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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
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راه مدنیت

رئیس جمهور خواستار همکاری جهان برای تبدیل افغانستان به چهار راه
آسیا شد
راه مدنیت :محمد اشرف غنی ،رئیسجمهور در نشست
جانبی کنفرانس ژنو برای افغانستان که از طریق ویدیو
کنفرانس برگزار شد بود ،از اشتراک کنندگان این
نشست خواست« :با توجه به درد و رنج مردم افغانستان
در چهار دهۀ گذشته ،این کشور را در دست یابی به
هدف ما یعنی مبدل شدن به چهار راه آسیا کمک نمایید
تا یک افغانستان مستقل ،متحد ،مردم ساالر به مثابه یک
سرمایه برای منطقه و جهان و مرکز رونق و پیشرفت
و فرهنگ و تمدن اسالمی تحمل پذیر ،مبدل گردد».
این نشست که شام روز دوشنبه (۳قوس) با حضور معاونان ریاست جمهور افغانستان ،مقامات و
نمایندگان حدود صد کشور جهان و سازمانهای بینالمللی برگزار شده بود ،آقای غنی دربارۀ سرمایه
گذاری های فراوان روی زیربناهای حیاتی ،اهمیت اتصال و تغییرات در عرصههای مختلف در قارۀ
آسیا ،صحبت نمود.
وی به اشتراک کنندگان گفت« :افغانستان چهار راه منطقه بوده و جادههای تجارتی تاریخی مانند گرند
ترانک و راه الجورد از آن عبور کردهاند و در حقیقت این کشور با این موقعیت مهم ،میتواند دیدگاه،
دورنمای استراتیژیک و پالن عمل خود را ترسیم کند و خرسندیم که اکنون افغانستان به عنوان یک
دورنمای مملو از فرصت دیده میشود ،نه خطر».
رئیس جمهور اجماع قوی منطقهیی را برای تامین صلح پایدار مهم دانست و حمایت از تسریع روند
پروژههای منطقهیی بهشمول کاسا-یکهزار ،لین انتقالی ترکمنستان-افغانستان-پاکستان ،پایپ الین تاپی
و باال بردن میزان تجارت بین شرکای منطقهیی و افغانستان ،تاکید ورزید.
رئیس جمهوری در ادامۀ خاطر نشان کرد« :یک استراتیژی که افغانستان را در یک چارچوب منطقهیی
اتصال قرار دهد ،طی پنج سال گذشته تحقق یافته است».
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