د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

ﭘﻪ ﯾﻮ ﻧﻈﺮ ﮐ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ د ﭘﺎﯾﺘﻮﻧ
اﻗﺘﺼﺎدي ودې ﯿﻨ
د دې ﻟﭙﺎره ﭼ ﭘﺎﯾﺘﻮﻧ اﻗﺘﺼﺎدي وده ﺗﺤﺮﯾ ﺷ ،د اﻓﻐﺎﻧ ﮐﺮوﻧﺪو
ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺎت ﺷ او ﮐﺎرﻣﻮﻧﺪﻧﻪ ﭘﯿﺎوړې ﺷ ،د اﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟ ﺳﯿﻤﻮ ﮐ د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي.

ﭘﻪ ﺗﺨﺎر ،ﮐﻨﺪوز ،ﮐﺎﺑﻞ ،ﺑﻠﺦ ،ﺑﻐﻼن او ﺑﺪﺧﺸﺎن
وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ

ﭘﺮوﺮام :ﭘﺎﯾﺘﻮﻧ اﻗﺘﺼﺎدي وده او
د ﮐﺎرﻣﻮﻧﺪﻧ ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮل ) ،(SEDEPد
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻮﻣۍ ﻣﺎﯾﺮوﻓﺎﯾﻨﻨﺲ ﺑﺎﻧ
) ،(FMFBد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ) – EIDAد ﮐﺎل ۲۰۱۷
ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ( ،د ﮐﺎرﻣﻮﻧﺪﻧ ﻫﻮﻧﻪ )J4P
– ﻧﻘﺪی ﭘﻮروﻧﻪ ،د ﮐﺎل  ۲۰۱۶ﻧﻪ
وروﺳﺘﻪ(

وﺿﻌﯿﺖ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻮﻣﺖ د وروﺳﺘﯿﻮ ﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮده ﮐ د ﻫﯿﻮاد د اﻗﺘﺼﺎدي ودې
دﭘﺎره ﻻره اوراه ﮐﯾﺪه .ﺧﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ دې ،ﭘﻪ دوﻟﺘ او ﺧﺼﻮﺻ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﮐ د
ﮐﺎرﭘﻮﻫﻨ او ﺟﻮړﺘﻮﻧﻮ ﻧﺸﺘﻮاﻟ ﻟﯿﺪل ﮐﯿي .ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،د ﭘﺎﻧﻮﻧ اﻗﻠﯿﻢ د اداري

دﺳﺘﻮر ورﮐﻮوﻧ اداره :د اﻟﻤﺎن د
اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻓﺪرال
وزارت )(BMZ

ﻓﺴﺎد ،ﺣﻘﻮﻗ اﻣﻨﯿﺖ د ﻧﺸﺘﻮاﻟ او ﻧﻮﺳﺎﻧ اﻣﻨﯿﺘ وﺿﻌ ﺗﺮ اﻏﯿﺰې ﻻﻧﺪې دئ.
ﮐﺮﻫﻨﻪ د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﮐﻠ ده او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺷﺎوﺧﻮا  ۶۰ﺳﻠﻨﻪ د

ﺷﺮﯾ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وزارﺗﻮﻧﻪ :د
اﻗﺘﺼﺎد وزارت ) ،(MoEد ﻣﺎﻟﯿ
وزارت ) ، ،(MoFد ﺻﻨﻌﺖ او د
ﺳﻮداﺮۍ وزارت )(MoICد ﮐﻠﯿﻮ د ﺑﯿﺎ
رﻏﻮﻧ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت )(MRRD
اوﺑﻮ ﻟﻮﻟﻮ او ﻣﺎﻟﺪارۍ وزارت
) (MAILد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮداﺮۍ او
ﺻﻨﺎﯾﻌﻮ اﺗﺎق)(ACCI

ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻮاﯾﺪو ﻟﻪ ﭘﻠﻮه ﭘﻪ دې ﺳﺘﻮر ﭘﻮرې ﺗﻟ دي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻮ ﻪ ﻧﺎ ﻪ دوه
درﯾﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ د ﮐﺮﻫﻨ ﭘﻪ ﺳﺘﻮر ﮐ ﭘﻪ ﮐﺎر ﺑﻮﺧﺖ .د دې ﻟﭙﺎره ﭼ د ﻫﯿﻮاد اﻗﺘﺼﺎدی
ﭘﻮﺗﻨﺴﯿﺎل ﭘﻪ ډﯾﺮه ﻪ ﺗﻮﻪ وﮐﺎرول ﺷ ،ﭘﻪ ﮐﺎر ده ﭼ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﮐ ﺑﻨﺴﯿﺰ
ﺳﻤﻮﻧﻮاﻟ ﻣﻨﺘﻪ راﺷ .د ﮐﺮﻫﻨﯿﺰو ﻣﻮﺳﺴﻮ د ﻫﻮﻧ ﭘﻪ اړه د ﺣﻮﻣﺖ ﻃﺮﺣ) د ﻣﺜﺎل
ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﮐﺮﯾټ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳ ﺑﺮاﺑﺮول ،د اوﺑﻮ ﻟﻮﻧ او د ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ د ﺳﺎﺗﻨ
ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻪ ،د ﮐﺮﻫﻨ ﺗﻤﺪﯾﺪي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ او ﻧﻮر( اوس ډﯾﺮ ﻟ او ﯾﺎ ﻫﻢ ﻫﯿ ﺷﺘﻮن ﻧﻠﺮي.

,
ﺷﺮﯾ :د ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ ﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻮﻣﻧ
ﺑﺎﻧ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن) ،) (FMFBد
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯾﻮال ﺑﺎﻧ (AIB)او
ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺑﺎﻧ

ﻣﻮﺧﻪ
د ﭘﺎﯾﺘﻮﻧ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﻪ ډﺮ ﮐ د ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻗﺘﺼﺎد د ﺳﯿﺎﻟ ﻟﻮړه ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ﻻس راوړي او د ﮐﺎر ﻧﻮي ﺎﯾﻮﻧﻪ او د ﻋﻮاﯾﺪو ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ

:ﭘﻠ ﮐﻮﻧ اداره د  KfWﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ
ﺑﺎﻧDeutsche Gesellschaft für،
Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH

د ﭘﺮﻨﻮ د ډﻟﻮ دﭘﺎره ،ﮐﻪ  وی او ﮐﻪ ﻧﺎرﯾﻨﻪ ،ﻣﻨﺘﻪ راﺷ .ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﯿﺐ ،دﻏﻪ
ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ د ﺧﺼﻮﺻ ﺳﺘﻮر دﭘﺎره ﻋﻤﻮﻣ ﺣﻘﻮﻗ او ﻧﻬﺎدي ﺷﺮاﯾﻄﻮ او ﺗﻤﻮﯾﻠ
ﺟﻮړﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﻤﻮن ورﮐﻮي.

 :Provincesﺑﺪﺧﺸﺎن

ﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻬﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ او ﭘﺎﯾﻠ

,

د ﭘﺎﯾﺘﻮﻧ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﻪ ډﺮ ﮐ د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ ﭘﺮوﺮام ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ

,

 :Provincesﺑﻐﻼن

 :Provincesﺑﻠﺦ

ﯾﻮ ﭘﺮاﺧﻪ ﻃﯿﻒ ﻟﺮي .د د آﻟﻤﺎن ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺑﺎﻧKfW د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻮﭼﻮﻧﯿﻮ ﻗﺮﺿﻮ
ﺑﺎﻧﻮﭼﻮﻧﯿﻮ ﻗﺮﺿﻮ ﺑﺎﻧﺨﻪ ،ﭼ ﭘﻪ ﭘﺨﭙﻞ ډول ﮐ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻟﻮی ﺑﺎﻧ

,
 :Provincesﮐﺎﺑﻞ

ﻞ ﮐﯿي ،ﻣﻼﺗ ﮐﻮي او د ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﭼ ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ او ﻣﻨﯿﻨﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺗﻪ
ﭘﻪ ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﮐﻠﯿﻮاﻟ ﺳﯿﻤﻮ ﮐ ﭘﻮر ورﮐي .ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،ﺟ آی زﯾﺪ ډﯾﺮ ﺷﻤﯿﺮ

