اعالمیه مطبوعاتی
اولین نشست تخنیکی گروپ کاری راه الجورد در عشق آباد دایر شد
 42عقرب 3131

اولین نشست تخنیکی گروپ کاری راه الجورد میان افغانستان ،ترکمنستان ،آذربایجان ،گرجستان و ترکیه
بتاریخ  51نومبر سال  4152در مقر وزارت امور خارجه کشور ترکمنستان دایر گردید.
در آغاز این نشست محترم وفا حاجیوف ،معین وزارت امور خارجه ترکمنستان به اهمیت و فرصت های
این راه از طریق همگرایی و همکاری های اقتصادی منطقه یی اشاره نمود.
نماینده افغانستان آقای وحیداهلل ویسی ،رئیس همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه به فواید
اقتصادی و تاریخی راه الجورد اشاره نموده و هدف اساسی آنرا تقویت ارتباطات بین پنج کشور ذیدخل
دانست که منتج به توسعه اقتصادی و گرایشات فرهنگی بین آسیا و اروپا میگردد.
وی عالوه نمود ،که این راه زمینه برای ساده سازی زیربناهای ترانسپورتی ،روند کاری گمرکات ،افزایش
تجارت ،ایجاد کار و گسترش روابط اقتصادی میان شهروندان کشورهای که از این دهلیز ترانسپورتی و
ترانزیت تجارت مستفید میشوند ،را مساعد میسازد.
آقای علی گسیموف ،عضو هیئت آذربایجان ابعاد حقوقی ،اقتصادی ،و مصونیت این ابتکار را مورد بحث
قرار داده افزود ،ایجاد این راه باعث همکاری برای استفاده مشترک از پروژه راه آهن
باکو  -تبلیسی  -قارس خواهد شد.
در این زمینه نماینده گرجستان ،آقای گوینتادزی گوگیتا ،کاهش موانع تجارتی و توسعه عملیات مشترک
گمرکات را از جمله برنامه های کشورش در رابطه به این دهلیز دانست.
آقای شوکی مطیع ولیگلو ،سفیر جمهوری ترکیه مقیم ترکمنستان احیای مجدد راه ابریشم را از طریق بکار
انداختن کریدور مدرن راه الجورد دانسته عالوه نمود که این راه کوتاه ترین ،ارزان ترین و مطمئن ترین
مسیر برای وصل قفقاز و آسیای مرکزی میباشد.
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بر اساس تازه ترین تحقیقات وزارت تجارت و صنایع افغانستان ،ترانزیت ترکمنستان ،آذربایجان،
گرجستان و ترکیه از طریق زمین و خط آهن مناسب ترین راه برای تجارت میان اروپا ،بالکان و اروپای
شرقی بوده میتواند.
در ماه مارچ  4152جاللتمآب ضرار احمد عثمانی ،وزیر امور خارجه افغانستان از کشورهای ترکمنستان،
گرجستان و آذربایجان دیدار بعمل آورده و طی آن دیدگاه افغانستان را به ارتباط توسعه و بکار انداختن
دهلیز ترانسپورتی و ترانزیت تجارت افغانستان با سران کشورهای متذکره شریک ساخت .خوشبختانه
سران همه کشورها از این ابتکار استقبال نموده و اتصال از این طریق را منحیث تالشی مشترک برای
همکاری های بیشتر اقتصادی منطقه ضرورت مبرم تلقی نمودند.
متخصصین و نمایندگان سیاسی هر پنج کشور عضو با موارد بحث شده توافق نموده و از این ابتکار حمایت
همه جانبه نمودند .در این مجلس مسوده موافتقنامه راه الجورد مورد بحث قرار گرفت و نظریات کشورها
شریک گردید .گرجستان و ترکیه پیشنهاد نمودند که آماده تدویر نشست های در کشور شان میباشند.
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