د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

ﻪ ژوﻧﺪ ﺗﻪ را ﺳﺘﻨﯧﺪﻧﻪ
ﭘﯧﺮودوﻧ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﭙﺴ ﺗﻮﻪ د ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﺎر د ﮐﻠﯿﻦ ﺳک ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐ د
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ رﺿﺎﯾ ﮐﻮﭼﻨ ﺧﺮﯾﻪ ﻫ ﺗﻪ ﺗ راﺗ ﮐﻮی .ﻣﺮﻣﻨ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺘ او
ﭘﯧﺮوئ ﭼ د ﮐﻮرﻧ ۳۳ ﮐﻠﻦ ﻣﺸﺮ ﯾ ﭘﻪ زړه را ﻮﻧﻮ ﻟﻮﻮ ﮐ ﭘﻪ ﻫ ﮐ

زه اوس ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻴﻨﻪ ﺑﺎور

ﭘﻠﻮری ﺑﻮی ﮐﻮی .د ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺨﻪ د اﻃﻤﻨﺎن وروﺳﺘﻪ ﯾﻮ ﻣﯧﺮﻣﻦ د ﺳﺮ ﭘﻪ ﺧﻮﻮﻧ

ﻟﺮم :دا ﭼ زه د ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻟﻪ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ

ﺳﺮه ﻫﺮ ﻪ ﻣﻨ او ﻮ ﻗﻄ د ﺧﭙﻠ ﺳﻮدا ﮐﻮړۍ ﺗﻪ اﭼﻮی .ﮐﺎرو ﺑﺎر ﯾ ﺧﻮرا

ﺳﺮه ﺳﻢ ﮐﺎر ﮐﻮم ،او زﻣﺎ ﭘﯧﺮودﻧ

ﻪ دی :رﺿﺎﯾ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﯿﻮ ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐ ﭘﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮﻧ ﻫﻢ ﻤﺎرﻟ ،او ﭘﻠﻮر
ﯾ ﭘﻪ ﺗﻠﭙﺎﺗ ډول ﻣﺦ ﭘﻪ زﯾﺎ ﺗﯧﺪو دی.
ﭘﯧﺮودوﻧ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﭙﺴ ﺗﻮﻪ د ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﺎر د ﮐﻠﯿﻦ ﺳک ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐ د ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﻦ رﺿﺎﯾ ﮐﻮﭼﻨ ﺧﺮﯾﻪ ﻫ ﺗﻪ ﺗ راﺗ ﮐﻮی .ﻣﺮﻣﻨ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺘ او ﭘﯧﺮوئ ﭼ د
ﮐﻮرﻧ ۳۳ ﮐﻠﻦ ﻣﺸﺮ ﯾ ﭘﻪ زړه را ﻮﻧﻮ ﻟﻮﻮ ﮐ ﭘﻪ ﻫ ﮐ ﭘﻠﻮری ﺑﻮی ﮐﻮی .د
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺨﻪ د اﻃﻤﻨﺎن وروﺳﺘﻪ ﯾﻮ ﻣﯧﺮﻣﻦ د ﺳﺮ ﭘﻪ ﺧﻮﻮﻧ ﺳﺮه ﻫﺮ ﻪ ﻣﻨ او ﻮ
ﻗﻄ د ﺧﭙﻠ ﺳﻮدا ﮐﻮړۍ ﺗﻪ اﭼﻮی .ﮐﺎرو ﺑﺎر ﯾ ﺧﻮرا ﻪ دی :رﺿﺎﯾ ﭘﻪ دې
وروﺳﺘﯿﻮ ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐ ﭘﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮﻧ ﻫﻢ ﻤﺎرﻟ ،او ﭘﻠﻮر ﯾ ﭘﻪ ﺗﻠﭙﺎﺗ ډول ﻣﺦ ﭘﻪ زﯾﺎ
ﺗﯧﺪو دی.
