د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

د ﻣﺮوب ﻟﻪ وﯦﺮې ﭘﺮﺗﻪ د ﺎک اوﺑﻪ
ﻧﻦ د ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ وﻻﯾﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻠﺦ ﮐ د ﻓﺮﯾﺪه ﺑﻠﺦ ﭘﻪ ﻮﻧ ﮐ ﯾﻮ ﻟﻤﺮﯾﻦ
ﺳﻬﺎر دی .ﺷﺎو ﺧﻮا  ۴،۰۰۰.۰۰زده ﮐﻮﻧ ﻫﺮه ورځ دﻟﺘﻪ ﻮﻧ ﺗﻪ  .د
ﻮﻧ ﭘﻪ اﻧ ﮐ زده ﮐﻮﻧ روغ او ﭘﻪ زده ﮐه ﺧﻮښ ﺎری .اﻣﺎ دا د ﺗﻞ ﭘﻪ

ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻣﻮږ د اﺑﻮرﺳﻮﻧﻮ ﻧﻮی

ﺷﺎن ﯾﻮه ﭘﯧﻪ ﻧﻮه.

ﭼﻮﭘﺗﯿﺎوې ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐي دی ﻣﺎﺗﻪ
دﻧﺎرﻏ ﮐﻮﻣﻪ رﻗﻊ ﻧﺪه راﻏﻠ ﻧﻪ ﻣ د

د ﻮﻧ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮوﻧ ﺳﺮﻮﻧ آﻏﻠ ﻧﺎدره ﻮک ﭼ ﮐﻠﻮﻧﻪ ﮐﯧی دﻟﺘﻪ دﻧﺪه ﺗﺮ

ﺧﻮاﺮ او ﯾﺎ ﭘﯿﭽﺶ د ﻧﺎروﻏﯿﻮ

ﺳﺮه ﮐﻮی ﭘﻪ ﯾﺎد ﻟﺮیˮ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮه ورځ ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﺗﺮ ﺷﻠﻮ ﭘﻮرې ﻧﺎروﻏﺎن درﻟﻮدل .زده

