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گان ام. برای من افتخار است که سازمان دهندهجای بسا مسرت است که امشب به این محفل با شکوه در لندن دعوت شده

 گذشته وامروز صحبت کنم. روی موضوع تحت نام تجار افغان،چند این محفل از من تقاضا کرده اند که دقایقی 

 

 کردم. های تاجران افغان را در سراسر جهان تعقیب میطی بیست سال گذشته، من پیوسته فعالیت

 

در چترال که یک ناحیه کوچک در شمال پاکستان است آغاز گردید. در آن زمان،  ۱۹۹۰های کار من در اواخر سال

شان و پنجشیر پیش ص از والیات بدخبه خصو نها از افغانستاهای خیلی پویای چترال توسط خانوادهبعضی از تجارت

 شد. برده می

 

تاجرانی که چگونه دیدم میکردم. من میکستان سفر ی، من به طور منظم به افغانستان و تاج۲۰۰۰های در اواسط سال

 میانهو آسیای  جنوبیبین آسیای  زراعتیای در تجارت محصوالت به طور فزاینده در پاکستان فعال بودند، زمانیکه 

 .کردنداستفاده می دهلیز ترانزیتیاز افغانستان به عنوان یک  ا  و عمدت دندشخیل مید

 

آغاز کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق به خصوص روسیه و اوکراین  سفرم را به من، ۲۰۰۰های در اواخر سال

 کردند.میکاالهای ساخت چین بازی  دکردنکردم و در آنجا متوجه شدم که تاجران افغان نقش مهمی را در وار

 

شرکت به  ۲۰۰حدود در یوو ام، به ویژه در شهر یوو. تا کنون، من به چین نیز به طور منظم سفر کرده ۲۰۱۳از سال 

 برند.بین چین و تمام جهان تجارت کاال را پیش می آنها شهربا اقامت در این ها راجستر شده است. نام افغان

 

خیابان بخاریا مانند ام: در حال حاضر و گذشته بازدید کرده هانی افغاتتجار هایر مراکز مهم فعالیتاز دیگ نانمن همچ

و  بی، هامبورگ در آلمانودر د هدیرهای مارکیتبورنو در استانبول ترکیه، و  وندر جده و عربستان سعودی، زیت

 لندن.باالخره در 

 

 ام؟ ام چه آموختهافغانی در سراسر جهان سپری کرده که با تاجرانرا زمانی از من 

 

 برد تجارت متوجه شدم. در نخست من به اهمیت اعتماد در پیش

 

های زبانی، و تفاوت –فراتر از مرزهای هویت قومی من دریافتم که  دهددیگر بافت میاعتمادی که تاجران را به هم

که در آن تاجران  به شکلی مسلمان، سیک و هندوتاجران بین مداوم روابط برجستگی گذرد. گی و مذهبی میخانواده

هایی به سرزمین رتبطرین ماین همچنان در مورد نقش مهم متفک ای از این همکاری است.کنند، نمونهکار میهم افغان 

اند کثرت گرایی مذهبی آسیا نقش بازی کردهشناخت البیرونی که در  د، خاصتا  ه انافغانستان مدرن را شکل دادکه 

 سیاست شود.می دهد که در سیاست به ندرت دیدهاعتماد همکاری را در کاروبار طوری شکل میکند. صحبت می

 خیلی بیاموزند. شان مداران افغانستان باید در این راستا از تاجران کشور

 

کنند. کنند به زودی خلط میگی میرا در جوامعی که در آن زنده روند، خودمیها دوم، من پی بردم هرجایی که افغان

شود که کاروبار شان شوند. همچنان این باعث میاین بدان معنی است که توسط افراد محل به دیده مثبت نگریسته می

را به شان  ییر مشتریاندر حال تغ هایذوق در مورد معلومات دست اولشود که آنها سبب می: خلط شدن شودرقابتی 

در این ارتباط، ضرور است تا فیلسوف بزرگ اسالم در قرن یازدهم و دوازدهم، محمد الغزالی را به یاد دست آورند. 

 کرد تاکید داشت. می که تجارت در وصل کردن شهرها و جوامع مختلف به یکدیگر بازی یآورد. الغزالی بر نقش

 

ها بازی کرده است دانستم. تاجران ساختارهای پایدار ار سازی در بحث تجارت افغانسوم، من اهمیت نقشی را که ساخت

 سازد.شریک میتهیه و که برای مؤفقیت تجارت مهم است  مختلف را طالعاتامنظم دانش و به صورت سازند که می

 

یا در و در یوو یا در مسکو باشند، آنها ها آموختم. اگر چهارم، من در مورد اهمیت کارهای خیریه در تجارت افغان

 آفاتکنند به خصوص زمانی که حوادث فاجعه بار مانند در کشورشان دست همکاری دراز می لندن، تاجران برای مردم

. و با نمایندکنند همکاری میگی میزندهآن در کشورهایی که  دررا های شان هطبیعی رخ دهد. تاجران افغان خانواد



در سراسر جهان خیلی حیاتی هستند. بازهم ضرور و های شان در افغانستان فرستادن پول اینها در واقع برای خانواده

ه معیشت خود را به کسیک”اخالق و تجارت در اسالم تأکید داشد: بین  است که محمد الغزالی را به یاد آورد. او بر رابطه

دست آورده است، تا زمانیکه مسایل اخالقی را رعایت کند...، و هدف به دست آوردن بیشتر را نداشته باشد و نیز اتکای 

  1 .“های مادی خویش نداشته باشد، کسی خواهد بود که به احکام الهی اعتقاد داردخویش را به سرمایه خویش و داشته
 

کنند می اینها با مقامات در کشورهایی که در آن کار افغانستان از فهم سیاسی خوبی برخوردار هستند. پنجم، تاجران

های خیلی سازد که آنها امروز در بعضی از محیطکنند. این برای آنها زمینه را مساعد میروابط خوبی را ایجاد می

 پیچیده سیاسی در جهان کار نمایند. 

