ﮐﻨﺪز
د ﮐﻨﺪز وﻻﯾﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﺧﺘﯿ ﮐ ﭘﺮوت دی او د ﺗﺎﺟﺴﺘﺎن ﺳﺮه ﭘﻮﻟﻪ ﻟﺮي .د دې وﻻﯾﺖ د ﯾﻮه ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻪ زﯾﺎﺗﻮ اوﺳﯿﺪوﻧﻮ ﯾﻮه ډﯾﺮه
ﺑﺮﺧﻪ د ﮐﻨﺪز د ﺳﯿﻨﺪ ﭘﻪ وادي ﮐ ژوﻧﺪ ﮐﻮي .ﯾﻮازې د اوﺳﯿﺪوﻧﻮ ﯾﻮه درﯾﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ ﮐ ﻣﯿﺸﺘﻪ دي .ﭘﻪ ﮐﻨﺪز ﮐ ﺧﻠ ﭘﻪ دري ،ﭘﺘﻮ
او ازﺑ ژﺑﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺒﺮې ﮐﻮي.
دا وﻻﯾﺖ د ﻮ ﻧﻨﻮوﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دی .ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼ ﺑﺮﻨﺎ د ﺗﺎﺟﺴﺘﺎن ﺨﻪ واردﯾي ،د ﮐﻨﺪز ﻟﻮﯾ ﺑﺮﺧ ﺑﺮﻨﺎ ﻧﻠﺮي .دا ﮐﺎر د
ﻟﺮزﯾﺪوﻧ اﻣﻨﯿﺘ وﺿﻌ ﺳﺮه ﯾﻮﺎی ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐ د ﺧﻠﻮ د ﭘﺎﻧﻮﻧ ﭘﺮ ﻟﯿﻮاﻟﺘﯿﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻨﻔ اﻏﯿﺰه ﮐﻮي .ﭘﻪ ﻮل وﻻﯾﺖ ﮐ د ﮐﺎرﻣﻮﻧﺪﻧ د
ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ،د ﺎک د ﭘﺎﮐﻮ اوﺑﻮ او د ﺳﮐﻮﻧﻮ ﻧﺸﺘﻮاﻟ ﻟﯿﺪل ﮐﯿي.
د ﻧﻮﻣﻮړو ﻧﻨﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ،ﮐﻨﺪز د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ دﭘﺎره ﻟﻮی ﭘﻮﺗﻨﺴﯿﺎل ﻟﺮي .ﺳﮐﻮﻧﻪ د وﻻﯾﺖ د ﺧﺘﯿ ﺨﻪ ﻟﻮﯾﺪﯾﺰ ﺗﻪ د ﺗﺎﺟﺴﺘﺎن د ﭘﻮﻟ ﺨﻪ ﭘﯿﻞ
ﮐﯿي او د ﺳﺎﻟﻨ د ﮐﻮﺗﻞ ﺨﻪ ﺗﯿﺮﯾي او ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ رﺳﯿي .ﮐﻨﺪز ﻫﻢ ﯾﻮ ﻫﻮاﯾ ډﺮ ﻟﺮي .د وﻻﯾﺖ اﻗﻠﯿﻢ ،ﺧﺎوره او د اوﺑﻮ ﻟﻮﻟﻮ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻪ د
ﮐﺮﻫﻨ دﭘﺎره ﻣﺴﺎﻋﺪ دي .ﮐﻨﺪز د ﺑﻐﻼن ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻫﻢ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰه وﻻﯾﺖ ﺷﻤﯿﺮل ﮐﯿي .ﮐﻮﭼﯿﺎن ﺧﭙﻞ ﺎروي او رﻣ د ﯿﻮ
ﺳﯿﻤﻮ ﭘﻪ ﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐ وي .ﮐﻨﺪز د ﺗﺎﺟﺴﺘﺎن ﺳﺮه د ﺎوﻧﯾﺘﻮب ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﯾﻮ ﺑای ﺳﻮداﺮﯾﺰ دود ﻣﻨﺘﻪ راوړی دی.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ ﭘﺮوﺮام ﭘﻪ ﮐﻨﺪز ﮐ د ډﯾﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﯿﺴ ﮐﺎر ﮐﻮي او ﭘﻪ ډﯾﺮو ډﺮوﻧﻮ ﻟﻪ د اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ،د ﭘﻮﻫﻨ،
د ﻗﺎﻧﻮن د واﮐﻤﻨ ،د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰو ﺣﻮﻣﺘ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ دﭘﺎره د ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻮړوﻧ ،د اوﺑﻮ او ﺑﺮﻨﺎ 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 ﮐﻨﺪز 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 ﭘﺎﮐ اوﺑﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻮ دﭘﺎره د روﻏﺘﯿﺎﯾ ﺎرﻧ ﺳﻤﻮن
ﺑﺮﻨﺎ د اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ‐ د ﻗﺎﻧﻮﻧ ﭼﻮﮐﺎټ راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻮل او د ﭘﺎﻧﻮﻧ آﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې
د ﻮوﻧ او روزﻧ د ﺳﺘﻮر اﺻﻼح ﮐﻮل – د ﻮوﻧﻮ دﭘﺎره ﻧﻮي ﺳﻨرډوﻧﻪ او درﺳ ﻧﺼﺎﺑﻮﻧﻪ
د ﻮﻟﻮ ﺎرﯾﺎﻧﻮ دﭘﺎره ﺣﻘﻮﻗ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﻤﺎل د ﺛﺒﺎت ﺟﻮړوﻧ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﯿﺎوړي ﺣﻮﻣﺘ ﺟﻮړﺘﻮﻧﻪ
د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﺷﻔﺎﻓﻪ ﻃﺮﺣﻪ ﮐﻮل او ﭘﻠ ﮐﻮل
دوﻟﺘ ارﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻮﻟﻨ د اﺳﺘﻨﺎدي ﺳﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
د ﭘﺎﮐﻮ اوﺑﻮ دﭘﺎره ﺮﻨﺪه ﻣﻘﺮرات او روزل ﺷﻮي ﻣﺴﻠ ﮐﺎرﮐﻮوﻧ
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