د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

د ﺳﯿﻼﺑﻮﻧﻮ ﻣﺨﻨﯿﻮئ
اﮐﺎﺧﯿﻞ ،ﺑﺎﺑﺎﻧﻈﺮ او دروازه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ د ﺑﻐﻼن وﻻﯾﺖ درې ﮐﻮﭼﻨ
ﮐﻠ دي ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐ د  ۱۰۰ﻧﻪ ﺗﺮ  ۲۰۰ﮐﻮرﻧ ژوﻧﺪ ﮐﻮي .ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ دا ﮐﻠ ﯾﻮ
ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﺨﻪ ﯾﻮ ﻪ واﻦ ﻟﺮي ﺧﻮ  ورﺗﻪ واﻟ ﻫﻢ ﭘ ﻟﯿﺪل ﮐﯿي .د ﻧﻮﻣﻮړو

ﻣﻮﻧ اوس ﻫﻐﻪ اوﺑﻪ ﭼ د ﭘﺎﺳﻪ را

ﮐﻠﯿﻮ اوﺳﯿﺪوﻧ ﭼ د ﻏﻨﻤﻮ او ﺳﺒﻮ د ﮐﺮﻧ ﺨﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﺮﻣﺦ ﺑﯿﺎﯾ ﭘﻪ وار

ﺑﻬﯿي ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﮐﻨﺮول ﻻﻧﺪې ﻟﺮو او

وار د اوﺑﻮﻟﻮﻧ د ﮐﺎﻧﺎ ﻟﻮﻧﻮ د وﯾﺠﺎړﯾﺪو ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دي.