 

 مهمانان محترم، 

 

 ‘ هاست.فغاناتجارت در خون ’شده که اکثرا  گفته این 

 

از نسل به نسلی یک نقش مهمی را در مؤفقیت برد تجارت که انتقال دانش در مورد چگونگی پیشاست این درست 

های در تجارت در تمام زمینه هابازی کرده است. این هم درست است که افغاندر گذشته و در امروز کاروبار افغانها 

 ها دخیل بوده اند. ذکرشده باال برای قرن

 

 تر از این است. تر و پیچیدهها به مراتب مغلقفغانادانید که تصویر مکمل مؤفقیت تجارت ولی شما بیشتر از من می

 

های تجارتی اند. آنها برای فعالیت ها باالی آن بسیار زحمت کشیدهها به خاطر مؤفق است که افراد و فامیلفغاناکاروبار 

 . زیادی را انجام داده اند هاییشان فداکار

 

های که مهارت زیاد خود را در محیط اکه تاجران افغان ب، این به خاطری است ها موفقانه جهانی شده استفغاناتجارت 

 دهند. کنند وفق میگی میزندهدر آن 

 

 است؟ چگونه هافغاناآینده تجارت 

 

را باید از بین  وبارکار ی قدیمیهادر حال حاضر یک بحث مهم در میان افغانستان وجود دارد. برخی معتقدند که سنت

قادر  های شانتنها با حفظ سنتها فغاناکه به این عقیده هستند . دیگران را در آغوش گرفت رویکردهای جدیدبرد و 

 مؤفق باشند.  شانی تهای تجاردر فعالیتخواهند بود که 

 

با  های موجود، و همایجاد دانش و شیوهرا هم با قیت ؤفمجایی در بین این دو قرار دارد. امکان دارد که  پاسخ احتماال  

 های جدیدسیاستدر حال تغییر است. از هر زمان دیگر  ترسریع. جهان نمود ای در حال تغییر حفظهانطباق با واقعیت

تا هندوستان و از چین د، ندر هرجایی که باش هافغانا کاروبار باالیمعامالت مالی سازی ی رسم ضرورتخصوص به 

پاسخ  برای تغییر فشاردر قسمت ثر ؤها به طور مافغاندهد که امروز نشان می خود را دارد. محفلدر اروپا تاثیر هم 

 .کنندحفظ می لحانیز در عین خویش را و هدف مشترک  حس مهم اجتماع که، در حالیدهندمی

 

خودشان یک نقش رهبری کننده را بازی کنند تا یک  ،افراد تجارت پیشه باالخره، وقت آن فرا رسیده است که تجار و

توان هدفی میچنین به گر اصلی در حال و آینده کشور ایجاد گردد. ها به عنوان یک بازیتوجه دوامدار به تجارت افغان

تاریخی و سواد های برنامهتدویر ملی، حفاظت از میراث و آموزش و پرورش  رایدقیق منابع ب مسیردهیاز طریق 

 هم کمتر دانسته شدههنوز ولی . دستاوردهای قابل توجهنایل شدکادمی جهان اجغرافیایی، هم در داخل افغانستان و هم در 

 پنهان باشد.افغانستان  انظار عامهنباید از بیشتر این  دهد کهرا نشان میگذشته و حال کشور جوانبی از افغان  تاجراناز 

از  درک باکه توانند ها میاینها در سراسر جهان بسیار مهم خواهد بود. فغاناجدید  هایسلتوجه بیشتر به تاریخ برای ن

 از موارد در جهان انجام داده اند افتخار نمایند. اقتصاد و فرهنگ در بسیاری  در راستایها آنچه که افغان
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چشم تر از همه، من . اما مهمایفا کرده باشمدر این تالش را ، نقش کوچکی با شما در همایش امشب دوارم با پیوستنامی

 های آینده هستم.تحوالت جدید در این زمینه در سال به راه

 

ان در شابتکار عمل  به خاطرآقای یاسر احمد آریانا گروپ و به خصوص به  را بهیش تبریکات خوخواهم در ضمن می

ن هستم که این یک محصول یمن مطمستان ابراز نمایم. افغانستان در انگلبرقی پول به  تانتقاال گزینهاندازی قبال راه 

 های شما را خواهانم. از مؤفقیتمدت برای افغانها در انگلستان و در سراسر جهان خواهد بود.  درازمهم با پیامدهای 

 ا.. شب خوش و لذت بخشی داشته باشیدشما تشکر

 

 

 مگنس مارسدن
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