,
 :Provincesﮐﻨﺪز

ﻣﻬﻤﻮ ﻟﻮﺑﻐﺎړو ﺗﻪ ﺳﻼﻣﺸﻮره ورﮐﻮي ،د ﻫﻐﻮی ﺳﺮه ﺗﺨﻨﯿ ﮐﺎرﭘﻮﻫﻪ ﺷﺮﯾﻮي ﭼ
اﻗﺘﺼﺎدي وده وﻫﻮي – دﻏﻪ ﻟﻮﺑﻐﺎړي د ﭘﺎﻟﯿﺴ ﺟﻮړوﻧﻮ ،ﻮاﻟﻮ ډﻟﻮ ،ﻣﺘﺸﺒﺜﺎﻧﻮ او

,

ﺑﺰﺮاﻧﻮ ﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دي .ﻫﻤﺪارﻧﻪ ﺑﯿﻼﺑﯿﻞ وداﻧﯿﺰې ﻃﺮﺣ د اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﯿﺨﻨﺒﺎ د
ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي.
د  KfWﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺑﺎﻧ د ﻧﻮﻣﻮړي ﺑﺎﻧ ﺳﺮه د اوږﻣﻬﺎل ﺑﯿﺎﺗﻤﻮﯾﻞ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي

 :Provincesﺳﻤﻨﺎن
,
 :Provincesﺗﺨﺎر

ﭼ ﻫﻐﻪ وﺗﻮاﻧﯿي د ﻫﻐﻮ ﭘﻮروﻧﻮ ﺷﻤﯿﺮ ﭼ ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ او ﻣﻨﯿﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮي زﯾﺎت

د ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
ﺷﻤﺎل ﮐ ﭘﻪ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﻮﯾﻮ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺳﺘﻮروﻧﻮ ﮐ د ﮐﺎر د ﺎﯾﻮﻧﻮ او د
ﺧﻠﻮ د ﻋﻮاﯾﺪو زﯾﺎﺗﻮل

ﮐﻮي او د ﻫﯿﻮاد اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﻮﺗﻨﺴﯿﺎل ﭘﻪ ﻮﻟﯿﺰه ﺗﻮﻪ ﻟﻮړوي .ﻣﻮﻟﺪﯾﻨﻮ او ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺗﻪ د

