هند او 
��ی �زارونه به خ�وبویپه - پا�س�تان د ا�رژۍ

افغا�س�تان کې د هند لپاره ب� دلچس�پ�� 
م ۲۰۲۰ا�رژی او اكنونه دی، �ر��ه �ې په 

اكل کې به هند د ��ۍ یو � دریو ز�تو 
وی، نو  ا�رژۍ مرصفوو�کو هٻوادونو ��ه

هند مه د پا�س�تان په ��ر په مرکزی اس�یا 
کې د ا�رژۍ د �رالسه �ولو لپاره د خ�ل 
حضور د پیاوړتیا په ه�ه کې دی، �ې د د�ه اكر لپاره بیا مه افغا�س�تان 

هند افغا�س�تان ته د یوې مس�تقميې الرې د پیدا�ولو او لرلو . ته اړتیا لری
اس�یا ��ورو �زارونو ته الره هغه  د م��ن� .لپاره �ر ا�ران �ندې �ک�ه لری

�ه دی، �ې هندوس�تان ی�ې � افغا�س�تان رسه اړ�کو ����ولو ته ه�وىل 
�ن س�با هندوس�تان اړ دى، �ې د م��ن� اس�یا �زارونو ته د الرې . دى

د موندلو لپاره د افغا�س�تان � الرې ��ه ��ه وا�ىل، �ې په دې مو�ه 
��� وی، نو په هغه کې به د �ید په افغا�س�تان کې سو� او ثبات � 

هندی تو�و لپاره یوه �ر�ل� �را�زی�ی الره مرکزی اس�یا ته د افغا�س�تان الره 
وی او دا �اره به د هندوس�تان د �رخمت� په �ال کې 

  .�وی  مرس�ته  ډ�ره  رسه اق�صاد
  هندوس�تان � سفره د ولسمرش الس�ته راوړنې 

ن مال�� په داسې � سولې ��ه د افغا�نو په مرشۍ د هندوس�تا:  ۱
  . يش لكونو الس�ته راوړنې �ر�ای پاتې �۱۴ال کې �ې د ت�رو 

  .دميل و�دت � حکوم�ه د هند مال�� : ۲
دهندوس�تان دسودا�رو �شویقول �ې په افغا�س�تان کې به : ۳

