
 
 

  ١٣٩٢ –ښ انګچ

  
 

  
  ھر اړخيز وضعيت

  
 کورنيو ناخالصود  .ل کې ده ابدلون په ح لوړه خو دسو کلونو کې رو لٻدي وده په تاقتصان انستافغاد  د:اقتصا

 لمريز ١٣٩١وده لرلې ده. په  ٩٫٢ل په سلو کې  اک پورې ھر الک ١٣٩١څخه تر  ١٣٨٢له  کچهيدو منځنۍ اعو
ھوا  وچې ستر المل يې مناسبه آب ، لوړ شوي ١١٫٨ې ک لوسپه  ډول تخميني په يداعوناخالص  کورني ل کېاک

ور تکرنې سک ن کې دانستافغاپه  .یپام وړ لوړوالی راغکې تو صالاحښوول شوې چې په نتيجه کې يې په 
 برخه جوړوي.  څلورمه يا درٻيمهيدو اعو کورنيو ناخالصوټولو  د معموالً 

  
کې  وختورو ٻږي. په تٻيوه سرچينه بدل ردي ودې پاقتصا ور ورو ورو دتسک نونواک چې د هل کې داسې حاپه د اد
جوړوله. په  سلنه وه)٠٫۶و دلصو عواياخاکورنيو ن د ټولول المريز ک ١٣٩٠په ( ره لږه برخهٻور ډتسک نونواک د

 هرل شواوسپخيستنې ته اګټې  ،نفتحوزې  موآ د ،ور لومړنۍ ستره پروژهتسکنونو اک ل  کې دادي کميال ٢٠١٢
 نۍافغالي ومومي. داتوازي د توليدي اجزاوو په بڼهنونو ونډه اک کې د تلونکو کلواږي چې په رٻسې ھيله کاو دا
ً ل کې تقريبادي کميال ٢٠١٢رزښت په ا يې د کار شرايط او د امنيت دليل  جوت کمښت موندلى دى، چې سلنه ٨ ا

 کلونو کې د تلونکواى شي په رادٻلت کامنيتي حاو اسي اھم سيو مباڅرګند ان .په ډاګه شوېپه اړه اندٻښنه 
  مل وګرځي.محدودې ودې ال ور دتخصوصي سک

  
ل ام ک ٢٠١٤ن ھوکړه وکړه چې د ازماو ستاو نادولت  افغانيي کې ال په نيمادي کميال٢٠١٠ د :بھيرږد ٻل د
ى ادٻکونو وتل کاځو ډٻری بھرنيود ري. اکونو ته وسپامنيتي ځوان افغا نهمنيتي مسووليتواوروستيو پورې ټول  تر

دي ميال ٢٠٠١ن له انستافغاغيزې ولري. ا او پايٻدونکې وړنو مستقيمېاسته ريي الاختياو پرادي اقتصا رشي پ
دا  به له وتلو سرهکونو اوځ چې د نړيوالو، تکيه لري مرستو رپلې ټولنې انړيو د تر ډٻره بريده ھيسېال راک

ه د خپلو مرستو لادي کميال ٢٠١٦ ترن ارال ھمکاچې نړيو ده ل کې اسې حاپه ددا  .مرستې خورا راکمې شي
  .امنيت او ټيکاو بې باوره دی پر عامه ذھنيت په راتلونکيو مياشتو او کلو کې د ھٻواد، خو ادامې ته ژمن دي

  
کوچنيانو شموليت په  د ته په ښوونځيو کېسدو وروٻنسکورتر رژيم نو الباط ل کې دادي کميال ٢٠٠١په  پوھنه:

چې  ،ښوونکي ٢١٠٠٠ اوخواش سلنه ښوول شوی و. ھغه مھال ٣سلنه او په نجونو کې يوازې  ٤٣ھلکانو کې 
په  ا. دلته په زده کړه بوخت و کوچنيانوميليونو  وپنځ اوخواش ،لرهد نه اوسفي او کاترو يې لوړې زده کړې ازي

 ادي کميال ٢٠٠٢ له .پر غاړه لرهتدريس مسووليت  کوونکو ته دتنو زده  ٢٤٠ اوخواش يچې ھر ښوونک انادې م
ته لوړه شوې چې پکې ميليونو  ٧٫٨ه يو ميليون څخ د شموليت کچه لهزده کوونکو  ھيسې په ښوونځيو کې دال ر

