د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

د ﺳﻮداﺮۍ او د ﻮﻟﻨﯿﺰو اړﯾﻮ ﺎی
ﻫﺮه ﺷﻨﺒﻪ د ﺳﻬﺎر ﭘﻪ  ۸ﺑﺠﻮ د ﺗﯿﻢ ﺑﺎزار ﭼ د ﺗﺎﺟﺴﺘﺎن د ﺧﻮروګ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐ
ﭘﺮوت دی د اﻓﻐﺎن‐ﺗﺎﺟ د ﭘﻮﻟ ﭘﺮ ﺳﺮ د ﭘﻨﺞ د ﺳﯿﻨﺪ د دواړو ﺧﻮاوو د
ﺳﻮداﺮو ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻮ او ﻟﯿﺪوﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﺦ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯿي .رﻧﺎرﻧ ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ او ډول

دﻏﻪ ﺑﺎزار ﭘﻪ ﭘﻮﻟﻪ اﯾﺰه ﺳﯿﻤﻪ ﮐ د ﯾﻮه

ډول ﺎﺋﯿﺰ ﺧﻮراﮐﻮﻧﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ او روزﻧﯿﺰ ﻣﻮاد ،د ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤ وﺳﺎﯾﻞ او

 ﺗﻔﺎﻫﻢ د ﻣﻨﺘﻪ راوړﻟﻮ او د ﺛﺒﺎت

ﻫﻤﺪارﻧﻪ د ﻟﻮﺑﻮ ﺷﯿﺎن د ﻫﻐﻪ راز ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﻟﻪ ډﻟ ﺨﻪ دي ﭼ ﭘﻪ دې ﺑﺎزار

ﺟﻮړوﻧ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.

ﮐ ﭘﯿﺪا ﮐﯿﺪﻻی ﺷ .ﺧﻠ د اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﺮ ﻨ ﭘﻪ ﻮﻟﻨﯿﺰه ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ﻫﻢ
ﭘﻪ ﭼﺎﯾﺨﺎﻧﻪ ﮐ ﺳﺮه ﯾﻮﺎی ﮐﯿي او ﯾﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺳﺮه وﯾﻨ.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺗﺎﺟﺴﺘﺎن ې ﭘﻮﻟ ،ژﺑ ،دودوﻧﻪ او ﮐﻠﺘﻮر ﻟﺮي ﺧﻮ د وروﺳﺘ ﺗﺎرﯾ د
ﻮ ﻟﺴﯿﺰو ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ ﺨﻪ ﺟﻼ ﺷﻮي دي .راز راز ﺳﯿﺎﺳ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻪ او
د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺷﺨو ﭘﺮاړووﻧﻪ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺎوﻧﯾﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﮐ د ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻮﻧﻮ ﺳﺒﺐ
ﺷﻮي دي .د دﻏﻮ واﻗﻌﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه ،د ﭘﻮﻟ ﭘﺮ ﺳﺮ د ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻣﻮﺧﻪ
ﭼ د اﻟﻤﺎن د ﺣﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻤﻮﻟﯿي داده ﭼ د اﻓﻐﺎن او ﺗﺎﺟ د ﻮﻟﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ
ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰه ﻫﻤﺎري د ﺑﺎزار د ﻧﻮﯾﻮ ﺗاووﻧﻮ د ﯿﻨﺖ ﻟﻪ ﻻرې وده وﻣﻮﻣ ،د ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻮ
ﺨﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷ او ﺷﺘﻪ ﺳﺮﭼﯿﻨ ﺳﺮه ﯾﻮﺎی ﺷ .دا ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﻮﻟﻮ ﺗﻪ د ﻧدې ﻮﻟﻨﻮ
د ﭘﺎﯾﺖ ﻟﺮوﻧ ﻮﻟﻨﯿﺰې او اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐي.
د ﭘﻮﻟ ﭘﺮ ﺳﺮ د ﺗﯿﻢ ﺑﺎزار ﭘﻪ ﮐﺎل  ۲۰۰۲ﮐ ﺟﻮړ ﺷﻮ او ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ورﻨ ﮐﺎر
اﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯿي .د دې ﺑﺎزار د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﺎﺋﯿﺰ ﺣﻮﻣﺖ د ﺑﺎزار ﻟﭙﺎره ﻣﺤﺪودې
ﭘﯿﺴ درﻟﻮدې او د ژﻣ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﮐ د ﺑﺎران او واورې ﭘﻪ وړاﻧﺪې او ﭘﻪ دوﺑ ﮐ د
ﻟﻤﺮ د ﺗﻮدوﺧ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺳﻮداﺮو د ﺧﻮﯾﻨﺪي ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ﯾﻮازې ﯾﻮ ﺳﺎده ﻣﺮﮐﺰي
ﺳﺮﭘ ﺎی ﺟﻮړ ﮐ .د ﺑﯿﻠ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ،د ﺳﺎړه ﮐﻮوﻧ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﻮ د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
ډﯾﺮ زﯾﺎن ﻣﻨﻮﻧ ﺧﻮراﮐ ﻣﺤﺼﻮﻻت د ﻟﻤﺮ د ﺗﻮدوﺧ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﭼ ﺳﺮه ﺧﻮﺳﺎ
ﮐﯿﺪل .د ﺳﯿﻤ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ اﻗﻠﯿﻤ ﺷﺮاﯾﻂ د ﺷﭙو ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐ ﺳﻮداﺮي ﮐﺎﺑﻮ
ﻧﺎﻣﻤﻨﻪ ﮐې وه ﭼ دا ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وار ﭘﻪ دې ﻣﻮده ﮐ د ﻮﻟﻨ او ﺳﻮداﺮو د ﻋﺎﯾﺪو د ﭘﻪ
ﻻس راوړﻟﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺤﺪود ﮐی وو .ﺑﺮﺳﯿﺮه ﭘﺮدې ،اوﺳﻨ ﺑﺎزار ﯾﻮازې  ۲۰د ﭘﺮﭼﻮن
ﻫ ﻟﺮي ﭼ د ﺧﻠﻮ د ﻏﻮﺘﻨﻮ د ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﺑﺴﯿﺎ ﻧﻪ ﮐﻮي ﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺎزار ﮐ
د ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻮ ﺷﻤﯿﺮ د ﺗﯿﺮو ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐ ډﯾﺮ زﯾﺎت ﺷﻮی دی.
د ﺗﯿﻢ ﭘﻪ ﺑﺎزار ﮐ د ﺳﻮداﺮﯾﺰو ﺷﺮاﯾﻄﻮ د ﺳﻤﻮن ورﮐﻮﻟﻮ او د ﮐﻧﻮ د زﯾﺎﺗﻮﻧ د
ﻣﻤﻨﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻏﺮﻓﻮ ﺳﯿﻤﻪ ﻧﻮې ﺷﻮه ،ﯾﻮ ﺗﻟ ﺎی ﭼ د ﺳﯿﻮري ﻟﺮوﻧﻮ ﺳﺎﺣﻮ
ﻟﻪ ﺧﻮا اﺣﺎﻃﻪ ﺷﻮی دی ودان ﺷﻮ ،او د اوﺑﻮ او ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﻮ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮل .ﻫﺮه

