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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 ۰۵/۰۹/۲۰۱۵                                                                                      آصفی خوشحال

 کړل؟ ترالسه څه مو ریکا له
 

ییزو اقتصادي همکاریو کنفرانس له دوو ورځو بحثونو څخه وروسته د   په کابل کې د ریکا شپږم په نوم د افغانستان لپاره د سیمه

جمعې په ورځ پای ته ورسید. دغه کنفرانس چې ورته د اویاوو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو لوړ پوړي چارواکي او استازي وربلل 

ستان او سیمې لپاره د مهمو اقتصادي پروژو پر عملي الرو چارو بحث وشو. دغه کنفرانس ته عبدهللا عبدهللا شوي وو، په کې د افغان

وویل چې ، په سیمه کي د ټرانسپورټ، انرژۍ او سوداګرۍ په سکتورونو کې د پروژو د پراخولو مهم نوښتونه په مخ کې دي، چې په 

د روزګار زمینه برابره شي. له شک پرته چې د افغانستان کانونه، اوبه، هوا او پلي کیدو سره به یې د سیمې میلونونو وګړو ته 

استراتیژیک موقعیت د ګټورو مالي سرچینو په توګه یادولی شو چې ارزښت یې له یو څخه نیولې تر درې تریلیون ډالرو رسیږي. خو 

ته اړتیا ده. سالمې او افغانستان شموله ستراتیژۍ ته  ددغو ټولو سرچینو څخه د سالمې ګټې اخیستنې لپاره پیاوړې او واحدې ارادې

اړتیا ده، سالم مدیریت ته اړتیا ده اما له بده مرغه د ګډ حکومت تیر یو کلن تاریخ او خپل منځي اختالف ته په کتو ترې د خیر هیله 

وسني ګډ حکومت ستراتیژۍ او د کار کولو نشي کیدای. د عبدهللا خبره په خپل ځای سمه ده خو په کابل کې د ریکا تیر کنفرانس او د ا

 ارادې ته په کتو هیڅ داسې خوشبیني نشته او وړاندوینه هم نشې کیدای چې ګویا د افغان ولس په درد دې دغه کنفرانس هم دوا شي.

په دغه کنفرانس کې د ګډ حکومت مشر غني هم له ګډون کوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو څخه وغوښتل، چې د افغانستان له 

الرې د برېښنا او غازو په لیږدولو، د اوسپنې پټلۍ په جوړولو چې افغانستان د سیمې له هیوادنو سره نښلوي او له افغانستان سره 

ه چې یادې پروژې د افغان اقتصاد په پیاوړتیا کې اساسې رول لري خو په اوسنیو شرایطو کې د افغان همکاري وکړي. له شک پرت

ولس لومړنۍ اړتیا امنیت دی او د داسې سترو پروژو عملي کول هم له امنیت پرته ناشوني دي. دلته چې په مرکز کې په خپلو کورونو 

کوي نو په لیرې پرتو سیمو کې چې ګاونډیانو سره هم پوله لري؛ ددغو ډول کې مو ولس خوندي نه دی او نږدې هره ورځ قرباني ور

 پروژو عملي کول به څومره امکان ولري؟

حکومت چې د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې د داعش نفوذ په قابو کولو کې ناغیړي کوي نو له ترکمنستان څخه افغانستان ته د 

 رې پاکستان ته د بریښنا دلیږد پروژې ساتنه به څنګه وکړي؟برېښنا د صادرولو او د افغانستان له ال

دوی چې د کندز، هلمند، بدخشان، نورستان او ننګرهار د ځینو سیمو خلکو امنیت نشي ډاډمنولی نو له ترکمنستان څخه هرات او نورو 

 والیاتو ته د تیریدونکي غازو نللیکې امنیت څنګه خوندي کوالی شي؟

یالبیلو سیمو کې د زورواکانو له لوري د ناقانونه کان کیدنې مخنیوی نشي کوالی نو څنګه به په دغه هیواد حکومت چې د هیواد په ب

 کې د کان کیندنې په برخه کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو امنیت خوندي کړي؟

د اورګاډو پټلۍ، چاه بهار بندر، د هیواد په روان سیاسي، امنیتي او اقتصادي بحراني حالت کې به ګډ حکومت څنګه وکوالی شي چې 

 د الجوردو الر، د کاسا زر او ټاپي په شان سترو پروژو د عملي کولو لپاره اړین امکانات برابر کړي؟

ریکا کنفرانس چې له هرو دوو کلونو وروسته جوړیږي له نن څخه پوره لس کاله وړاندې هم په کابل کې دایر شوی و خو پوښتنه دا ده 

 رالسه کړي ول او له اوسني هغه مو څه مو ترالسه کړل؟چې څه مو ترې ت

نه یوازې په اوسني ګډ حکومت بلکه د حامدکرزي حکومت کې هم په » ابۍ ټوله بۍ ده »د مشهور پښتو متل په مصداق چې وایې 

ه کابل کې پخواني ریکا تیرو کلونو کې د هیواد د اقتصادي ودې د پیاوړتیا او د زیربنایي پروژو لپاره د پام وړ کار ندی شوی. پ

کلنو راهیسې زیربنایي پروژو ته ډېره کمه پاملرنه شوې ده. نه داچې نوې نه دي جوړې  ۱۴کنفرانس وروسته او په ټوله کې له تیرو 

 شوي، بلکې پخواني زیربنایي پروژې هم له خطر سره مخ دي.

 ېرو غونډو ډېری ژمنې تر اوسه هم ندي عملي شوې.کال کې د ریکا لومړنۍ غونډه هم په کابل کې شوې وه، خو د ت ۲۰۰۵په 

هغه مهمې اقتصادي پروژې چې په تیرو کنفرانسونو کې پرې بحث شوی و او د سیمې لپاره لومړیتوب لري هیڅ کومه یوه یې تر اوسه 

بلل کېږي خو تر اوسه  نده تمویل شوې. چابهار، ګوادر او کاسا زر پروژې یې د بېلګې په توګه یادولی شو، چې د سیمې لپاره مهمې

ورته جدي پاملرنه نده شوې. اساسي دلیل یې له دغه ډول سترو پروژو سره د سیمي هیوادونو سیاسي برخورد دی چې له ژمنو سره 

 سره یې کارونه نیمګړي پاتې دي.

 

http://www.afghan-german.de/
mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_le_rika_mo_se_ter_lassa_kelel.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assefi_kh_le_rika_mo_se_ter_lassa_kelel.pdf

