ﺗﺨﺎر
دا ﮐﻠﯿﻮاﻟ وﻻﯾﺖ ﭼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﺧﺘﯿﺰ ﮐ ﭘﺮوت دی د  ۱۷وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړﺷﻮﯾﺪی او د ﺗﺎﺟﺴﺘﺎن ﺳﺮه ﭘﻮﻟﻪ ﻟﺮي .د دې وﻻﯾﺖ ﭘﻪ
 ۱۲۰۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮه ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐ ﺷﺎوﺧﻮا ﯾﻮ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻠ ژوﻧﺪ ﮐﻮي.
دا وﻻﯾﺖ د ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ ﻋﻤﺪه ﻧﻨﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دی .د ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ ﻟﯿﺮې ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ډﯾﺮه ﻏﻧﺪه اﻗﺘﺼﺎدي وده ،ﺑ وزﻟ ،د ﮐﻠﯿﻮ
د اوﺳﯿﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐ د زده ﮐې ﻧﺸﺘﻮاﻟ ،او ﭘﻪ ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐ ﯾﻮه ﻧﺎﮐﺮاره اﻣﻨﯿﺘ وﺿﻌﻪ د ﭘﺮﻣﺨﺘ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﻻره ﮐ ﺧﻨ واﻗﻊ
ﮐﯿي .د دې وﻻﯾﺖ ﮐﺎﺑﻮ  ۹۰ﺳﻠﻨﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﯿﻮاﻟ ﺳﯿﻤﻮ ﮐ ژوﻧﺪ ﮐﻮي .ﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺗﻪ د ﻧﻪ ﻻﺳﺮﺳ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ اوﺳﯿﺪوﻧ اﻏﻠﺒﺎً دﯾﺘﻪ اړﮐﯿي ﭼ د
ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﻟﭙﺎره د آﺳﻮﻧﻮ او ﺧﺮو ﺨﻪ ﮐﺎرواﺧﻠ .ﻮوﻧﻴﻮ او روﻏﺘﻴﺎﻳ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪل ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ دی .ﻃﺒﯿﻌ ﭘﯿ ﻟﻪ د واورې
ﻮﯾﯿﺪل او ﺳﻴﻼﺑﻮﻧﻪ ﻳﻮه ﻣﻌﻤﻮﻟ ﭘﺪﯾﺪه ده .د وﻻﻳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺮ زﯾﺎﺗﻪ ﺣﺪه ﭘﻮرې د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ او ﮐﺮﻧ د ﺳﺘﻮروﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ وﻻړ دی .ﺎﻳ ﺧﻠ
ﺧﭙﻞ زﯾﺎﺗﺮه ﻋﻮاﯾﺪ د ﮐﺮﻫﻨﯿﺰو ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ د ﺧﺮﻼو ﺨﻪ ﭼ ﭘﻪ دې ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰه او د اوﺑﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه ﺑاﯾﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐ ﺗﻮﻟﯿﺪﯾي او د ﮐﻼﻟ،
ﺎ او ﻏﺎﻟﯿﻮ د ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺨﻪ ﭘﻪ ﻻس راوړي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ ﭘﺮوﺮام ﭘﻪ ﺗﺨﺎر ﮐ د ډﯾﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﯿﺴ ﮐﺎر ﮐﻮي او ﭘﻪ ډﯾﺮو ډﺮوﻧﻮ ﻟﻪ د ﻗﺎﻧﻮن د واﮐﻤﻨ ،د ﺣﻮﻣﺘ
ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻇﺮﻓﯿﺖ د ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ ،د ﭘﺎﯾﺘ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د ﻫﻮﻟﻮ ،او د ﺎک د اوﺑﻮ او د اﻧﺮژۍ د رﺳﻮﻧ د ﺳﻤﻮن 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 ﺗﺨﺎر 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 اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره ﻧﻮې ﮐﯿﺪوﻧ اﻧﺮژۍ
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
دوﻟﺘ ارﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻮﻟﻨ د اﺳﺘﻨﺎدي ﺳﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﺷﻔﺎﻓﻪ ﻃﺮﺣﻪ ﮐﻮل او ﭘﻠ ﮐﻮل
د ﺳﻮﻟ دﭘﺎره ﻮاﻧﺎن
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