ﭘﻪ دې وروﺳﺘﯿﻮ ﮐ ،ﮐﺎروﺑﺎر ډﯦﺮﻪ ﻧﻪ وو .رﺿﺎﯾ او ﮐﻮرﻧ ﯾ ﻟﻪ  ۱۵ﮐﻠﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت
وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ  ۱۳۹۵ﮐﺎل ﻟﻪ اﯾﺮاه راس ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮل .ﻫﻠﺘﻪ ﯾ ﻫﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮرا
ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ وو ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﯾﺎد راړوی :ﻣﻮږ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ اﯾﺮان ﮐ د دې ﭘﻪ ﺷﺎن  دﻧﺪې او ﻪ
ژوﻧﺪ ﻫﻴﻠﻪ درﻟﻮده .اﻣﺎ دا ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻮ ﯾﻮ ﺧﻮب ﭘﺎﺗ ﺷﻮه ،ﻧﻮ ﻪ ﻣ دا ﻪ وﺑﻠﻠﻪ ﭼ ﺑﯧﺮﺗﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮرﺗﻪ راﺷﻮ ،رﺿﺎﯾ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﻮداﺮي ﭼ اﯾﺮان ﺗﻪ ﻟﻪ ﺗ ﻧﻪ
ﻣﺨ ﯾ درﻟﻮده ﺑﯿﺎ ﭘﯿﻞ ﮐه .ده د د ﺧﻮراﮐ ﺗﻮﮐﻮ ﯾﻮه ﮐﻮﭼﻨﯿ ﻫ ﺟﻮړه ﮐه ،ﭼ
ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ ﺟﻮړې ﺷﻮې ﻣﺴﺘ او د ﺧﭙﻠ ﻏﻮا ﻟﻪ ﺷﯿﺪ ﺗﯿﺎر ﺷﻮی ﭘﯧﺮوئ ﺑﻪ ﯾ ﭘ
ﭘﻠﻮرل .ﺧﻮ د ده ﺗﻮﻟﯿﺪات د ﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ درﻟﻮدﻧ ﻧﻪ وو ،او ﭘﻪ ورځ ﮐ ﺑﻪ ﯾ ﯾﻮا۷۰ 
ﯾﺎ  ۸۰ﻟﯧﺘﺮه ﺷﺪې ﭘﺮوﺳﺲ ﮐﻮﻟ رﺿﺎﯾ ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺧﻮ د ﻣﯿﺎﺷﺘ ﺑﻪ ﯾ ﯾﻮا
 ۱۰۰۰۰ﻟﺴﺰره اﻓﻐﺎﻧ او ﯾﺎ  ۱۱۵ﯾﻮروﻠ .ﭼ ﻫﻐﻪ ﯾ ﯾﻮا د دﮐﺎن د ﮐﺮاﯾ او
ﮐﻮرﻧ د ﻟﺖ ﻟﭙﺎره ﺑﺴﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ .او ﭘﻪ دې ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯧﺪو ﭼ ﮐﺎر ﮐﻮﻧ وﻮﻣﺎری.
د ﭘﺎم وړ  د ﺑﻠﺦ د ﮐﺮﻧ ﭘﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮐ ﭘﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮی ﻧﻨﺪارﺗﻮن ﮐ ﯾﻮ ﻋﺴﻞ اﻟﻌﻤﻞ
وو .دﻟﺘﻪ ده د آﻟﻤﺎن د ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ ﻟﻮري د ﺷﯿﺪو د ﭘﺮوﺳﺲ د ﯾﻮې ﺟﻮړې ﺷﻮې روزﻧ ﭘﻪ
اړه ووارﯦﺪل .ده ﻫﻠﺘﻪ ﻧﻮم ﻟﯿﻨﻪ وﮐه او د ﻣﺎﻟﺪارۍ او ﺷﯿﺪو ﻟﻪ ﻣﺎﻫﯧﺮ ﻧﻪ ﯾ زده ﮐل
ﭼ ﻨﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﯿﺪو ﭘﻪ ﺣﺎﺻﻼﺗﻮ ﮐ زﯾﺎت واﻟ راوﻟ ،ﺷﯿﺪی ﭘﻪ ﻪ ﻣﺆﺛﺮه ﺗﻮﻪ

زﻣﺎ ﻣﺴﺘ او ﭘﯧﺮوئ ﺧﻮﻮی.

