ﮐﻨﺪز
وﻻﯾﺖ ﮐﻨﺪز در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،در ﻣﺮز ﺑﺎ ﺗﺎﺟﯿﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪه اﯾﻦ وﻻﯾﺖ در اﻣﺘﺪاد دره درﯾﺎی ﮐﻨﺪز
زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﺳﻮم ﺟﻤﻌﯿﺖ آن در ﺷﻬﺮﻫﺎ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .دری ،ﭘﺸﺘﻮ و ازﺑ زﺑﺎن ﻫﺎی اﺻﻠ در ﮐﻨﺪز اﻧﺪ.
اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی روﺑﺮو اﺳﺖ .ﻋﻠ رﻏﻢ ﺑﺮق وارداﺗ از ﺗﺎﺟﯿﺴﺘﺎن ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﺪه ای از ﮐﻨﺪز ﺑﻪ ﺑﺮق دﺳﺘﺮﺳ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎآرام اﻣﻨﯿﺘ ،ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠ اﻧﺪک اﻧﺪ و ﮐﻤﺒﻮد آب
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ و ﺟﺎده ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ وﻻﯾﺖ اﺣﺴﺎس ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ،ﮐﻨﺪز ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻈﯿﻤ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دارد .ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﻣﺮز ﺗﺎﺟﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺎﻟﻨ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ
ﻣﻨﺘﻬ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻏﺮب ﺗﺎ ﺷﺮق اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﻣ ﮔﺬرﻧﺪ .ﮐﻨﺪز ﯾ ﻣﯿﺪان ﻫﻮاﯾ دارد .اﻗﻠﯿﻢ ،ﺧﺎک و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﺑﯿﺎری آن ،اﯾﻦ وﻻﯾﺖ را ﺑﻪ
ﻣﺎﻧ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای زراﻋﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﻨﺪز ﭘﺲ از ﺑﻐﻼن ،دوﻣﯿﻦ وﻻﯾﺖ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣ رود .ﺷﻤﺎری از ﮐﻮﭼ ﻫﺎ،
زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﺴﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺮاﮔﺎه ﻣﻮاﺷ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺰدﯾ اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺟﯿﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ﺳﻨﺖ دﯾﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎرت در ﮐﻨﺪز
اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺳﺎل ﻫﺎی دور ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در وﻻﯾﺖ ﮐﻨﺪز ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧ ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻌﺎرف،
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی و آب و دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .داﻣﻨﮥ وﺳﯿﻌ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ
ﻣﯿﺎن آﻣﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻬﺒﻮد در ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔ ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﮐﻨﺪز آﺷﻨﺎ ﻣ ﺳﺎزد.
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