  .پورته شوې ميلونو ته ٢٫٨ څخه١٩١٠٠٠د نجونو د شموليت کچه له 
  
د ښوونکيو په ھم  او يانو خل خدمت کورسوادپه ږي، ٻتنو ته رس ١٨٠٠٠٠ر يې ٻ، چې شموکيښوون وټول

پوھنې د ن کې انستافغاو په الوړولو کچې  د پوھېښوونکو  . دې دهکړ روزنيزو مرکزونو کې روزنه ترالسه
  .نې دياروزمي ھلې ځلې ھم ال سوا اره ھمداپل د ټولو افغانانو د السرسيخدمتونو ته  منوغيزا

  
  



 
 

 ٦٤عمر منځنۍ کچه  د کې داوٻپه ھ کال سروې د ارقامو له مخې ٢٠١٠ مړينې دپه افغانستان کې د : اروغتي
سرسى ال ته حفظ الصحې کافي سلنه ۵او وبو ا کواڅښلو پ ن دانافغا ٢٧زې په سلو کې اده. يو ټکل شوېاله اک

په ھغو ن انافغا ٨٥کې  په سلو . دمګړۍراغلي څه السته رٻلو برخو کې ډٻبالٻره لسيزه کې په بٻلري. خو په ت
له پور امننې رنازي د ل. کال ١٣٨٩. د ه وړاندې کٻږييي خدمتوناروغتيولسواليو کې ژوند کوي چې پکې اساسي 

په يو ساعت واټن يي مرکزونو اروغتي له چې ن په ھغو سيمو کې ژوند کويانافغا ۵٧٫۴ نږدې په سلو کې مخې
کې  زيږيدلو ونويل په ھرو زرو ادي کميال ٢٠٠٨ چې پهکچه (مړينې  د کوچنيانوږيدلو ٻنويو ز . دکې پرتې دي

په  کچهمړينې  د ماشومانو هعمر لو ټيټپنځو ک تر وا. راکمه شوهته  ٧٧ل کې  ادي کميال ٢٠١٠په  )تنه وه ١١١
په  کچه مړينېمنو د رٻم مله داښو له ٻپ ږون دٻز د ه.ټيټه شوارکې  ٢٠١٠ته په  ٩٧څخه  ١٦١ کې له ٢٠٠٨
 بھير کېږون په ٻز عتونو کې يوه ميرمن داپه ھرو دوو سپدې مانا چې ده،  ٣٢٧ږونو کې ٻز ١٠٠٠٠٠ھرو 
  مري.

  
ټيټو ھغو په کتار کې  د کچه يوالهس رسى لري په نړته ال اښنٻچې بر افغانانو سلنهھغو  د :رسىسته ال اښنٻبر

او د اوبو ، شبکو اښنٻري براښ ن داناغفا ٣٠ شاوخوا ټکل له مخې په سلو کېارت د اوزانرژۍ او اوبو  د راځي.
د  اښنٻبرد و اردولو او اښنٻبر ن څخه دازبکستا له .او لمر له کوچنيو برٻښناکوټونو د خپلې برٻښنا اړتيا پوره کوي

 ،وروسته تر بيارغونې )روان دی.چې کار يې بشپړ شوی او نغلو چې کار پرې  ماھيپر او سروبي( بندونو رٻود
. وده تر سترګو کٻږيد مزار شريف او کابل ترمنځ پرتو ښاري مرکزونو په حالت کې د پام وړ بدلون او 

بل ، اکد  لکه ،بيلوسيموره په بيالاپريخ کې د لومړي ځل لاخدمتونه په ت اښنٻعته براس ٢٤وس د ارنګه اھمد
  برشوي دي.ارونو کې براو پلخمري په ښارشريف ات، مزاھر
  

  تګالر
  

  دولت: افغانو انک ګروپ ال بانړيو د
د اتحاشوروي د ل  ادي کميال١٩٧٩په  .سه کړنک غړيتوب ترالال بانړيو دکې ل ادي کميال ١٩٥٥ن په انستافغا

خپلې د افغانانو لپاره نک اډل، خو بٻليتونه وځنډانک فعال بانړيو ن کې دانستافغاکونو تر يرغل وروسته په اځو
 تلې.اري وساجپه پاکستان کې د خپل دفتر له الرې مرستې 

  
و اک جوړونه ړس و روزنه،اښوونه  لکهپه افغانستان کې په بٻالبٻلو برخو  نکال بانړيو مخکې لاک ١٩٧٩له 

ه لراميليونه ډ ٢٣٠ نړيوال بانک دد افغانستان  .لرلېرې ت) له الٻډٻپورونو (کر سوده بې د پروژې ٢١ کرنه کې
ه لره يې وروستاميليونه ډ ١٤٧ خو پاتې، لبٻرته ورکړل پورې ادي کميال ١٩٧٩ميليونه تر  ٨٣سوده پور  بې
ميليونه ډالر بٻرته ورکړي او له ھغې  ٩٫٢ سوده پور د بې کال تر جون پورې ١٩٩٢افغانستان د  شول. هخفس

  وروسته د پور بٻرته ورکړې لړۍ پرې شوې. 
  