ﭘﺮوﺳﺲ ﮐی ،ﺧﭙﻠﻮ ﻟﺒﻨﯿﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ورﮐي ،ﭘﻪ ﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ او ﺑﺮﯾﺎل ﺗﻮب ﺳﺮه ﯾ
ﺑﺎزار ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐي .اوس ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫ وﯾﺎړوﻧ ﺧﺎوﻧﺪ ﺧﻮښ دی” :زه اوس ﭘﻪ دې
ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻴﻨﻪ ﺑﺎور ﻟﺮم :دا ﭼ زه د ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻟﻪ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﮐﺎر ﮐﻮم ،او زﻣﺎ
ﭘﯧﺮودﻧ زﻣﺎ ﻣﺴﺘ او ﭘﯧﺮوئ ﺧﻮﻮی .زه د ﺧﭙﻠ ﻋﺎدی  دری ﺑﺮاﺑﺮه ﻢ!“
دی اوس د ﺧﺮﻼو ﻪ ﺗﻼره ﻟﺮی .د روزوﻧ ﭘﻪ ﺳﻼ ،ده ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دﮐﺎن ﮐ ﯾ د
ﺧﭙﻠﻮ ﻟﺒﻨﯿﺎﺗﻮ د ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﻮ د ﻮدﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ زړه را ﻮﻧ اﻟﻤﺎرۍ ﺟﻮړه ﮐه.
ﭘﯧﺮودﻧﻨ ﮐﻮﻻی ﺷ ﻧﯧﻎ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ ورﺷ ﺗﺮ ﻮ دده ﺟﻮړې ﮐی ﻣﺴﺘ او ﭘﯧﺮوی
و ﭘﯧﺮي .رﺿﺎﯾ واﯾ ،دا ﯾﻮه ﻟﻮﯾﻪ ﺑﺮﯾﺎ وه” :زﻣﺎ ﭘﯧﺮودوﻧ ﭘﻪ رﯾﺘﯿﺎ ﻫﻢ دﻏﻪ اﻟﻤﺎرۍ
ﺧﻮﻮی .دوی اړ ﻧﺪی ﭼ ﭘﻪ ﻗﻄﺎر ﮐ ودرﯾی .اودوی ﭘﻮﻫﯿی ﭼ د ﺧﻮ وړ
ﻟﺒﻨﯿﺎت ﯾ ﭼﺮﺗﻪ اﯦ دی .زه د ﯾﻮې ﺑﻠ اﻟﻤﺎرۍ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻼن ﻟﺮم .ﮐﻮم ﭼ زه ﺑﻪ ﻻ
ډﯦﺮو ﭘﯧﺮودوﻧﻮ ﺗﻪ ﭼ ﭼﻮ ﺗﯿﺎ وې ﺑﺮاﺑﺮې ﮐم .او ﻧﻮﯾﻮ ﮐﺎرﮐﻮﻧﻮ دا ﺷﻮﻧ ﮐه“
رﺿﺎﯾ اوس د ﺧﭙﻞ ﻪ ژوﻧﺪ ﺧﻮب ﭘﻪ رﯾﺘﯿﺎ ﺑﺪل ﮐی ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﻃﻦ ﮐ.
ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻬﺒﻮدی ﻫﻢ ورﺗﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮی ۳۷ .ﮐﻠﻨﻪ ﻣﻮر او د دې اوﻻدوﻧﻪ ﻧﻬﻪ ) (۹ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻪ اﯾﺮان
ﮐ و اوﺳﯧﺪل .ﭘﻪ  ۱۳۹۴ﮐﺎل ﮐ ﯾ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ را ﺳﺘﻨﯧﺪو ﺳﺮه دې د ﻟﺒﻨﯿﺎﺗﻮ ﭘﯧﺮ
