ﭘﻮﻫﻪ ﻮاک دی :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﻮې ﮐﯿﺪوﻧ اﻧﺮژۍ د اﺗﺤﺎدﯾ د ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ د اﺋﺘﻼف 
ﻮاﮐﻤﻨﻮﻧ ﺑﺤﺚ
ﻣﺤﻤﺪ ﻞ ﺧﻠﻤ ،د  MEWوزﯾﺮ و وﯾﻠ’ ،ﻣﻮږ ﺗﻞ د ﺧﺼﻮﺻ ﺳﺘﻮر ﻣﻼﺗ ﮐﻮو .دا زﻣﻮږ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ډﻳﺮ ﻪ ﻓﺮﺻﺖ دی ﺗﺮﻮ ﻟﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه
ﮐﯿﻨﻮ او د ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ،ﭘﺎﻟﯿﺴﯧﻮ ،د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ د ﺳﯿﺴﻢ ،او ﭘﺮوژو ﭘﻪ اړه ﺳﺮه ﺑﺤﺚ وﮐو .د ﺮوﭘ ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠ ﻫﺮې ﭘﻮﺘﻨ ﺗﻪ
ﻮاب ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟ ﺷ‘.
د ورﮐﺸﺎپ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐ ،ﻏو د ﻧﻮې ﮐﯿﺪوﻧﻮ اﻧﺮژﯦﻮ د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ د ﭘﺮوﺳ ،ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﮐ د اوﺳﻤﻬﺎﻟﻪ ﺷﻮو ﻣﻮاردو ،ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ او ﭘﺎﻟﯿﺴﻮ او راﺗﻠﻮﻧﻮ
ﭘﺮوژو او ﺧﺼﻮﺻ ﺳﺘﻮر ﻟﭙﺎره د ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ،ﻟﻪ ﺧﺎﻟﺺ اﻧﺪازه ﮐﻮل ﭘﻪ اړه ﺑﺤﺚ وﮐ .د  ،MEW، MRRDاو  DABSﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﻧﻮې
ﮐﯿﺪوﻧ اﻧﺮژۍ ﭘﻪ ﺳﺘﻮر ﮐ ﻟﻪ ﮐﻠﯿﺪي ﺑﻨﺴﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﻟﻪ ون ﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻣﯿﺰوﻧﻮ ﮐ د ﺮوﭘ ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﮐﻮرﺑﻪ ﺗﻮت وﮐ
او ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﯾ ورﺳﺮه ﺷﺮﯾﻪ ﮐه.
آﻣﻨﻪ ﻋﺪﯾﻞ ،د  AREUﻋﻤﻮﻣ ﻣﺪﯾﺮې و وﯾﻠ’ ،د  AREUد ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ اﺋﺘﻼف داﺳ ﯾﻮ ﭘﻮل دی ﭼ ﻟﻪ  AREUﺳﺮه د اوﺳﻤﻬﺎﻟﻪ ﺷﻮې ﭘﻮﻫ ﭘﻪ
ﺧﭙﺮوﻟﻮ ،د ﺧﭙﻠﻮ ﻏو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ روزﻟﻮ او ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻟﻮړوﻟﻮ ،او د ﻟﯿﻮاﻟﻮ ﯾﺎ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮوﻧﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ د ﭘﻮﻫ ﭘﻪ ﺷﺮﯾﻮﻟﻮ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي‘ .
ﭘﻮﻫﻪ او ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﺧﺼﻮﺻ ﺳﺘﻮر ﮐ د ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻮ د ﯿﻠﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺳﯿﺎﻟ ﮐﻮﻧ  او ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي .د دې ورﮐﺸﺎپ ﻣﻮﺧﻪ د
 AREUﻟﻪ ﻏو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﻫﻐﻮې د ﺳﻮداﺮۍ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮل دي ﺗﺮﻮ د اﻧﺮژۍ ﭘﻪ ﻣﻠ او ﻧﯾﻮال ﻣﺎرﮐﯿ ﮐ ﺳﯿﺎﻟ
وﮐي.
