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 ساختارونه بايد په افغانستان کې سيمه سره راټوله کړي څو اقتصادي وده رامنځ ته شي

 هيوادونو په  غونډه کې د ايټاليا په تريستي کې په افغانستان کې د بنيادي ٨د عمومي منشي خاص استازی، کای ايډي د افغانستان په باب د 
ده زياته " سيمې يو له بل سړه وتړي او اقتصادي وده به وهڅوي"اسې پروژې به ساختارونو په پروژو باندې زور واچاوه، ده وويل چې د

موږ ټول په دې پوهيږو چې دغه سرچينې دايمې . تر نن ورځې د اقتصادي ودې زياته اندازه د دونرانو له سرچينو څخه راوځي"کړه چې 
 ." افغانستان بايد د شتمنې خپلې هغې پيدا کړي. نه دي

  
  " د اقتصادي ودې لپاره تر ټولو يو مهم شرط دی"ساختارونو کې پرمختګ د ترانسپورت په 

  
کړی چې  دغه ملک په سيمه کې د يوه مانع له حيثيت څخه په يوه ځمکنی پل باندې مبدل"د ټرانسپورت په برخه کې پانګه اچونه به 

  ." ځ ته انتقال شي له هند او پاکستان څخه د افغانستان له الرې شمال يا لويدي- جنسونه به له ختيځ
  

په دې کار سره به د افغان دولت لپاره مالياتي سرچينې پيدا شي او ټولې سيمې لپاره سوداګريزې اسانتياوې زياتې کړي چې اقتصادي وده 
څخه ده وويل چې دوه د ريل خطونه پالن شوی دي، چې يو له شمال څخه طورخم پورې او بل له ايران . او د کار فرصتونه به زيات کړي

څه شي چې موږ له تاسې څخه غواړو هغه دا ده چې تاسې تشې "ده ډونرانو ته معلومات ورکړل او و يې وويل چې . شمال ختيځ پورې دی
  ." ئډکې کړ

  
  .  افغانستان وکوالی شي چې خپلو طبيعي زيرمو ته پراختيا ورکړيبه د ټرانسپورت په برخه کې د ساختارونو په جوړولو سره

  
پالن شوې د ری خطونه د اوسنيو د اوسپنې له زيرمو سره يو ." يو نيستمن هيواد دی، مګر ضروري نه ده چې نيستمن پاتې شيافغانستان "

  . ځای پرمختګ وکړي چې په اقتصادي ډول د هغو ايستل ممکن وګرځوي
  

 وکړه چې د انرژي د انتقال د خط د غځولو څخه د  يی يادونهره هم غږ وکړ، او  انرژي په سکتور کې د پانګونې لپانوموړی همدارنګه د
 زياته ګټه  هم ټولې سيمې ته، افغانستان او پاکستان ته چې زياتې انرژي ته ضرورت لريآسيا د انرژي لرونکو هيوادونو تهمرکزي 
  .  رامنځ ته کړيد بريښنا زيات تدارک به د هيواد د وګړو د ژوند کچه ښه کړي او همدارنګه به اقتصادي پراختيا. ورسيږي

  
د . غه پانګونه چې اوس مهال د اقتصادي لحاظه غير عملي دی عملي بڼه اختيار کړيهه  او بريښنا د اضافي زيربنا سره بد ترانسپورت

  . دغو پروژو راتلونکی اقتصادي ارزښت په دې مانا دی چې کيدای شي دا پروژې د پورونو او اعتبارونو له الرې تمويل شي
  

وژو انکشاف يوه ستراتيژيک لرليد ته چې وکوالی شي  پرهم د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دا جوته کړی چې د دا ډولسره له دې 
د پروژو په هکله د پريکړو د ښولو او د يوه چټک تاثير د سرچينې : "نوموړې زياته کړه. اوږد مهاله مودې ته نظر واچوي ضرورت لري

چيرې چې د نظر واچوو موږ بايد هلته . غو کارونو ته انتظار و نه باسو چې پايلې يې لنډې ويحرکت په موخه موږ بايد هد په لور 
  ." ې د اميد څخه ډکې هيلې موجودې ويافغانستان ستراتيژيکې سرچينې او د ودې لپاره زيات

  
 په دواړو لنډاقتصادي پراختيا  او سيمه به    به د هيواد لپاره پايداره  په سترو پروژو کې پانګونه"په پای کې نوموړې همدارنګه زياته کړه 

  ." له ځانه سره راوړی  او اوږد مهالو مودو کې اقتصادي او سياسی عايداتمهاله 
  

په .  ويیه اړوند متمرکزانستان او د هغه سيمه ييز  بعدونود اهميت پد افغبه  ناستې ٢۶ او ٢۵د تريستي په ښار کې د جوالی د مياشتې د 
بهرنيو چارو وزيران او همدارنګه د افغانستان، پاکستان او د سيمې د نورو هيوادونو وزيران او د د  هيوادونو ٨ جي دې ناسته کې د

  . افغانستان د پراختيا همکاران راغونډ شوی وه
  

 
       
 
 
 
 


