د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ د ﺮاﻧﺴﭙﻮرټ د ﯾﻮې

ﭘﻪ ﯾﻮ ﻧﻈﺮ ﮐ

ﻠﻮرﻻرې ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻧﯾﻮال ﻫﻮاﯾ ډﺮ
د دې ﻟﭙﺎره ﭼ ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰې ﺳﻮداﺮۍ ﺗﻪ وده ورﮐل ﺷ ،د ﺮاﻧﺴﭙﻮرټ ﺷﺮاﯾﻄﻮ
ﺗﻪ ﺳﻤﻮن ورﮐل ﺷ او د ﻣﺴﺎﭘﺮﯾﻨﻮ زﯾﺎﺗﯿﺪوﻧ ﺷﻤﯿﺮ ﭘﻪ ﻣﺼﻮﻧﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺷ ،د اﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ د ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ د ﻫﻮاﯾ ډﺮ د ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي.

د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ وﻻﯾﺖ ﮐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ

دﻏﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ د ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ د ﺎر او د ﺮاﻧﺴﭙﻮرټ د دې ﻠﻮرﻻرې د ﭼﺎرﭼﺎﭘﯿﺮ د

ﭘﺮوﺮام :د ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﻫﻮاﯾ ډﺮ

ﻮﻟ ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰې اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎﺣ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﯿﺎوړې ﮐﻮي.

وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ د ﺑﻠﺦ وﻻﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﻤﺎل دﭘﺎره ﯾﻮه اﻗﺘﺼﺎدي او
ﺮاﻧﺴﭙﻮر ﻠﻮرﻻرې ده .ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻪ ﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻣﻮﻣ،
ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺎی ﭘﻪ ﺎی ﮐﯿي او د ﮐﺎر ﺎﯾﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﻪ را ،ﺧﻮ د ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ
ﺑﺴﯿﺎ ﻧﻪ ﮐﻮي .زﯾﺎت ﺷﻤﯿﺮ ﺳﮐﻮﻧﻪ د ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻪ ﺧﺮاﺑﻪ وﺿﻌﻪ ﮐ دي او ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ ﭘﻪ ژﻣ
ﮐ د ﺗﯿﺮﯾﺪﻟﻮ وړ ﻧﺪي .دﻏﻪ ﮐﺎر د ﺳﻔﺮ او ﺮاﻧﺴﭙﻮرټ ﻟﺘﻮﻧﻪ او ﻣﻬﺎل زﯾﺎﺗﻮي .ﭘﻪ
ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﮐ زوړ ﻫﻮاﯾ ډﺮ د ډﯾﺮ ﺷﻤﯿﺮ ﻣﺴﺎﭘﺮﯾﻨﻮ او اﻟﻮﺗﻨﻮ دﭘﺎره ﻻزم ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﻪ
درﻟﻮدل .ﻧﻮ دﯾﺘﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﯿﺪل ﮐﯿي ﭼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻓﻀﺎ ﮐ د ﻫﻮاﯾ ﺮاﻓﯿ د
زﯾﺎﺗﯿﺪوﻧ ﺣﺠﻢ ﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮﻪ ﺎرﻧﻪ وﺷ او ﭼﺎرې ﻫﻤﻐې ﺷ.
ﻣﻮﺧﻪ
ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ د ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﻫﻮاﯾ ډﺮ د ﺮاﻧﺴﭙﻮرټ ﭘﻪ داﺳ ﯾﻮې ﻠﻮرﻻرې ﺑﺎﻧﺪې

دﺳﺘﻮر ورﮐﻮوﻧ اداره :د اﻟﻤﺎن د
ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ،ﻋﺮﺑ ﻣﺘﺤﺪه
اﻣﺎرات
ﺷﺮﯾ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺮاﻧﺴﭙﻮرټ او
ﻣﻠ ﻫﻮاﯾ ﭼﻠﻨﺪ وزارت ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠ ﻫﻮاﯾ ﭼﻠﻨﺪ اداره
:ﭘﻠ ﮐﻮﻧ اداره د  KfWﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ
ﺑﺎﻧ
 :Provincesﺑﻠﺦ
د ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ :د ﻧﯾﻮاﻟﻮ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ
ﺳﺮه ﺳﻢ د ﯾﻮې ﻣﻠ او ﻧﯾﻮاﻟ
ﻠﻮرﻻرې ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ ﻫﻮاﯾ
ډﺮ د ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ
ﮐ د ﻣﻠ ﻫﻮاﯾ ﭼﻠﻨﺪ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ
 :Overall termد  ۱۳۸۸ﮐﺎل د ﻏﻮﯾ
ﻟﻪ ﻣﯿﺎﺷﺘ ﺨﻪ د  ۱۳۹۴ﮐﺎل د ﻟﯿﻨﺪۍ
ﺗﺮ ﻣﯿﺎﺷﺘ

