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  زيرساخت ها در افغانستان بايد برای ايجاد رشد اقتصادی منطقه را به هم وصل کند

  
 برای سرمايه مندی  بر سر افغانستان در تريست، ايتاليا، بر نياز8نماينده خاص سرمنشی ملل متحد، کای آيده، اين هفته در جلسه گروه 

منطقه را به هم وصل می کند و باعث ايجاد "او گفت اين گونه پروژه ها . کرددر افغانستان تاکيد بزرگ گذاری در پروژه های زيرساختی 
ما . امروزه بيشتر رشد اقتصادی از حجم باالی منابع کشورهای کمک کننده ناشی می شود"او اضافه کرد که ." رشد اقتصادی می شود

  ."ود را ايجاد کندافغانستان بايد ثروت خ. همه می دانيم که به اين منوال دوامدار نخواهد بود
  

  ."پيش شرط اصلی برای رشد اقتصادی می باشد"او گفت که ايجاد زير ساخت ها 
  

کشور را از مانع به پلی مبدل سازد که در انتقال کاالها از شرق يعنی هند و "سرمايه گذاری در زيرساخت های حمل و نقل می تواند 
  ."پاکستان به شمال و غرب موثر خواهد بود

  
او گفت که دو . عث ايجاد عوايد برای حکومت افغانستان و مزايای تجاری برای کل منطقه و تقويت رشد و ايجاد اشتغال خواهد شداينها با

او به مراجع کمک کننده . رخم و ديگری از ايران به شمال شرق می باشدوخط ريل پالن گذاری شده که يکی از آنها از مرز شمالی تا ت
  ."ی خواهيم اين است که شما خالها را پر کنيدآنچه ما از شما م" گفت 

  
افغانستان کشور فقيری ". زيرساخت های حمل و نقل همچنان به کشور اجازه خواهد داد تا منابع وسيع طبيعی خود را نيز انکشاف دهد

ستخراج آنها را از لحاظ خطوط ريل پيش بينی شده از نزديک منابع آهن عبور خواهد کرد و در نتيجه ا." است ولی نبايد فقير باشد
  . سازدامکان پذير مياقتصادی 

  
وی همچنان خواهان سرمايه گذاری در سکتور انرژی گرديده، متذکر شد که توسعه خطوط انتقال انرژی از کشور های دارای انرژی 

تهيه بيشتر برق به افغانستان کيفيت زنده . تمام منطقه خواهد بوداضافی در آسيای ميانه به افغانستان و پاکستان که نياز به آن دارند به نفع 
 . گی افغانها را بهبود بخشيده و رشد اقتصادی را تحرک خواهد بخشيد

  
." توأم با انتقال و زيربنای بيشتر انرژی، سرمايه گذاری ها که اکنون از نظر اقتصادی غيرامکان پذير است، امکان پذير خواهد گرديد"

صادی اين پروژه ها در آينده به معنی اينست که اين پروژه ها هم بشکل قرضه و هم بشکل کمکهای مالی بدون بازپرداخت تمويل ارزش اقت
  . شده ميتوانند

  
وی ." يک جنبه فکری بيشتر استراتيژيک درازمدت ميباشد"باوجود اينهم، نماينده خاص تأکيد نمودند که انکشاف همچو پروژه ها مستلزم 

نظريه "در تصميم گيری خويش در مورد پروژه ها را متوقف سازيم و از " نتيجه يا ثمر کوتاه مدت"ما بايد جستجو برای "نمود، عالوه 
  ." نيم که منابع استراتيژيک افغانستان و اميدبخش ترين مراکز رشد در کجا انديما بايد بب". "پا فراتر بگذاريم" تاثير آنی

  
ذاری روی پروژه های وسيع که ميتواند باعث تحرک بخشيدن انکشاف پايدار اقتصادی در افغانستان و سرمايه گ"وی در پايان گفت، 

  ". منطقه گردد، منجر به انکشاف مجدد اقتصادی و سياسی هم در کوتاه مدت و هم در درازمدت خواهد گرديد
  

در اين نشست وزرای خارجه کشورهای .  نمود جون در تريستی در مورد افغانستان و بعد منطقوی آن تمرکز26 و 25نشست مورخ 
   .   و همچنان وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و ساير کشورهای منطقه و شرکای انکشافی افغانستان گردهم آمده بودند8گروپ 

  
            
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 