ﮐﻮﻻی ﺷﻮ د ﺧﭙﻠﻮ اړﺗﯿﺎو ﺳﺮه ﺳﻢ

د ﻫﺮ ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﯿﻞ ﮐ د ﺷﺎوﺧﻮا ﻏﺮوﻧﻮ ﺨﻪ ﻫﻐﻪ اوﺑﻪ ﭼ د واورو د وﻟ ﮐﯿﺪو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
ﻻﻧﺪې درې ﺗﻪ ﺑﻬﯿي ﻧﻪ ﯾﻮازې رودوﻧﻪ ﻟﻪ اوﺑﻮ ﺨﻪ ډﮐﻮي ،ﺑﻠﻪ ﺧ ،د ﭘﺮﻮ ﻮ او
ډﺑﺮې ﻟﻪ ﺎﻧﻪ ﺳﺮه راوړي ﭼ د اوﺑﻮﻟﻮﻧ ﭘﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐ ﭘﺎﺗ ﮐﯿې ﮐﻮم ﭼ د
ﺑﺰﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺮوﻧﺪو ﺗﻪ د اوﺑﻮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ډﯾﺮ دﻗﺖ ﺟﻮړﺷﻮي دي.
ﮐﺎل ﭘﻪ ﮐﺎل د اوﺑﻮ د ﮐﺎرووﻧﻮ د ﻮﻟﻨﻮ ﻣﺸﺮان د ﺧﭙﻠ ﺧﻮ ډﻟ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮي ،ﭘﯿﺴ را
ﻮﻟﻮي او ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﻪ ﮐﺮاﯾﻪ اﺧﻠ ﺗﺮ ﻮ ﻧﻮﻣﻮړي ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﺎک ﮐي .دا ﯾﻮ داﺳ ﺑﺎر
او زﯾﺎر دی ﭼ ﻫﺮ وار ﺑﯿﺎ ﺗﺮارﯾي ﻪ د ﺑﺎراﻧﻮﻧﻮ ﺑﻞ ﭘاو ﺣﺘﻤﺎً ﺑﯿﺎ راﺗﻠﻮﻧ دی او
دﻏﻪ ﻟۍ ﺑﻪ ﺑﯿﺎ ﻟﻪ ﺳﺮه ﭘﯿﻞ ﺷ.
د ﺑﺎﺑﺎﻧﻈﺮ د ﮐﻠ د اوﺑﻮ د ﮐﺎرووﻧﻮ د ﻮﻟﻨ ﻣﺸﺮ ﺣﺎﺟ ﺣﯿﻢ د اوﺑﻮﻟﻮﻧ د ﮐﺎﻧﺎ ﻟﻮﻧﻮ
د ﺑﻨﺪﯦﺪو د اﻏﯿﺰو ﭘﻪ ﺑﺎب ﺮﻨﺪوﻧ ﮐﻮي» :ﻧﻪ ﯾﻮازې د ﭘﺮﻮ ﻮ او ډﺑﺮې ﭘﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻮ
ﮐ ﺎی ﻧﯿﺴ ،ﺑﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ ﮐﺎﻧﺎ ﻟﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪ ﺷ ،ﺑﯿﺎ د ﺳﯧﻼب اوﺑﻪ د ﻣﻮﻧ د ﮐﺮوﻧﺪو
ﺨﻪ ﺗﯿﺮﯾي او زﻣﻮﻧ ﮐﻮرﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﯿي .دا اوﺑﻪ زﻣﻮﻧ د ﮐﺮﻧ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺨﺮﯾﺒﻮي
او زﻣﻮﻧ ﺷﺨﺼ ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﺗﻪ زﯾﺎن رﺳﻮي«.
د اﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ د ﺑﻐﻼن وﻻﯾﺖ د ﮐﺮﻧ ،اوﺑﻮﻟﻮﻧ او ﻣﺎﻟﺪارۍ د رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺮه ﯾﻮﺎی
ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړو درﯾﻮ ﮐﻠﯿﻮ ﮐ د اوﺑﻮ د ﮐﺎرووﻧﻮ د ﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﯾﺪه ﭼ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐ
ﻫﻠﺘﻪ اﻏﯿﺰﻣﻦ ﺳﺎﺗﻨﺪوی ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻪ او د ﭘﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﻋﺼﺮي ﮐﺎﻧﺎ ﻟﻮﻧﻪ ﺟﻮړﺷﻮي دي
ﭼ آن د ﺳﺨﺘﻮ ﺑﺎراﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﮐ اوﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﺮول ﺷﻮي ډول ﮐﺮوﻧﺪو ﺗﻪ ﻟﯿي .د
اﮐﺎﺧﯿﻞ د ﮐﻠ د اوﺑﻮ د ﮐﺎرووﻧﻮ د ﻮﻟﻨ ﻣﺸﺮ ﺎﻏﻠ ﻧﻌﯿﻢ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ،دﻏﻪ ﻧﻮې ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ
ډﯾﺮه زﯾﺎﺗﻪ اﻏﯿﺰه ﮐﯾﺪه» .ﻣﻮﻧ اوس ﻫﻐﻪ اوﺑﻪ ﭼ د ﭘﺎﺳﻪ را ﺑﻬﯿي ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﮐﻨﺮول
ﻻﻧﺪې ﻟﺮو او ﮐﻮﻻی ﺷﻮ د ﺧﭙﻠﻮ اړﺗﯿﺎو ﺳﺮه ﺳﻢ ﮐﺮوﻧﺪې ﭘﻪ ﮐﺮه ﺗﻮﻪ ﺧوﺑ ﮐو«.
ﭘﺨﻮا ﺑﻪ دا راز ﻧﺎروﯾﻨﻮﻧﻪ ﯾﻮ ﺑﺪﯾﻬ ﮐﺎر ﻞ ﮐﯿﺪه .ﮐﻠﻪ ﭼ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻪ د ﺳﯿﻼﺑﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
ﺑﻨﺪﺷﻮل ،زﯾﺎت ﺷﻤﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺪې ﺑﻪ د اوﺑﻮﻟﻮﻧ د ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺨﻪ ﺑ ﺑﺮﺧ ﮐﯿﺪﻟ ﭼ دا
ﮐﺎر ﻧﻪ ﯾﻮازې زﻣﻮﻧ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﺑﻠﻪ ﻫﻤﺪاراز د ﻣﺤﻠ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻋﻮاﯾﺪو ﺗﻪ ﻫﻢ زﯾﺎن
رﺳﺎوه .ﺎﻏﻠ ﻧﻌﯿﻢ اوس ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﺳﺮه واﯾ» :دا ﺧﺒﺮې اوس ﭘﺨﻮاﻧ دی .د ﻧﻮﯾﻮ