د  AREUﻏو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻓﺮﺻﺖ درﻟﻮد ﺗﺮﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪه ﺳﺘﻮر ﮐ د ﻧﻨﻮﻧﻮ او ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﺑﺤﺚ وﮐی او د ﯾﻮ رﺳﻤ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺎﺧﻮا ﺷﺒ
ﺟﻮړوی .ﺷﺒﻪ ﺟﻮړوﻧﻪ ﻟﻪ  AREUﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﺗﺮﻮ د ﻧﻮې ﮐﯿﺪوﻧﻮ اﻧﺮژﯦﻮ ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ،ﭘﺎﻟﯿﺴﯧﻮ او ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻔﻮذ وﺳﺎﺗ .ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻏو
ﺳﺮه د اوﺳﻨﯧﻮ ﺷﺒﻮ د ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ د ﻮ اړﯦﻮ ﭘﻪ راﻣﻨﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ د ﻣﺮﺳﺘ ﺗﺮﻨ AREU ،ﻫﻤﺪاراز د ﯾﻮه ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻪ
ﺗﻮﻪ ﺧﭙﻞ ﺛﺒﺎت ﻫﻢ ډاډﻣﻨﻮي .ﭘﺪې ډول ﺳﺮه دا د ﻧﻮې ﮐﯿﺪوﻧ اﻧﺮژۍ ﺳﺘﻮر ﭘﻪ ﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﻮﻟ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﺎن ﺑﺴﯿﺎ ﭘﺎﮐ
اﻧﺮژۍ ﺗﻮﻟﯿﺪ ډاډﻣﻨﻮﻟ ﺷ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺮژۍ ﺳﻮر د ) (GIZﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب د آﻟﻤﺎن د ﻧﯾﻮاﻟ ﻫﻤﺎرۍ ﻮﻟﻨﻪ ) (BMZد آﻟﻤﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرۍ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت
ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﻧﻮي ﮐﯧﺪوﻧ اﻧﺮژۍ ﺗﻮﻟﯿﺪ او د اﻧﺮژۍ ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ ده ﺗﺮﻮ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻪ وده  ESIPﭘﻠ ﮐﻮي .د ) (ESIPﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﺮوﺮام
ﻟﻪ ﮐﻠﯿﺪي ادارو ﺳﺮه ﭘﺮ ﻣﻠ او وﻻﯾﺘ ﮐﭽﻪ ﻟﻪ ﻧدې ﺨﻪ ﻫﻤﺎري ، ESIPورﮐي او ﭼﺎﭘﯧﺮﯾﺎل ﺧﻮﻧﺪي ﮐي .د دﻏ ﻣﻮﺧ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره
ﮐﻮي ﻮ داﺳ اداري ﭼﻮﮐﺎټ ﺟﻮړ ﮐي ﭼ د ﺑﺮﯦﻨﺎ رﺳﻮﻟﻮ ﺑﺎوري وړﺗﯿﺎ وﻟﺮي .ﻫﻤﺪاراز ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻ ﺳﻮر ﺳﺮه د ﺑﺎزار ﭘﺮ ﺑﻨﺴ د
د اﻧﺮژۍ ﭘﻪ ، ESIPﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﻣﻨﻠﻮ او ﻟﻤﺮﯾﺰ ﺑﺮﯦﻨﺎ ﻧﻈﺮوﻧﻮ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﻮ ﭘﺎﻧﻮﻧ ﺟﺬب ﮐي .ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐ
.دوﻟﺘ او ﺧﺼﻮﺻ ﺳﻮروﻧﻮ او ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐ د ﮐﺎر ﮐﻮوﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻟﻮړوﻧ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي
Teaser text:
ﮐﺎﺑﻞ ،د  ۱۳۹۸ﮐﺎل د ﻟﯿﻨﺪۍ  ۸ﻣﻪ – د ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﭘﻪ ورځ ،د ﻧﻮې ﮐﯿﺪوﻧ اﻧﺮژۍ ﻟﻪ ﺳﺘﻮر ﺨﻪ د ﮐﻠﯿﺪي ﺑﻨﺴﻮﻧﻮ ﯾﻮه اﺋﺘﻼف ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﭘﻪ ﯾﻮ
ﮐ ﺷﺮﯾﻪ ﮐه .ﺷﭙﯿﺘﻪ ﺧﻠ (MEW) ،ﺳﺮه د اوﺑﻮ او ﺑﺮﯾﻨﺎ ﭘﻪ وزارت ) (AREUورﮐﺸﺎپ ﮐ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﻮې ﮐﯿﺪوﻧ اﻧﺮژۍ ﻟﻪ اﺗﺤﺎدﯾ
ﻧﺎرﯾﻨﻪ او ﯿﻨﻪ ،ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﭼ ﭘﻪ ﺧﺼﻮﺻ ﺳﺘﻮر ﮐ د ﻧﻮې ﮐﯿﺪوﻧ اﻧﺮژۍ د ﺗﺮوﯾﺞ د ﺮﻧﻮاﻟ ﭘﻪ اړه وه ،ون وﮐ .ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ د
ﻏو ﺗﻪ د اوﺳﻤﻬﺎﻟﻪ ﺷﻮو ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﮐ او ﻫﻤﺪاراز د ﺧﭙﻠﻮ ﻏو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﻪ ﻟﻮړوﻟﻮ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐه .ﭘﻪ ون AREU
اﺳﺘﺎزي ﺷﺎﻣﻞ ) (MRRDد ﻣﺎﻟﯿ وزارت ،او د ﮐﻠﯿﻮ د ﺑﯿﺎرﻏﺎوﻧ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزرات  (DABS)،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺮﺷﻨﺎ ﺷﺮﮐﺖ  MEW،ﮐﻮﻧﻮ ﮐ د
.دﻏﻪ ورﮐﺸﺎپ ﻣﻼﺗ ﮐ (ESIP) ول .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ د اﻧﺮژۍ د ﺳﺘﻮر د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﺮوﺮام
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