ﺳﻤﻨﺎن
د ﺳﻤﻨﺎن ﻏﺮﻧ وﻻﯾﺖ ﭼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ ﭘﺮوت دی اوه وﻟﺴﻮاﻟ ﻟﺮي .ﺧﻠ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻪ ﭘﻪ دري او ﭘﺘﻮ ژﺑﻮ ﺧﺒﺮې ﮐﻮي.
د دې وﻻﯾﺖ د ﺷﺎوﺧﻮا  ۳۹۰۰۰ﺗﻨﻮ اوﺳﯿﺪوﻧﻮ  ۹۰ﺳﻠﻨﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﯿﻮاﻟ او اﻏﻠﺒﺎً ﻟﯿﺮې ﺳﯿﻤﻮ ﮐ ژوﻧﺪ ﮐﻮي.
ﻣﺤﻠ وي ﺧﭙﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎً د ﮐﺮﻫﻨ ﺨﻪ ﭘﻪ ﻻس راوړي ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ د ﮐﺮﻫﻨﯿﺰې ﻣ زﯾﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﺑﺴﯿﺎ ﺗﻮﻪ ﺧﺮوړﺑﻪ ﺷﻮې ﻧﻪ ده.
وﭼﺎﻟ او ﺳﯿﻼﺑﻮﻧﻪ د ﺧﻮراﮐ ﺗﻮﮐﻮ د ﻧﺎﺎﭘﻪ ﻟواﻟ او د ﻋﻮاﯾﺪو د ﮐﻤﺖ ﺳﺒﺐ ﮐﯿﺪای ﺷ .د ﮐﺮﻫﻨ ﺗﺮ ﻨ ،د ډﺑﺮو د ﺳﺮو اﺳﺘﺨﺮاج او
د ﻧﺼﻮاري ﻣﺮﻣﺮو اﯾﺴﺘﻨﻪ د ﮐﺎرﻤﺎرﻧ ﺳﺮﭼﯿﻨ دي.
ﭘﻪ ﺑﺴﯿﺎ ﺗﻮﻪ د اوﺑﻮ رﺳﻮﻧﻪ د ﺧﻠﻮ دﭘﺎره ﯾﻮ ﻟﻪ ﻋﻤﺪه ﻧﻨﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻞ ﮐﯿي .د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﯾﻮازې  ۲۰ﺳﻠﻨﻪ د ﺎک ﭘﺎﮐﻮ اوﺑﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ ﻟﺮي.
ﺣﺘ د وﻻﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺒ د ﺎک د اوﺑﻮ دﭘﺎره د ﺎﻧﺮوﻧﻮ ﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻠ .زﯾﺎت ﺷﻤﯿﺮ ﻟﯿﺮې ﮐﻠ ﺑﺮﻨﺎ ،ﻮوﻧ ﯾﺎ روﻏﺘﺎﯾ ﺎرﻧﻪ ﻧﻠﺮي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ ﭘﺮوﺮام ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺎن ﮐ د ډﯾﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﯿﺴ ﮐﺎر ﮐﻮي او ﭘﻪ ډﯾﺮو ډﺮوﻧﻮ ﻟﻪ د ﭘﻮﻫﻨ ،د ﻗﺎﻧﻮن د
واﮐﻤﻨ ،د اﻧﺮژۍ د رﺳﻮﻧ ،د ﮐﺮﻫﻨ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ،د اوﺑﻮ د رﺳﻮﻧ ،او د ﻧﺎوﯾﻠﯿﻮ اوﺑﻮ د دﻓﻌ ﭘﻪ اړه ﺑﯿﻼﺑﯿﻞ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﺮﻣﺦ ﺑﯿﺎﯾ ﭼ دﻏﻮ
ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﯾﺪه ﭼ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﻪ راﺷ او د اوﺳﯿﺪوﻧﻮ د ژوﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻤﻮن وﻣﻮﻣ.
ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺎن ﮐ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ د ﭘﺮوﺮام د ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﯾﻮه ﻟﻨه ﮐﺘﻨﻪ ﻟﻮﺳﺘﻼی ﺷ.
Project:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ د ﭘﺎﯾﺘﻮﻧ اﻗﺘﺼﺎدي ودې ﯿﻨ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ اﻧﺮژي د ﭘﺮﻣﺨﺘ د اړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
د ﭘﺎﮐﻮ اوﺑﻮ دﭘﺎره ﺮﻨﺪه ﻣﻘﺮرات او روزل ﺷﻮي ﻣﺴﻠ ﮐﺎرﮐﻮوﻧ
د ﯾﻮه اﻏﯿﺰﻣﻦ او ﺑﺎوري دوﻟﺖ دﭘﺎره اﺻﻼﺣﺎت
د ﻮﻟﻮ ﺎرﯾﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﺣﻘﻮﻗ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ
دوﻟﺘ ارﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻮﻟﻨ د اﺳﺘﻨﺎدي ﺳﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﺷﻔﺎﻓﻪ ﻃﺮﺣﻪ ﮐﻮل او ﭘﻠ ﮐﻮل
د ﺳﻮﻟ دﭘﺎره ﻮاﻧﺎن
ﺑﺮﻨﺎ د اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ‐ د ﻗﺎﻧﻮﻧ ﭼﻮﮐﺎټ راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻮل او د ﭘﺎﻧﻮﻧ آﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې
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