ﮐﺮوﻧﺪې ﭘﻪ ﮐﺮه ﺗﻮﻪ ﺧوﺑ ﮐو

ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ درﻟﻮدﻟﻮ ﺳﺮه اوس ﻣﻮﻧ ﮐﻮﻻی ﺷﻮ ﺣﺘ د ﻣ ﻻ زﯾﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺧوﺑﻪ ﮐو
ﭼ زﻣﻮﻧ د ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ د ﭼ ودې ﺳﺒﺐ ﺷﻮی دی .ﺑﺮﺳﯿﺮه ﭘﺮدې ،اوس ﻣﻮﻧ
ﮐﻮﻻی ﺷﻮ د ﺑﺰﺮو ﺗﺮ ﻣﻨ اوﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ډول ووﯾﺸﻮ ﺗﺮ ﻮ ﻫﺮ ﺳی ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ
ﻻس راوړي«.
د ﻧﻮﻣﻮړو ﮐﻠﯿﻮ د اوﺳﯿﺪوﻧﻮ ﺑﺮﺳﯿﺮه ،ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﭼ ﻟﻪ دې ﺳﯿﻤ ﺨﻪ ﺗﯿﺮﯾي ﻫﻢ
د ﻧﻮﻣﻮړې زﯾﺮﺑﻨﺎ ﺨﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي .ﻪ د ﺳﯿﻼﺑﻮﻧﻮ اوﺑﻮ ﺳﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ زﯾﺎن
رﺳﺎوه او د ﭘﺮﻮ ﻮ او ﺧ ﺑﻪ ﯾ ﭘﺮ ﻻرو ﭘﺮﯾﻮدې .د ﮐﺮﯾﻢ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﮐﻠ ﯾﻮ
اوﺳﯿﺪوﻧ داﺳ واﯾ» :دا ﺳﺘﻮﻧﺰه اوس ﻟﻪ ﻣﻨﻪ ﺗﻠﻠ ده .ﻣﻮﻧ ﮐﻮﻻی ﺷﻮ اوﺑﻪ ﭘﻪ
ﮐﻨﺮول ﺷﻮي ډول وﺑﺎﺳﻮ او وﯾ وﯾﺸﻮ .اوس اوﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺎﯾﺘﻪ ﻟﯿل ﮐﯿي ﭼ ورﭘﻮرې
اړه ﻟﺮي :ﯾﻌﻨ د اوﺑﻮﻟﻮﻧ ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻮ او ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐ ﮐﺮوﻧﺪو ﺗﻪ«.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د اﮐﺜﺮﯾﺘﻮ ﮐﻮرواﻟﻮ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﮐﺮﻧ ﭘﻮرې ﺗﻟ دی .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ ،د
اﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﻧﻮرې ډﻟ ﻟﻪ د ﻏﻨﻤﻮ او ﺳﺒﻮ د ﺑﺰﺮاﻧﻮ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي ﺗﺮ ﻮ ﻫﻐﻮی
وﮐﻮﻻی ﺷ ﺧﭙﻞ ﺣﺎﺻﻼت زﯾﺎت ﮐي او ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻮاﯾﺪو ﺗﻪ ﺳﻤﻮن ورﮐي.
ﺧﭙﺮوﻧﻪ۱۳۹۶ :
ﭘﺮوﺮام :ﺗﻠﭙﺎﺗ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎ او د ﮐﺎرﻣﻮﻧﺪﻧ وده )(SEDEP
ﭘﺎﻧﻪ ورﮐﻮﻧ اداره :د آﻟﻤﺎن د ﻓﺪراﻟ ﺣﻮﻣﺖ د اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﺳﺘﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت )(BMZ
ﺷﺮﯾﺎن :د ﺻﻨﺎﯾﻌﻮ او ﺳﻮداﺮۍ وزارت ) (MoCIو ﻣﺎﻟﯿ وزارت ) (MoFد ﮐﻠﯿﻮ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻧ وزارت ) (MRRDد
ﻟﻤﻧﯿﻮ ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ ﭘﻮروﻧﻮ ﺑﺎﻧ (FMFB) د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻳﻮال ﺑﺎﻧ (AIB) ﻏﺰﻧﻔﺮ ﺑﺎﻧ
ﭘﻠ ﮐﻮﻧ ﻣﺆﺳﺴﻪDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH :
وﻻﯾﺘﻮﻧﻪ :ﮐﺎﺑﻞ ،ﺑﺪﺧﺸﺎن¸ ﺑﻐﻼن ،ﺑﻠﺦ¸ﺳﻤﻨﺎن¸ ﮐﻨﺪز او ﺗﺨﺎر.
د ﭘﺮوﺮام ﻣﺆﺧ :د ﻧﺎرﯾﻨﻪ وو او ﯿﻨﻪ وو ﻟﭙﺎره د ﻮﻟﻮ وو ﭘﻪ ډﻟﻮ ﮐ د ﻤﺎرﻧ او ﻋﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ راﻣﯿﻨ ﺗﻪ ﺷﻮي او ﻟﻪ
ﺧﺼﻮﺻ ﺳﻮر ﻧﻪ ﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﯿي
ﻮﻟﻪ ﻣﻮده :د  ۱۳۹۲ﮐﺎل د ﮐﺐ ﺨﻪ د  ۱۳۹۷ﮐﺎل د ﻟﯿﻨﺪۍ ﺗﺮ ﻣﯿﺎﺷﺘ ﭘﻮرې