رو ٻډ پيل کړل، چې د اشت کې بيامي په مې لادي کميال ٢٠٠٢ن کې د انستافغاونه په يتلاعنک خپل فال بانړيو
ل کې له دولت سره د او په عين حاوو په پوره کولو کې مرسته وکړي اړتيايو بيړن و غريبو خلکو داوزلو ٻب
 کال ٢٠٠٢مرسته وکړي. له  ،په اوږد مھاله پراختيا کې اغٻزمن دي، چې ري سيستمونو په جوړولو کېادا
و ارغونې ابيړنۍ بي وس داتې شوې دي، چې ان کې په تدريج سره زيانستافغانک مرستې په ال بانړيو د اخوپدٻار
ره اپن لانستافغا رزښت دالرو په اميليونه ډ ٢٫۶٣د  انک له خوال بانړيو روژې دتې پارې زيٻره ډاپل اختياپر
بې ګټې پورونه يې ميليونه  ۴٣۶٫۴و امرسته  اوړييې لره اميليونه ډ ٢،١٩ له يادې بسپنېبرې شوې دي. ابر

 ژمنې يې له ىلصاي، چې خرلې پروژې لافع ٢٥ن کې انستافغانک په ال باوس وخت کې نړيوايت) دي. په ډ(کري
  ال وار دمخه بشپړې شوي دي. تيږي. ځينې پروژېازي لرواردو ډياميل ١٫٢



 
 

  
 ٩٠ د پانګونې په بڼه تر دې دمه ټوله څانګه)ور تخصوصي سک نک ګروپ دال بانړيو (د نړيوالې مالي ادارې

، ښه والي پيلایراچيز ګراسود، رسيسال ته دسرچينو  يلاملره مرسته چمتو کړې او ھمدا راز يې اميليونه ډ
روزنې او د خصوصي او عامه سکتور ترمنځ د ھمکارۍ په  کوچنيو او منځنيو متشبثينو ګرۍ،اکرنيزې سود

وي له خصوصي سکتور سره خپلې نړيواله مالي اداره ھڅه ک. دي کړي برخو کې د سالمشورو خدمتونه وړاندې
  مرستې ډٻرې کړي او ھمدا راز دا و ارزوي چې څنګه مشورتي خدمتونه په مختلفو برخو کې زيات کړي.

  
 ترد بھرنۍ مرستې  کې رامنځته شوی او په ھٻواد کې کال  ٢٠٠٢) په ARTFصندوق (يارغونې د افغانستان د ب

عملياتي  دولتچې د افغانستان ملي لومړيتوب لرونکي پروګرامونه، د  هاو يوازينی مالي سرچينه دو ستره ټول
کليوالي روغتيا، پوھنې،  پهلګښتونه او معاشات، او ھمدا راز د پاليسۍ د اصالح ھڅې تمويلوي. ياد صندوق 

کال  ٢٠٠٢پروژو مالي مالتړ کوي. له ياد صندوق سره د  پراختيايي برخو کې د او نورو، زٻربنا پراختيا
د نړيوال د افغانستان د بيارغونې صندوق ارده ډالره مرسته کړې ده. يمٻل ۶مرستندويو نږدې  ٣٣راپدٻخوا نږدې 

او يو شمٻر مرستندويو په نږدې ھمکارۍ  ، چې د ماليې وزارت يې استازيتوب کوي،دولتبانک لخوا، د افغان 
  د ترالسي مالتړ دی.موخه د افغانستان د ملي پراختيايي تګالر د اھدافو  دې صندوقږي. د اداره کٻ

  
تضمينونه لږ شمٻر  ونېنګاپ د ې په افغانستان کېرادا د څو اړخيز تضمين چونېانګې اپ نک ګروپ دال بانړيو د
لٻواله دي، په ځانګړي  ور په راتلونکي کې نورو تضميناتو تهتو خصوصي سکادولت افغان  ، خودي بر کړيابر

  ډول ھغو ته چې د زٻربنا په برخو کې د پانګونې مالتړ وکړي.
  