ﺑﺪﻟﻪ ﺷ ﭼ ﭘﻪ ﻣﻠ او ﻧﯾﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻮې وي او د ﻧﯾﻮاﻟﻮ ﺗﺨﻨﯿ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ او
د ﻣﻠ ﻫﻮاﯾ ﭼﻠﻨﺪ د ﻧﯾﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن وﻟﺮي .ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﯿﺐ ،د
ﻫﻮاﯾ ډﺮ ﭘﺮاﺧﻮال اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ آﺳﺎﻧﻪ ﮐﻮي.
ﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻬﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ او ﭘﺎﯾﻠ
د ﻫﻮاﯾ ډﺮ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺪﻟﻮ را ﭘﺪې ﺧﻮا ،د ﻣﺴﺎﭘﺮﯾﻨﻮ او ﻣﺤﻤﻮﻟﻮ ﻟﯿدول او د ډﺮ اﻣﻨﯿﺘ
ﺗﺪاﺑﯿﺮ د ﻧﻮﻣﻮړي ﺳﺎزﻣﺎن د ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﻟﺮي.
ﭘﺮاخ ﺷﻮی ﻫﻮاﯾ ډﺮ اوس ﮐﻮﻻی ﺷ ﻫﺮ ﮐﺎل ﻪ ﻧﺎ ﻪ  ۴۰۰۰۰۰ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﻮ ﺗﻪ

اﺿﺎﻓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
Fact sheet: An International
Airport as a Transport Hub
in the North
(https://www.ez-afghanista
n.de/sites/default/files/201
(7-Flughafen-Pashto.pdf

رﺳﯿﺪ وﮐي .ﭘﻪ داﺳ ﺣﺎل ﮐ ﭼ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﺷﺪﯾﺪه اﻣﻨﯿﺘ وﺿﻌﻪ د دې ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻠﺮي
ﭼ دﻏﻪ ډﺮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻮی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺷﻮی ﻧﺪی ،ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐ
ﭘﻪ ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﮐ د ﻣﻠ او ﻧﻈﺎﻣ ﻫﻮاﯾ ﺮاﻓﯿ ﭘﻪ ﺣﺠﻢ ﮐ ﭘﻪ دوام ﻟﺮوﻧ ﺗﻮﻪ
زﯾﺎﺗﻮاﻟ راﻏﻠ دی .د ﻫﻮاﯾ ﺮاﻓﯿ د ﮐﻨﺮول دﻧﺪې ﭘﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠ
ﻫﻮاﯾ ﭼﻠﻨﺪ ادارې او د ﻫﻮاﯾ ﺮاﻓﯿ اﻓﻐﺎﻧ ﮐﻨﺮوﻟﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﯿدول ﺷﻮﯾﺪي .دا ﮐﺎر
ﺳﻮداﺮي ﻫﻮي او د ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟ ﺳﯿﻤﻮ ﮐ اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻤﻮﻣ وﺿﻌ ﺗﻪ ﺳﻤﻮن
ورﮐﻮي .ﻧﻮﻣﻮړي ﻫﻮاﯾ ډﺮ ﺗﻪ د ﻧدې ﺳﯿﻤﻮ د ﻠﻮرو ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮ ﻧﻪ زﯾﺎت اوﺳﯿﺪوﻧ
ﮐﻮﻻی ﺷ ﭘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮﻪ د ډﺮ د ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ ﺨﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐي .دﻟﺘﻪ ﯾﻮ ﻟ ﭘﺮﻣﺨﺘ
ﺷﻮﯾﺪی .زﯾﺎت ﺷﻤﯿﺮ ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐ ﺟﻮړﯾي او د ﮐﺎر ﻧﻮي ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﻪ
را .ﯾﻮازې د وداﻧﯿﺰ ﭘاو ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐ ۴۵۰ ﺗﻨﻪ ﭘﻪ ﻫﻮاﯾ ډﺮ ﮐ وﻤﺎرل ﺷﻮی ﭼ د
ﻫﻐﻮ دوه درﯾﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ د ﺳﯿﻤ اوﺳﯿﺪوﻧ دي .دﻏﻪ ﮐﺎر ﻫﻢ د ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﭘﻪ ﺎر ﮐ او
ﻫﻢ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻫﻮي .اوس ﻫﻤﺪاراﻧﻪ اﻣﺎن ﻟﺮي ﭼ ﻧﺎروﻏﺎن ﮐﺎﺑﻞ ﯾﺎ
ﺑﻬﺮ ﺗﻪ وﻟﯿدول ﺷ.
ﭘﻪ اوږدﻣﻬﺎل ﮐ ،ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ده ﭼ د ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﻫﻮاﯾ ډﺮ د اروﭘﺎ او اﺳﯿﺎ ﺗﺮ ﻣﻨ د
ﯾﻮې ﻧﯾﻮاﻟ ﻠﻮرﻻرې ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﻮﻪ ﺗﻮﻪ ﺳﻤﻮن
ورﮐي.
ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،د اﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻫﻮاﯾ ﺮاﻓﯿ د ﮐﻨﺮول د ﻋﺼﺮي
ﮐﻮﻟﻮ ﺨﻪ د ﭘﺮاﺧ ﺳﺎﺣ د ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﮋﻧﺪﻧ د ﺳﯿﺴﺘﻢ )Wide Area Multilateration
 (Systemد ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ،ﭼ د ﻫﯿﻮاد د ﺗﻮﭘﻮﺮاﻓ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﺮﺖ ﯾﻮ
ﺳﯿﺴﺘﻢ دی ،ﻣﻼﺗ ﮐﻮي .دﻏﻪ ﺗﻨﺎﻟﻮژي ﺑﻪ د ﻫﻮاﯾ ﻓﻀﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻪ د ﭘﺎم وړ زﯾﺎﺗﻮاﻟ
ورﮐي.
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