ﮐﻮﻣﻪ ﭘﯧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐې ده

ﮐﻮﻧ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻧﺎروﻏﯿﻮ او ﭘﯿﭽﺶ ﮐﯦﺪل او ﻣﻮر او ﯾﺎ ﭘﻼر ﺑﻪ ﯾ ﻣﺠﺒﻮر وو ﭼ دوی
روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﺑﻮزی“ دې زﯾﺎﺗﻪ ﮐه ،ﺗﻞ ﺑﻪ د دوﺑ ﭘﻪ ﺮم ﻓﺼﻞ ﮐ دا ﺑﺪ ﺣﺎﻟﺖ وو .اﻟﺒﺘﻪ
ﭼ ﻣﻮږ ﻮل ﭘﻮﻫﯧﺪو ﭼ وﻟ ﺑﻪ دوی ﻮل وﺧﺖ ﻧﺎروغ وو – دا د ﺎک د اﺑﻮ د ﯿ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻟﻪ وﺟﻪ وو .ﺗئ ﻣﺎﺷﻮم ﻣﺠﺒﻮر دئ ﭼ ﭘﻪ ورﺗﻪ ﻧدې ﺎه ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎوروﮐی
ﻟﻪ ﻨﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﮐ  ﺷﻤﯧﺮ وی ژوﻧﺪ ﮐﻮی ۱۳ .ﮐﻠﻨﻪ زده ﮐﻮﻧ ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﭼ
ﯾﻮه ﻟﻪ دوی ﻧﻪ وه ﭘﻪ ﯾﺎد راوړی ’اوﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﻞ ﺧې او ﻟﻪ ﭼﻠﯿﻮ ډﮐ وې .ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ ﻫﻐﻪ
اوﺑﻪ وﻠ ﻧﻮ زه ﻧﺎروﻏﻪ ﺷﻮم او ﺳﺨﺖ د ﯧې درد ﻣ درﻟﻮد زﻣﺎ ﭘﻼر ﻣﺠﺒﻮر وو
ﭼ ﻣﺎ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﺑﻮزی .ﻣﺆﺛﺮه او ﺧﻮﻧﺪوره زده ﮐه ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﻻﻧﺪې ﺷﻮﻧ ﻧﻪ
وه‘
ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،دﻏﻪ وﺿﯿﻌﺖ اوس د ﺗﯧﺮو ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده .دآﻟﻤﺎن ﻫﯧﻮاد د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اوﺑﻮ
رﺳﻮﻧ ﻟﻪ ادارې ﺳﺮه ﭘﻪ ﺑﻠﺦ وﻻﯾﺖ ﮐ ﺷﺎوﺧﻮا د  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ﯾﻮرو ﭘﺎﻧﻮﻧ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐه
ﺗﺮﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﺗﻪ ﻋﺼﺮی او ﺻﺤ د ﺎک اوﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮې ﮐي .اوس ﻣﻬﺎل ،ﻧدې
 ۳۳ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮه د اوﺑﻮ رﺳﻮﻧ ﺷﺒﻪ ،د  ۳۰۰ﻣﻌﺐ ﻣﺘﺮو ﭘﻪ ذﺧﯿﺮې ﺳﺮه د اوﺑﻮ ﯾﻮ ﻟﻮړ
ﺑﺮج او دوه ﻧﻮی ﮐﻮﻫ ﮐﯧﻨﺪل ﺷﻮی او ﭘﻪ اوﺑﻮ را اﯦﺴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻤﭙﻮﻧﻮ ﺳﻤﺒﺎل ﺷﻮی دی.
ﺗﺮﻮﻟﻪ ﻪ ﻻ دا ﭼ ﭘﻪ ﮐﻮﻫﯿﺎﻧﻮ ﮐ د ﮐﻠﻮرﯾﻨﻮ اﭼﻮل اوس اوﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﺮوﺑ ﮐﯧﺪو
ژﻏﻮري .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اوﺑﻮر رﺳﻮﻧ د ادارې د ﻧﻮی ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﺟﻮړوﻟﻮ د ﻋﻤﻮﻣ
ﻣﺪﯾﯿﺮ اﻧﺠﯿﻨﯿﺮ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﻪ ﯾﻼﻧ وﺳﭙﻟﻪ’ ،ﻣﻮږ د اوﺑﻮ د ﻣﻌﺎﻟﺠ د درﻣﻠﺨﻮﻧ ﭘﻪ ون
ﯾﻮه ﻧﻮې وداﻧ ﻟﺮو .اوﺑﻪ د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻧﻮﯾﻮ ﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ او د ﺧﻮﻧﺪ ﮐﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ
ﮐﻠﻮرﯾﻨﻮ وﻫﻞ ﺷﻮو ﺎﻧﯿﻮ ﮐ زﯦﺮﻣﻪ ﮐﯧی ،ﻣﻮږ ﮐﻮﻻی ﺷﻮ ﭼ د ﺎک د اوﺑﻮ ﻟﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﺮره ﺗﻮﻪ ﺎرﻧﻪ وﮐو‘ ددﻏﻪ ﺳﺎ ﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﻪ ده – د ﺎک د
اﺑﻮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮرا ﻪ ﺷﻮی دی.
د اﻧﺠﯿﻨﺮ ﯾﻼﻧ د ﺧﺒﺮو ﭘﻪ دوام ،ﻟﻪ  ۷۸۰ډﯦﺮې ﮐﻮرﻧ او د ﺎک د اوﺑﻮ ﻟﻪ ﻧﻮې ﺷﺒ
ﺳﺮه ﻧﻠﻮل ﺷﻮې دی ،او د اﺑﻮ رﺳﻮﻧ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐ ﻟﺮی ﭼ دﻏﻪ ﺷﻤﯧﺮه ﻟﻪ ۷۸۰

ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺨﻪ  ۲۰۰۰ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺗﻪ ﻟﻮړه ﮐی – ﭼ ﻧدې  ۴۰۰۰وی اوس ﻟﻪ ﭘﺎﮐﻮ اوﺑﻮ
ﺧﻮﻧﺪ اﺧﻠ .ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ د اوﺑﻮ رﺳﻮﻧ د دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺮ ﺎﻏﻠ وﺣﯿﺪ اﻟﻪ راﺷﯧﺪ
ﻨﺎر ﮐﻮی’ ،دا ﺧﻮرا ﻣﻬﻤﻪ ده ﭼ ﺧﻠ د اوﺑﻮ د ﻟﺖ ﺑﯧﻞ ﭘﻪ وﺧﺖ ﺳﺮه ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﮐی .ﮐﻪ د ﭘﻠ ﮐﻮﻧ ﻟﺸﺘﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐل ﺷ.ﻣﻮږ ﮐﻮﻻی ﺷﻮ ﭼ د ﺎک د ﭘﺎﮐﻮ
اوﺑﻮ رﺳﻮﻧ ﻟۍ د ﺑﻠﺦ ﻮل وﻻﯾﺖ ﺗﻪ ورﺳﻮ.
ډﯦﺮئ ﮐﻮرﻧ ﭼ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﮐ اﺳﺘﻮﻨﻪ ﮐﻮی اوس ﻣﻬﺎل د ﺎک ﭘﺎﮐ اوﺑﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﮐﻮی .اﻣﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن پ ﮐﻠﯿﻮاﻟ ﺳﯿﻤﻮ ﮐ ډﯦﺮئ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﯿﺎ د رودوﻧﻮ ،ﺳﺮﻟﻮﻮ
ﺎﺎﻧﻮ ،ډﻧوﻧﻮ اوﯾﺎ ﻫﻢ د ﺑﺎران اوﺑﻪ ﮐﺎروی .ﭘﻪ ﺑﺎور ﺳﺮه ﭼ د ﺎک ﮐې اوﺑﻪ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د وړ وړ ﻧﺎروﻏﯿﻮ او روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻪ ﺗﻪ داﺧﻠ ﻵﻣﻞ ﮐﯿی .آﻏﻠ ﻧﺎدرې د ﭘﺎﮐﻮ
اوﺑﻮ ﺗﺂﺛﯿﺮات ﭘﻪ ﻮ ﻟﻐﺘﻮﻧﻮ ﮐ راﺟﻤﻊ ﮐل’ :ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼ ﻣﻮږ د اﺑﻮرﺳﻮﻧﻮ ﻧﻮی
ﭼﻮﭘﺗﯿﺎوې ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐي دی ﻣﺎﺗﻪ دﻧﺎرﻏ ﮐﻮﻣﻪ رﻗﻊ ﻧﺪه راﻏﻠ ﻧﻪ ﻣ د ﺧﻮاﺮ او
ﯾﺎ ﭘﯿﭽﺶ د ﻧﺎروﻏﯿﻮ ﮐﻮﻣﻪ ﭘﯧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐې ده.
د ﺎک ﮐې اوﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻮ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﯾﻮه ﺳﺘﻮﻧﺰه ده ۱۳۸۳ .ﮐﺎل را
ﭘﺪې ﺧﻮا د آﻟﻤﺎن دوﻟﺖ د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ ﻟﻪ  ۷۷،۰۰۰.۰۰ﻧﻪ ډﯦﺮې ﮐﻮرﻧ د ﺎک
د ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ ﭘﺎﮐﻮ اوﺑﻮ ﻟﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮه ﻧﻠﻮﻟ دی ۱۳۸۸ .او  ۱۳۹۶ﮐﻠﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﺗﺮ
 ۴۰۰،۰۰۰.۰۰وی ﭘﺎﮐﻮ اوﺑﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ ﻟﺮی .آﻟﻤﺎن د ﺑﻠﺦ وﻻﯾﺖ د اﺑﻮ رﺳﻮﻧ د
ﺳﯿﺴﺖ ﭘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﭼﺎرو ﮐ ﻟﻪ  ۱۳۹۱ﺨﻪ ﺗﺮ  ۱۳۹۵ﮐﻠﻮ ﮐ وﻧه وال وو.
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