يو راپور"د افغانستان خپل يې کې  په فبروريل  ان کا. د روپام وړ څٻړنيز کارونه ھم ترسره کړي نکال بانړيو
ل خپور شوى و، په ادي کميال ٢٠١٢ورھا خوا" خپور کړ. دا راپور، چې لومړی په  ٢٠١۴د انتقال بھير: له 

  راڅرخي. وړخونا ولٻبالٻب پر د لٻږدن کې انستافغا
  
  
  

  تيژيانک سترال بانړيو د
ړ تيژۍ والاستر لنډمھالې نک پرال ب انړيو ره داپن لانستافغا ليتونه داوسني فعانک ال بانړيو ن کې دانستافغاپه 
نک ال بانړيو ره داپن لانستافغا چې د دهم کې اپه پ سمون لري.سره ر يي تګالاختياملي پرله دولت  افغان و دا دي

 ھمدا راز نکال با. نړيوراونغاړي او مالتړ يې وکړي کلونو کې مھم ملي لومړيتوبو ٢٠١٤ -٢٠١٢مرستې په 
ښه مديريت په برخه کې، بھير د  ږدٻل منيتي مسووليتونو دا د افغان دولت تهټولنې  لېاسره له نړيو له افغان دولت

نک ګروپ ال ب انړيو له مخې د تګالرنوې  . دکويبشپړشي، مرسته به پورې  يهاپ ل تر ادي کميال ٢٠١٤ دچې 
  ړې دي:وال نوصلواندې درې په ال مرستې
  ظرفيت او مشروعيت پياوړی کول ادارود دولتي 
 و رسولزنو خدمتونامتو د 
 ھر اړخيزه وده او د دندو رامنځته کول 

 
ميليونه ډالرو بالعوضه  ١۵٠فعاليتونه د نړيوالې پراختيايي ادارې له الرې په کال کې د  به خپلنک ال بانړيو

کلونو کې ھر کال تر  ١٢-٢٠١٢مرستې له الرې پلي کوي او ھمدا راز به د افغانستان د بيارغونې صندوق په 
څانګه، به د خصوصي  ، يا د بانک د خصوصي سکتوررهادالي ام هلانړيو .ميليونو ډالرو مرسته چمتو کوي ٨٠٠

  سکتور او کاروباري چاپٻلایر د پياوړي کولو په برخو کې خپلې مرستې زياتي کړي.
  



 
 

ښه کړی، نو ژوند انافغاميليونو د د ھٻواد په ګوټ ګوټ کې يې چې ، مرستې پر ملي پروګرامونونک ال بانړيو د
رخې ب عامه مالي مديريتو ا اختيپراکليو و روزنې، ا، ښوونې  امونو کې دروغتياپروګر . په دغوټينګار کوي

  دي. ملېاش
  

  السته راوړنېبانک ل انړيو ن کې دانستافغاپه 
  

  پوھنه:
لومړني ښوونځي بيارغوي او ښوونکيو ته د روزنې امکانات برابروي، او د پوھنې او لوړو زده نک ابل انړيو

 ، دماپروګر اوړتياپي ھنې کيفيت دوپ نک دال بانړيو د. چمتو کويکړو وزارتونو د پياوړتيا لپاره تخنيکی مرستې 
زده د ورغوي او يا بيا جوړې اونۍ اځيو ودښوون د امکانات برابروي چېلي اره ماپدونکو لٻوساسيمو  يلاکليو

 او ياښوونځي جوړ  ٩٣٠د کې اوٻپه ټول ھ اخوپدٻال راک ٢٠٠١له کړې او تدريس موادو ته السرسی ومومي. 
 کيفيت پوھنې د . دین داوس روا ار ھمداجوړولو کد نورو ښوونځيو  ٩٠٠د څه باندې رغول شوي دي. ابي
 څرنګوالیښوونځيو  ، چې دنې جوړې شوياګاشورد ښوونځيو تې اڅخه زي ١١٠٠٠رې له م له الاپروګر اوړتياپي

و ا روزنې اخيستيزمې ال د ھٻواد نږدې ټولو ښوونکيو. بھير وڅاريجوړولو ښوونځيو  کې د وختوپه ځينو او 
  . د زده کړې بورسونه ترالسه کړي مرکزونو کې په روزنيزوښوونکو  ښځينه ښوونکو د وتن ٣٥٠٠

  
. شيده اعاليتونه اسي فعاساھغوى چې د  ،سره مرسته کويپوھنتونونو  ١٢ له ماپروګر اوړتياپيلوړو زده کړو  د