 :Overall termﻟﻪ  ۱۳۹۳را ﻫﯿﺴ

ﮐي .ﭘﻪ داﺳ ﺣﺎل ﮐ ﭼ د ﻣﺎﯾﻮرﻓﺎﯾﻨﻨﺲ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﻏﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ دی ،ﺧﻮ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﻤﺎل د ﮐﻠﯿﻮاﻟ ﺳﯿﻤﻮ د زﯾﺎﺗﯿﺪوﻧ ﻏﻮﺘﻨ ﭘﻪ رﻓﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﭘﻮروﻧﻮ ورﮐﻮل ﻣﺎﻟ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮی ﻻﺳﺮﺳ آﺳﺎﻧﻪ ﮐﻮي او د ﺳﻮداﺮۍ او
ﭘﺎﻧﻮﻧ اﻗﻠﯿﻢ ﺗﻪ ﺳﻤﻮن ورﮐﻮي .د ﻣﺎﯾﻮرﻓﺎﯾﻨﻨﺲ ﺑﺎﻧ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ  ۱۴وﻻﯾﺎﺗﻮ ﮐ د
 ۱۱۰۰ﻧﻪ زﯾﺎت ﮐﺎرﮐﻮوﻧ ﭘﻪ ﮐﺎر ﻤﺎرﻟ دي .ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ او ﻣﻨﯿﻮ
ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺗﻪ د  ۱۰۹۵ﯾﻮرو ﭘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒ ﻣﻨﻨ ارزﺖ ﺷﺎﺧﻮا  ۶۴۵۰۰ﮐﻮﭼﻨ ﻗﺮﺿ ،او
د  ۹۰۰ﻧﻪ زﯾﺎت ﮐﺮﯾﻮﻧﻪ ورﮐل ﺷﻮي دي .د ﻗﺮﺿ اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﻮ  ۲۱ﺳﻠﻨﻪ 
ﺟﻮړوي.
دا وﺿﯿﻌﺖ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻮروﻧﻮ ﺳﺮه ورﺗﻪ واﻟ ﻟﺮی ﭼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د د ﮐﺮﯦﯦ د
ﺗﻀﻤﯿﻦ د ﺑﻨﺴ (ACGF) ﻟﻪ ﺧﻮا او آﻟﻤﺎن د ﻓﺪراﻟ دوﻟﺖ د اﻗﺘﺼﺎدی او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﯾ
ﭼﺎرو وزارت ) (BMZاو د آﻟﻤﺎن د ﭘﺎﻧﻮﻧ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﺷﺮﮐﺖ )Deutsche
( Investitions- und Entwicklungsgesellschaft gmbHﭘﻪ ﻣﺎﻟ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺻﺎدرﯾي ﺗﺮ
دې دﻣﻪ د ﻮل ﺎل  ۲۰۵ﻣﻠﯿﻮﻧﻮ ﯾﻮر ﭘﻪ ارزﺖ ﻧدې  ۴۷۰۰ﺎﻧې ﭘﻮروﻧﻪ ﮐﻮﭼﻮﻧﯿﻮ
او ﻣﻨﻨﯿﻮ ﮐﭽﻪ اﻓﻐﺎن ﺳﻮداﺮو ﺗﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮی دی ،ﮐﻮم ﭼ ﻧدې د  ۹۸۰۰ﻧﻮﯾﻮ
دﻧﺪو ﭘﻪ اﯦﺠﺎد او ﺗﻘﺮﯾﺒﺂ د  ۵۴۰۰۰ﺷﺘﻪ دﻧﺪو ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐ ﯾ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﯦﺪه ،ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐ
د ﻣﻮﺮﺳﯿﻞ د ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﯾﻮه ﺷﺮﮐﺖ د  ۵۴۰۰۰۰زرو ﯾﻮرو ﭘﻮر د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ
ﺧﭙﻞ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ ﺷﻤﯿﺮ د  ۱۲ﻧﻪ  ۴۳ﺗﻨﻮ ﺗﻪ او ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺎﻧﻪ ﯾ د  ۹۰۰۰۰ﯾﻮرو ﻧﻪ ۳٬۶
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ﯾﻮرو ﺗﻪ زﯾﺎﺗﻪ ﮐﯾﺪه.
د ﺳﻼﻣﺸﻮرې ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ او ﺗﺨﻨﯿ روزﻧﻪ ﭼ د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ د ﭘﺮوﺮام د
ﻟﻮﺑﻐﺎړو ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻮر ﮐ ﺑﺮاﺑﺮﯾي د ارزﺖ د ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻨﯿﺮ ﻻﻧﺪې
ﭘﻨﻮ ډﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰې دي :د ﭼﺮﺎﻧﻮ ،ﻟﺒﻨﯿﺎﺗﻮ ،ﺳﺎﺑﻮ ،ﻏﻨﻤﻮ او ﻣﻐﺰﯾﺎﺗﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ .ﻫﻐﻪ
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ﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻬﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ ﭼ د وﻟﺴﻮاﻟ ،وﻻﯾﺖ او ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐﭽﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿي د
ارزﺖ د اړوﻧﺪه ﻨﯿﺮ ﻮل ﻟﻮري ﻟﻪ ﺑﺰﺮان ،ﺑﺮاﺑﺮوﻧ ،ﭘﯿﺮﯾﺪوﻧ ،ﻣﺘﺸﺒﺜﺎن،
