
 

  
په افغانستان کی د ھندوکش د غرونو د لړۍ د مواصالتی سړکونو د ښه والي په 

  موخه د نړٻوال بانک مالتړ
  

افغانستان د دولت د مالتړ په نن نړٻوال بانک د  - م. کال د اکتوبر شلمه ٢٠١۵واشنګټن ډي سي، د 
موخه د ھندوکش د غرونو د لړۍ د مواصالتي کرښو او سړکونو د ښه کيدو په موخه د سالنګ د تونل د 

  ميليونه ډالرو بالعوضه مرسته منظور کړه. ٢۵٠رغاونې په ګډون د 
 

ړ، خوندي، اوسني سړکونه په ټول کال کې د باور و د ھندوکش د غرونو د لړۍ مواصالتي کرښو پروژه
ډاډمن او فعالو سړکونو په توګه بدلوي. دغه مسئله به د دې المل شي، چې د مسافرو او مالونو ترانسپورت 

به د ھندوکش د غرونو په لړۍ کې په ټول کال کې بې ځنډه روان وي. ھمدا اوس د ھندوکش له غرونو 
ھندوکش د ترافيک ډٻره برخه حجم  څخه د تيريدو دوه الرې شته: يوه الره د سالنګ لويه الره ده، چې د

ورباندې ترسره کيږي، بله الره د بغالن او باميان د واليتونو ترمنځ،  يو دوھمه درجه سړک دی. دغه 
کيلو مترو په  ١۵٢پروژه به له باميان څخه تر بغالن پورې د سړک د ښه کولو لپاره ساختماني چارې (د 

کيلو مترو په واټن د سالنګ د تونل بيارغاونه ترسره  ٨٧و د اندازه) او په يوه پاخه سړک د ھغه بدلول ا
  کړي.

 
د دغو سړکونو جوړول به د ھندوکش په ټوله لړۍ کې د باور وړ او ډاډمنو مواصالتو د رامنځته کولو "

لپاره او د افغانستان د يوه ښه اقتصاد د لرليد په موخه وي او ھمدارنګه دا به د ملي يووالي لپاره يو اوچت 
ره زيات" وويل چې : او څرګنده کړه په افغانستان کې د نړٻوال بانک رئيس باب سام طلبدغه م ،"وي ګام

وخت، ستونزمن ژمی د دې المل کيده، چې د سالنګ لويه الره بنده شي، نو ځکه د دې اړتيا وه چې په ټيټو 
ې فيک د جريان د ساتنارتفاعاتو کې بديل سړکونه لکه له باميان څخه تر بغالن پورې موجود سړک د ترا

  "او د کابل په اوږدو کې د اقتصادي فعاليتونو په موخه جوړ شي.
 

 ٢۵٠٠لسيزه کې جوړه شوې ده. دغه الره د سمندر له کچې څخه له  ييالدم ١٩۶٠د سالنګ لويه الره په 
مترو پورې لوړه جوړه شوې ده. د سالنګ لويه الره يو مھم سړک دی چې د افغانستان  ٣۴٠٠څخه تر 

الي واليتونه د ھيواد نورو سيمو او د مرکزي آسيا ھيوادونو سره او له ھغو څخه ھم ورتېر، د آسيا له شم
جنوب سره نښلوي. افغانستان د ترانسپورتي زٻر بنا د نشتوالي له امله، د مواصالتو له مخې له کلکو 

ښه پاتې شي او پايله ستونزو سره مخامخ دی. دغه ستونزې د دې المل کيږي چې د ھيواد ډٻرې سيمې ګو
ه وکړي. دغه ھيواد د مرکزي آسيا او جنوبي آسيا او سيمه ييز يووالي باندې منفي اغيزيې دا ده چې کورنۍ 

ترمنځ پروت دی، او اوسنی سړکونه له ايران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، او ازبکستان سره د دغه 
مسافر د سړکونو له  ٨۵بار چلول او په سلو کې  ٩٠واد اړيکې ټينګوي. په افغانستان کې په سلو کې يھ

کيلومتره دی، خو په سلو  ١٢٣٠٠٠ږدول کيږي. د افغانستان د ټولو سړکونو اوږدوالی څه نا څه يالرې ل
وګړي له فعالو سړکونو څخه له دوه  ۶٣کې تر اتيا پورې سړکونه په ټول کال کې فعال نه وي. په سلو کې 

  کيلومترو لرې پراته دي.

  خبري اعالميه
 

 
 



 
به الندينۍ بنسټيزې  د ھندوکش په غرونو کې د مواصالتي سړکونو پروژهداسې ھيله کيږي چې 

  ځانګړتياوې ولري:
  له باميان څخه تر بغالن پورې د سړک پراختيا او په يوه ډاډمن او امن سړک د ھغه بدليدل، چې

سالنګ الره د ساختماني کٻدای شي که د اقليمي ناوړه شرايطو له امله د سالنګ الره بنده شي يا د 
 چارو له امله تړلي وي، نو له دغې الرې څخه به د بديل سړک په توګه کار اخيستل کيږي.

  د اړونده چارو ډيزاين او ترسره کول د سالنګ د لويې الرې د بيارغاونې او ساتنې او څارنې
نو او د ) د واورو د مخه نيونکو داالنو١سره مرسته کوي چې الندې چارې پکښې راځي: (

سالنګ د تونل د بيالبيلو برخو ترميم کول چی د لږی مودی لپاره د الری د بنديدو المل کيږی او 
 کيلو مترو په واټن  د درنو بارونو وړونکو موټرو لپاره د يوه نوی سړک جوړول. ٣٠) د ٢(

  د برخېپه کار کې د سيمې د خلکو شاملولو او تر ممکن بريد پورې د قراردادي په توګه د دوی 
 اخيستو په موخه ساختماني چارې پرمخ بيول.

به د افغانستان د اسالمي جمھوريت د فوايد عامې دوزارت  د ھندوکش د غرونو د مواصالتي کرښې پروژه
تر مسئوليت الندې، په راتلونکو اوو کلونو کې تطبيق شي. د فوايد عامې وزارت به د پروژې د ډٻر ښه 

ډاډمن کيدو په موخه يو لوړ رتبه پالوی وټاکي او په پروژه کې به نورو ذينفعه تطبيق او د ھغې د څارنې او 
او ذيدخله وګړو ته ھم ونډه ورکړي . په افغانستان کې د دغې پروژې د پراخه اغېزو په پام کې نيولو سره 

ورو د ن د وزارتونو په ګډون يوه کميټه د جوړيدو په حال کې ده، تر څو بين السکتوري ھمغږي رامنځته او
اړوندو ادارو مالتړ د ځمکو د استمالک او د امنيت ساتنې لپاره راخپل کړي. د دغې کميټي مشرتوب به د 
فوايد عامې د وزير په غاړه وي او غړي به يې د نورو وزارتونو لوړ رتبه استازي وي او د اړتيا په صورت 

 کې به نور سازمانونه ھم ورسره وي.
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