  .وک�ي   پا��ونه ملیارده  �و
  د افغا�س�تان او هندوس�تان د سودا�رۍ دخونې �س�سول : ۴
امافغا�س�تان رسه دهند دمرس�تو دو  کې � په راتلو�يك اكل: ۵
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	له افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو دوهم پړاو مرستو تر څنګ ژمنه کړې چې د افغانستان په اقتصادي برخه کې پانګونه کوي . دا مرستې تر څلورو راتلونکو کلونو لپاره دي او د خلکو ژوند د بدلولو لپاره به ولګول شي . د هندوستان لهخوا د یو میلیارد ډالرو دا مرسته په یوه خاصه طریقه د افغان دولت سره په همکارۍ او مشورې تر سره کېږي، دا کېدای شي په بېلابېلو برخو کې زموږ د بېوزله خلکو ژوند د بدلولو لپاره ګټوره تمامه شي. کابل او نوې ډېلي د ګډو اعلامیو تر څنګ یو بل ته د مجرمینو د ورکړې پر موافقې هم لاسلیک کړی دی. په اقتصادي برخه کې د هندوستان د مرستو اعلان داسې وخت د دواړو هېوادونو د مشرانو په حضور کې کېږي چې له دې یوه ورځ وړاندې په کابل کې د هندوستان سفارت د افغان ځوانانو د روزنې په برخه کې هم د هغه هېواد له مرستو ویلي دي،په اوسنیو شرایطو کې دا مرسته خورا ګټوره ده، افغانستانیې باید سم مدیریت وکړي او هغه په داسې پروژو چې خلکو ته کاري زمینې برابرې کړي ولګوي ښه ده چې ډېره برخهیې د اوبو لګونو او برېښنايي بندونو په جوړولو مصرف شي،دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شل ورځې وروسته د افغانستان سره د اقتصادي مرستو په هکله د بروکسل نړیوال کنفرانس جوړېږي کوم چې د کارپوهانو په باور له دې ناستې مخکې داسې مرستې په هغه کنفرانس هم اغېز لرلای شي ، د زرنج – دلارام سړک چې هند د دغه ٢٢٢ کیلومتره سړک پر جوړولو تر اتیا مېلیونه ډالرو زیاتې پیسې لګولی دی. له جوړېدو څخه د هند موخه دا ده، چې د سمندر له لارې خپل صادراتی توکی ایران او له هغه ځایه افغانستان ته واستوی، چې په دې سره به د پاکستان له لارې د خپلو صادراتو لیږد ته د پاى ټکى کېږدی. دا لاره د افغانستان د اقتصادی پیاوړتیا او بهر ته د افغانی پیداوارو د لېږد رالېږد یوه ښه ترانزیتی لاره ده. هند ته هم زیات اقتصادی ارزښت لری. ځکه هند کولی شی، له دې لارې چاه بهار بندر سره لومړی کندهار بیا کابل، مزارشریف او په دې توګه د مزارشریف له لارې مرکزی اسیا ته ځان ورسوی.: له افغانستان سره د هند د اقتصادی مرستو له جملې څخه یوه هم داده چې هند هغه هیواد ته پر یو شمېر افغانی صادراتو مالیه معاف کړې ده. د هند د مالیې وزارت دا ځانګړې پریکړه د ځېنو لږ پرمختللو هېوادونو لپاره کړې، چې وکولی شی هند ته خپل توکی صادر کړی. د دې طرحې له مخې ځېنې لږ پرمختللی هېوادونه، چې هند ته سوداګریز توکی صادروی، د مالیې له ورکولو څخه معاف بلل شوی دی . په ۲۰۱۱م کال کې هند ته د افغانستان د صاداراتو کچه په کال کې شاوخوا دوه سوه میلیونه ډالرو ته رسېده، په داسې حال کې، چې له هند څخه افغانستان ته د واردېدونکو توکې بیه، د یادې شمېرې درې یا څلور ځله زیاته ده. د افغانستان اقتصادی ودې لپاره د هندپر وړیا مرستو سربېره، د هند پانګونه هم د پام وړ رول لوبولی شی، چې دلته به په افغانستان کې د هند د پانګونې د دوو مهمو مواردو یادونه وکړو، چې یو یې د حاجیګک د اوسپنې کان او بل یې هم د ټاپی (TAPI)یا د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو لېږد نل لیکه ده. هندوستان د یو داسې هیواد په توګه، چې خامو موادوته ډېره اړتیا لری، نو د افغانستان د سترو کانی موادو او زیرمو په اړه خپله لېوالتیا نه شی پټولی.  د حاجیګک د اوسپنې کان، چې افغان دولت د نړیوالو شرکتونو لپاره سیالۍ ته وړاندې کړی و، په ۲۰۱۱ کال کې درې برخی هندی شرکت او یوه برخه یې کاناډایې شرکت ته د اوسپنې څپړلو او را ایستلو په موخه ورکړل شوه.[دغه تړون وروستی شوی نه دی] اټکلونه ښیی، چې نږدې دوه میلیارده ټنه اوسپنه په دغه کان کې شته. د دغه لوى کان درې برخې د هند د اوسپنې لوى شرکت او څلورمه برخه یې د کاناډا یوه شرکت ته سپارل شوې ده. اټکل کیږی چې ښایی پر دغه کان د کار لپاره څو میلیارده ډالره پانگونه وشی، چې ورسره ګڼو افغانانو ته د کار زمینه هم برابرېږی. د دې پانګونې یوه لویه برخه به د اورګاډی د پټلۍ پر غزولو هم لګیږی. افغان چارواکی وایی، پانګه اچوونکی شرکتونه ژمن دی، چې د اورګاډی د پټلیو، برېښنا او نورې زیربنا د جوړولو په برخه کې به هم کار کوی. ترکمنستان د ګازو د زېرمو شتمنۍ له پلوه په نړۍ کې څلورم لوى هېواد دی. هند غواړی چې له ترکمنستان څخه د ګاز لېږدولو په موخه، د افغانستان له لارې د نل لیکې په جوړولو سره لومړی پاکستان او بیا هند ته ګاز ولېږدوی. هیله ده چې د ګازو د نل لیکې دا ستره پروژه، چې نږدې اته میلیارډه ډالره لګښت پرې راځی، په څو راتلونکو کلونو کې بشپړه شی. دا نل لیکه چې د ترکمنستان د دولت اباد له زېرمو څخه غځېږی، ۱۷۰۰ اولس سوه کیلومتره اوږده والی لری او د هند او پاکستان د انرژۍ-تږی بازارونه به خړوبویپه افغانستان کې د هند لپاره بله دلچسپۍ انرژی او کانونه دی، څرنګه چې په ۲۰۲۰م کال کې به هند د نړۍ یو له دریو زیاتو انرژۍ مصرفوونکو هېوادونو څخه وی، نو هند هم د پاکستان په څېر په مرکزی اسیا کې د انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره د خپل حضور د پیاوړتیا په هڅه کې دی، چې د دغه کار لپاره بیا هم افغانستان ته اړتیا لری. هند افغانستان ته د یوې مستقیمې لارې د پیداکولو او لرلو لپاره پر ایران باندې تکیه لری .د منځنۍ اسیا ګټورو بازارونو ته لاره هغه څه دی، چې هندوستان یې له افغانستان سره اړیکو ټینګولو ته هڅولى دى. نن سبا هندوستان اړ دى، چې د منځنۍ اسیا بازارونو ته د لارې د موندلو لپاره د افغانستان له لارې څخه ګټه واخلی، چې په دې موخه باید په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ وی، نو په هغه کې به د هندی توکو لپاره یوه بریالۍ ترانزیټی لاره مرکزی اسیا ته د افغانستان لاره وی او دا چاره به د هندوستان د پرمختګ په حال کې اقتصاد سره ډېره مرسته کوی. هندوستان له سفره د ولسمشر لاسته راوړنې  ۱ : له سولې څخه د افغانانو په مشرۍ د هندوستان ملاتړ په داسې حال کې چې د تېرو ۱۴ کلونو لاسته راوړنې پرځای پاتې شي . ۲: دملي وحدت له حکومته د هند ملاتړ . ۳: دهندوستان دسوداګرو تشویقول چې په افغانستان کې به څو ملیارده پانګونه وکړي . ۴: د افغانستان او هندوستان د سوداګرۍ دخونې تاسیسول  ۵: په راتلونکي کال کې له افغانستان سره دهند دمرستو دوام 