ﺷﻨﺒﻪ د  ۳۰۰۰ﺗﻨﻮ ﻧﻪ زﯾﺎت اﻓﻐﺎن او ﺗﺎﺟ ﻫﯿﻮادوال دې ﺑﺎزار ﺗﻪ را ،او ﭘﻪ ﺑﺎزار ﮐ
د اﻓﻐﺎن او ﺗﺎﺟﯿ ﻣﺘﺸﺒﺜﺎﻧﻮ او ﻫﯿﻮﻟﺮوﻧﻮ ﺷﯿﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ  ۹۰او  ۵۰ﺗﻨﻮ ﺗﻪ زﯾﺎت
ﺷﻮی دی.
ﻣﯿﺮﻣﻦ ﺳﺘﺎره ﭼ ۲۸ ﮐﺎﻟﻪ ﻋﻤﺮ ﻟﺮي ډﯾﺮه راﺿ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ را .دا واﯾ» :ﻣﻮﻧ د دې
ﺑﺎزار ﺨﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﯾﻮ .ﻣﻮﻧ دﻟﺘﻪ ارزاﻧﻮ ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ او ﺧﻮراﮐ ﻣﻮادو ﺗﻪ ډﯾﺮ ﻻﺳﺮﺳ
ﻟﺮو ،ﯾﻌﻨ دا ﭼ ﻣﻮﻧ ﻧﻮرو ﯿﺰوﻧﻮ ﻟﻪ روﻏﺘﯿﺎ او ﻮوﻧ او روزﻧ ﻟﭙﺎره ډﯾﺮ ﻋﺎﯾﺪ
ﻟﺮو «.ﺑﺮﺳﯿﺮه ﭘﺮدې ،ﻧﻮئ ﺑﺎزار د ﻫﻐﻮ ﻮﻟﻨﻮ د ﮐﻠﺘﻮري راﺷ درﺷ ﯾﻮ ﺎی ﺮﯿﺪﻟ
دئ ﭼ د ﯾﻮې اوږدې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ ﺨﻪ ﺟﻼ ﺷﻮې وې .د ﻓﺮخ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﻮې ﺑﻠ
اوﺳﯿﺪوﻧ داﺳ ووﯾﻞ» :دﻏﻪ ﺑﺎزار د ﺳﭙﻮر ،ﮐﻠﺘﻮري او ﻧﻮرو ﻮﻟﻨﯿﺰو ﮐﻧﻮ ﭘﻪ ﯾﻮه
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺪﻟﯿی .د ﯾﻮې ﮐﻠﺘﻮري ﻏﻮﻧې ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺳﺮه دا ﺑﺎزار د ﯾﻮه  ﺗﻔﺎﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﻨﺘﻪ
راوړﻟﻮ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي او ﭘﻪ ﭘﻮﻟﻪ اﯾﺰه ﺳﯿﻤﻪ ﮐ د ﺛﺒﺎت ﭘﻪ ﺗﺎﻣﯿﻨﻮﻟﻮ ﮐ وﻧه واﺧﻠ«.
ﺑﺮﺳﯿﺮه ﭘﺮدې ،د ﺗﯿﻢ ﭘﻪ ﺑﺎزار ﮐ د ﯿﻨﻪ ﺳﻮداﺮو ﺷﻤﯿﺮ د ﻧﻮرو ﭘﻮﻟﻪ اﯾﺰو ﺑﺎزاروﻧﻮ ﭘﻪ
ﭘﺮﺗﻠﻪ زﯾﺎت ﺷﻮی دی .ﻧﻮئ ﺑﺎزار ﺑﻪ د ﺷﺮاﯾﻄﻮ د ﺳﻤﻮن ورﮐﻮﻟﻮ او د ﻫﯿﻮ د ﺷﻤﯿﺮ ﭘﻪ
زﯾﺎﺗﻮﻟﻮ ﺳﺮه د اﻗﺘﺼﺎدي او ﻮﻟﻨﯿﺰ ژوﻧﺪ ﭘﻪ اړﺧﻮﻧﻮ ﮐ د ﻮ ﺑﺮﺧ اﺧﯿﺴﺘﻨ ﺗﻪ وده
ورﮐي.
ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ،دا ﺑﺎزار د ﭘﻮﻟ ﭘﺮ ﺳﺮ د ﺳﻮداﺮۍ د ﮐﭽ ﭘﻪ ﻟﻮړوﻟﻮ ﮐ د ﭘﺎم وړ رول
ﻟﻮﺑﻮي او د ډﯾﺎﻟﻮګ ﭘﻪ ﯾﻮه ﭘﻼﺗﻔﺮم ﺑﺪل ﺷﻮی دی .د دې ﺑﺎزار ﺑﻠﻪ ﻪ داده ﭼ ﺗﺎﺟ
ﭼﺎرواک د ﭘﻮﻟ ﭘﺮ ﺳﺮ د ﺑﺎزاروﻧﻮ د ادارې ﭘﻪ ډﺮ ﮐ ډﯾﺮه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﻪ ﻻس راوړي او د
اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮه د ﻫﻤﺎرۍ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ډﯾﺮ دﻟﯿﻠﻮﻧﻪ وﻟﺮي .دﻏﻪ راز ﻫﻤﺎرۍ ﺑﻪ د
دواړو ﻫﯿﻮادوﻧﻮ د ﻏﺘﻠﯿﻮ اړﯾﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﺘﻪ راوړﻟﻮ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐي.
د ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﻧﯿﻪ :د  ۲۰۱۹ﮐﺎل د ﺟﻮن ﻣﯿﺎﺷﺖ
ﭘﺮوﺮام :د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن‐اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‐ﺗﺎﺟﺴﺘﺎن د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ ادﻏﺎم ﭘﺮوﺮام )ﭘﺎﺗﺮﯾﭗ (PATRIP -
دﺳﺘﻮر ورﮐﻮوﻧ ﻣﺮﺟﻊ :د اﻟﻤﺎن د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت
ﭘﺎرﻨﺮان :د آﻏﺎﺧﺎن ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺷﺒﻪ ،د آﻏﺎﺧﺎن ﺑﻨﺴ ،وﯾﺶ اﻧﺮﻧﺸﻨﻞ ،ﻣﯿﺸﻦ اﯾﺴﺖ ،د ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﺳﺎزﻣﺎن او
ﻧﻮر ﻏﯿﺮﺣﻮﻣﺘ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ
ﭘﻠ ﮐﻮوﻧ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ :د  KfWﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺑﺎﻧ ،د ﭘﺎﺮﯾﭗ ﺑﻨﺴ ،د آﻏﺎ ﺧﺎن ﺷﺒﻪ
وﻻﯾﺎت :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﭘﺘﯿﺎ ،ﺧﻮﺳﺖ ،ﻧﻨﺮﻫﺎر؛ ﺗﺎﺟﺴﺘﺎن – ﻮرﻧﻮ ﺑﺪﺧﺸﺎن؛ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن – ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺧﯿﺒﺮ
ﭘﺨﺘﻮﻧﺨﻮا
د ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ :د ﺗﺎﺟﺴﺘﺎن‐اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‐ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ و ﭘﻮﻟﻪ اﯾﺰو ﺳﯿﻤﻮ ﮐ ﺑﯿﺨﺒﻨﺎﯾ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻪ ﺛﺒﺎت ،ﻫﻤﺮاﯾ او
ﻫﻤﺎري ﺗﻪ وده ورﮐﻮي.