او ﭘﻠﻮر ﭘﯿﻞ ﮐ او ﻟﻪ ورﺗﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮه ﮐﻮم ﭼ رﺿﺎﯾ ورﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮی
وو‐ د ﺷﯧﺪو ﻟ ﺣﺎﺻﻞ او د ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﻮ ﺿﻌﯿﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ .اﻣﺎ اوس ،ﻟﻪ روزﻧ وروﺳﺘﻪ ،د
دې ﺳﻮدا ﺮی ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﺦ  ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت دوه ﺑﺮاﺑﺮه او ﺧﭙﻠﻪ ﻪ ﻣ دری
ﺑﺮاﺑﺮه ﮐې دې ووﯾﻞ” :زه اوس دری ﻧﻮی ﮐﺎرﮐﻮﻧ ﻟﺮم .زه ﯾ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ د
ډﯦﺮوﻧ ﺧﯿﺎل ﻫﻢ ﻟﺮم .دﻏﻪ ﭘﻪ ﺎن ﺑﺎوری ﻣﯧﺮﻣﻨ ﻟﻪ ﻧﻨﺪار ﭼﯿﺎﻧﻮ ﺨﻪ د ﺳﻮداﺮۍ ﭘﻪ
ﺳﻤﻮﻧﻪ ﮐ ﯾﻮ اﻟﻬﺎم واﺧﯿﺴﺖ ،ﻫﻐﻪ دا ﭼ دې وﻟﯿﺪل ﭼ ډﯦﺮئ اﺳﺘﺎزی ﻟﻪ ﺎن ﺳﺮه
ﺧﭙﻞ د ﺳﻮداﺮۍ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ ﻟﺮی ،او ﻫﻐﻪ ﺗﻮﮐ اﻋﻼﻧﻮی ﭼ ﭼ دوی ﯾ ﺧﭙﻠﻮ اﻟﻤﺎرﯾﻮ
ﮐ ﻟﺮی .ﻟﻪ ﺎﻧﻪ ﺳﺮه ﯾ ووﯾﻞ دا ﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ده ،ﻪ ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﺟﻞ ﻫﻤﺪاﺳ وﮐم .
دا ﭘﻪ رﻳﺘﯿﺎ ﻫﻢ ﻟﺖ دی :د ﮐﺎرت درﻟﻮدل دا آﺳﺎﻧﻪ ﮐﻮی ﭼ ﻟﻪ ﺳﻮداﺮو ﺳﺮه ﭘﻪ
اړﯾﻪ ﮐ اوﺳ ﻮک ﭼ ﻏﻮره ﭘﯧﺮودوﻧ دی.
د راﺳﺘﻨﻮ ﺷﻮو ﭘﻪ ون د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﻤﺎﻟ وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ دﯦﺮئ وو ﻟﻪ ﺎﻏﻠ
رﺿﺎﯾ او آﻏﻠ ﺑﻬﺒﻮدی ،د ﻟﺒﻨﯿﺎﺗﻮ د ﺳﻮداﺮۍ ﭘﻪ ﺟﻮړﺖ ﮐ د آﻟﻤﺎن د ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ
ﻣﻼﺗ ﻧﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﻦ ﺷﻮی دی .او ﻮﻟﻮ ﺑﯿﺎ ﻧﻮرو ﺗﻪ دﻧﺪې ﻫﻢ اﺟﺎد ﮐی دی .آن ﺗﺮ دې
ﭼ ﯿﻨﻮ ﺧﻮ ﺗﺮ  ۱۰ﮐﺴﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﺎر ﻤﺎرﻟ دی.
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