ﮐﻮﭘﺮاﺗﯿﻔﻮﻧﻪ او ﭘﺎﻟﯿﺴ ﺟﻮړوﻧ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ﻧﯿﺴ .د دې ﮐﺎر ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ د ﭘﺎﯾﻠﻮ ﭘﺮ
ﺑﻨﺴ ﯾﻮ ﺑﺸﭙ ﺳﺎﯾﻞ ﺗﺮ ﭘﻮ ﻻﻧﺪې راﺷ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐ ﻮﻟ  ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ
وﻧﯿﻮل ﺷ .ﺎﻧي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ د دﻧﺪو ﻻﻧﺪې ډﺮوﻧﻪ اﺣﺘﻮا ﮐﻮي:
د وﻟﺴﻮاﻟ ،وﻻﯾﺖ او ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐﭽﻪ د دوﻟﺘ او ﺧﺼﻮﺻ ﺳﺘﻮروﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ د ډﯾﺎﻟﻮګ
ﺟﻮړول ﭼ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐ د ﻧﻮﻣﻮړو ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ د ﺗﻮﻟﯿﺪ او ﭘﻠﻮرﻟﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐ د
ﺧﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب رﯾﭙﻮﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﯿﻮل ﺷ او ﮐﯿﺪای ﺷ دﻏﻪ ﺧﻨوﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻨﻪ ﯾﻮوړل
ﺷ؛
 ﻟﺮوﻧ ﻟﻮري د ارزﺖ د ﻨﯿﺮ ﭘﻪ ﭘﻨﻮ ډﺮوﻧﻮ ﮐ ﺗﺨﻨﯿ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧ او
ﺳﻮداﺮﯾﺰه روزﻧﻪ ﻣﻮﻣ .ﻏﻮﻧې ﻟﻪ د ﻣﺤﺼﻼﺗﻮ د ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ډﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﺳﻮداﺮﯾﺰه
ﻧﻨﺪارﺗﻮﻧﻪ ﻫﻢ د ﻮ ﻟﺮوﻧﻮ ﻟﻮرﯾﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ډﯾﺎﻟﻮګ ﻫﻮي؛
ﮐﻠﯿﻮاﻟ ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ د اوﺑﻮ ﻟﻮﻧ د ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ د ﺗﺮﻣﯿﻢ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او د ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﻮ د
ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن ﻣﻮﻣ.
د ﮐﺮﻫﻨ ﭘﻪ ﺳﺘﻮر ﮐ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺷﺎوﺧﻮا  ۱۲۸۰۰دﻧﺪې ﻣﻨﺘﻪ راﻏﻠ دي .راز راز
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﻫﻤﺪارﻧﻪ د ﻧﻮﯾﻮ ﻟﯾﻮ او ﻧﻮﺘﻮﻧﻮ دﭘﺎره د اﻟﻬﺎم ﺳﺮﭼﯿﻨﻪ ده ﭼ ۱۳۹۴ ﺨﻪ
ﺗﻪ  ۱۳۹۵ﮐﺎل ﭘﻮرې د ﮐﺮﻫﻨ د ﻮ ﻟﺮوﻧﻮ د ﻋﻮاﯾﺪو د زﯾﺎﺗﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﯾ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﯾﺪه.
ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،ﺎﻧي وداﻧﯿﺰ ﻧﻮﺘﻮﻧﻪ د اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ د ﺳﻤﻮن ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.
ﻫﻐﻪ ﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻬﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ ﭼ اوس ﻃﺮﺣﻪ ﮐﯿي ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﻏﻨﻤﻮ ﭘﻪ
ﮐﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺘﻪ اﻏﯿﺰه وﮐي .ﭘﻪ دﻏﻮ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ د اوﺑﻮ
ﻟﻮﻧ د ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﺑﯿﺎرﻏﻮل او د ﺎﻧي ﺳﺮﮐﻮﻧﻮ ،ﭘﻠﻮﻧﻮ او ﺗﺤﻮﯾﻠﺨﺎﻧﻮ
ﺟﻮړول ﺷﺎﻣﻞ دي .ﭘﻪ اوږدﻣﻬﺎل ﮐ د ﻏﻨﻤﻮ ﮐﺮﻧ ﺗﻪ زور ورﮐﻮل او د ﻏﻨﻤﻮ د
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ زﯾﺎﺗﻮل ﺑﻪ د ﮐﺎرﻣﻮﻧﺪﻧ ﻣﻮﺳﻤ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﻪ راوړي او د ﻓﺎرﻣﻮﻧﻮ د
ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻋﻮاﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﻮړ ﮐي.
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