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 اھميت قتصاديا ريکا د  لپاره افغانستان
 

 ټولې کيږي نيول تصاميم يې اړوند کولو پلي د او کيږي بحث پرې کې ريکا په چې پروژې ھغه

 د دی ګريوان او 5س سره ستونزو اقتصادي له مو ھيواد چې مھال داسې په دي پروژې زيربنايي

 اقتصادي د سره افغانستان د وړاندې دې له. دی ګټور او بخښونکی ھيله ډير کانفرانس شپږم ريکا

 کې ځای خپل په يې ټول چې ول شوي جوړ ھم کانفرانسونه نور او ټوکيو لندن، د موخه په مرستو

 اقتصادي توپير په سره کانفرانسونو نوموړو د کې کانفرانس په ريکا د خو وو اغٻزمن او مھم

 اړين او کيږي غور ھم تطبيق په پروژو نوموړو د برسيره ورکولو بسپنې د ته پروژو زيربنايي

 افغانستان د چې کوو اشاره ته ټکو مھمو ھغه ځينې کانفرانس ريکا د 5ندې. جوړيږي ورته پEنونه
 .لري اھميت ستراتيژيک او اقتصادي لپاره

 کيږي نيول تصاميم يې اړوند کولو پلي د او کيږي بحث پرې کې ريکا په چې پروژې ھغه – لومړی

 پيداکول، سرچينو د انرژۍ د 5رې، لويې او سرکونه کې پروژو دغه په. دي پروژې زيربنايي ټولې

 اقتصاد د ھيواد د دا چې دي شامل نور او جوړول بستر لپاره پانګونې خصوصي د کرھڼه، کړه، زده

 اقتصادي چې کوي نه فعاليت اغٻزمن ځکه اوسه تر نظام اقتصادي زمونږ. لري اھميت ستر لپاره

 پريکړې کانفرانس ريکا د کې برخه په زيربنا د که. ده سابح نشت په ھم يا او کمزورې مو زيربنا

 نظام او جريان اقتصادي اغٻزمن يو و5ړ قوانينو اقتصادي پر مونږ به کې راتلونکې په نو شي عملي

 .ولرو

 وي شريک پکې ھيوادونه سيمې د او ګاونډيان چې څخه پروژو ھغه له شي کو5ی افغانستان – دوھم

 پاکستان د چې دي پروژې لويې دوه ھغه ټاپي او کاسا د ډول په بيلګې د. کړي پورته ګټه ستراتيژيکه

 نو وي غښتلی مو مديريت ستراتيژيک که. دي شامل پکې ھيوادونه ګاونډي څو افغانستان د شمول په

 مرسته کې ثبات په افغانستان د څو تر راوړو فشار پاکستان پر کې تطبيق په پروژو دغه د شو کو5ی

 ثباته بې د افغانستان د ھم موخه په ګټې خپلې د پاکستان وويني، کې خطر په پروژې دغه که. وکړي

 .اخلي 5س څخه کولو

  

 انرژۍ د ھم دوی ځکه دي مھمې ھم لپاره ھيوادونو له سيمې د او ګاونډيو د پريکړې ريکا د – دريم

 په افغانستان د کانفرانس ريکا د چې دي ګريوان او 5س سره ستونزو اقتصادي نورو او کمښت د

 Economic Integration انضمام اقتصادي ھيوادونو نوموړو د سره رول مرکزي او توب کوربه

 د کې برخو نورو په او ترانزيت انرژۍ، د دوی کې تړلتيا يا انضمام دغه په. ھواروي 5ر ته

 د ھم يا او پروژو ټاپي او اکاس د يې توګه په بيلګې د چې کوي پوره اړتياوې خپلې 5رې له افغانستان

 .شو کو5ی يادونه څخه نښلولو له ايران او تاجکستان د 5رې له کرښې د ريل
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 کيږي خبرې منفي اړوند وضعيت امنيتي او اقتصادي د افغانستان د چې کې حا5تو داسې په – څلورم

 نړۍ ټوله په او اسيا په راټوليدل استازو د ھيوادونو اويا خوا او شا د نړۍ د کې کانفرانس په ريکا د

 ليواله ته پانګونې کې افغانستان په پانګوال بھرنۍ امله دې له. رسوي ګټه ته اعتبار افغانستان د کې

 .ھواروي 5ر ته پرمختګ اقتصادي ھيواد د سره وار خپل په چاره دا او کيږي

 افغانستان په پروژې ييزيربنا شوې پEن خپلې او کوي عمل ژمنو خپلو په ګډونوال ريکا د که ـ پنځم

 پروژو دغه په. کيږي 5مل جوړښت د فرصتونو د روزګار د کې ھيواد په چاره دا نو کوي پلې کې

 مو مخکې لکه خو شي، بوخت کار په ده کاره بې اوس چې برخه لويه ځواک کاري د ھيواد د به کې

 مخ پر کاغذ د يوازې ېمرست او پروژې ھيوادونو د ريکا د کله چې کې صورت ھغه په دا وويل چې

  .شي پيل ھم يې چارې کولو عملي د بلکې شي نه پاتې بڼه په طرحې يوې د

 پای

  