په ( تنو ته ١٠٠٠٠٠ کال کې) ٢٠٠١(په  څخه ٨٠٠٠له  کچهشموليت  و شخصي پوھنتونونو کې داپه دولتي 
موسسو له لوړو زده کړو وزارت څخه جواز  ۶۵د لوړو زده کړو خواوشا  .ته شوې دهازي )کال کې ٢٠١٢

  کړې.  همحصالنو ته يې د تحصيل زمينه برابر ۵٠٠٠٠اخيستې او نږدې 
  
  

يوټ تاسيس کړ او په ھٻواد کې  يې د ځوانو تٻــــتملي انس نجمنتد ادارې او م د مھارتونو د ودې پروګرام
ه په راژوندي کولو کې رغنده ونډ توتيـــــتيپه توګه د موسيقي د ملي انس تويتٻتانســـــــــھنروالو لپاره د لومړني 

لسم څواروونکو ته له څلورم ټولګي څخه تر زياتو زده ک ١۴٠کې تر  تيوتــــٻتولوبوله. اوسمھال په ياد انس
ټولګي پورې په معياري توګه د موسيقي زده کړې ورکول کٻږي. د مھارتونو د ودې پروګرام په کابل کې د ړندو 

ونو سره ھم مرسته کوي. د ياد پروګرام په لړ تـيــــــوتٻتوونځي په ګډون له څلورو نورو انسلپاره د ځانګړي ښ
کې ھم زده کړې ورکړل  وۍ د پراختيا په برخو او د سوداګرډٻرو ګډونوالو ته د تخنيکي زده کړ ٩٠٠٠کې تر 

 جوړوي. ېې ښځينه زده کوونکشوې دي چې درٻيمه برخه ي

  
  :اروغتي

اوسمھال په ميليــــــــونونو افغانان د ھٻواد په کچه لومړنيو روغتيايي خدمتونو او د روغتونونو اړينو خدمتونو ته 
 ۶٠کې کال  ٢٠١٢په سلو کې و په  ٩کال په پرتله چې  ٢٠٠٣السرسی لري. روغتيايي خدمتونو ته السرسی د 

ې خورا د پام وړ دي. د روغتيايي مرکزونو شمٻر سلنې ته لوړ شوی دی او د روغتيا په برخه کې السته راوړن
دوه برابره شوی، د خدمتونو کيفيت لوړ شوی، او روغتونونو ته  د خارج بستر (سراپا) ناروغانو د ورتګ کچه 

تې يې ښځې ايي څخه زيا، چې له نيمرکوونکيايي کاييز روغتيسيم ٢٠٠٠٠ اوخواش څلور برابره لوړه شوې ده.
له دې سره د زٻږونونو ترمنځ د واټن  چې .شوي ديرل اګوم ود کې په دنداټول ھيوو په ا روزل شويدي، 

يي مرکزونو ا. دروغتيدي د کوچنيوالې دورې واکسينونونه عام شويو ا ډٻر شوی رسىسال سالمشورو ته د خلکو
. شوي سلنې ته زيات ٧۴سلنې  ٢۵تر پلي کٻدا دمخه له پروژې  ي لري، درکوونکاښځينه ک مسلکي چې ،رٻشم
مې ارې دعم له الاپروګر اوړتياپيخدمتونو د يي اروغتي خلکو ته داړو کليوالي نک ال باوس وخت کې نړيواپه 



 
 

لي مرسته ام او رسولو کې برولوابرپه يي خدمتونو اروغتيلومړنيو د و کې يتونوال ١١ رت سره پهاله وز اروغتي
، چې په لنډ ډول يې "صحت" بولي، نامه راتلونکې پروژه "د لٻږد په لړ کې د روغتيايي سيستم د اسانتيا" په .کوي

روغتيايي خدمتونو د په افغانستان کې  . دا پروژه بهې دهشو همنظور نړيوال بانک له خوا دې وروستيو کې دپ
ښاري او کليوالي سيمې تر خپل  به واليتونو کې ٢٢ او په السرسي، پوښښ او کيفيت ته ال ډٻر پام ورواړي

  پوښښ الندې راولي.
  

  د کليو پراختيا:
تاريخ کې د  ختيايي پروګرام دی چې د ھٻواد پهپه افغانستان کې تر ټولو ستر پرا د ملي پيوستـــــــــون پروګرام

 و دا رامنځته کويکاري فرصتونه م ادغه پروګرکوي.  پياوړيلومړي ځل لپاره د افغاني ټولنې بنسټونه (کلي) 
م ادغه پروګر يو ستر تمويلوونکی دی. مادې پروګر نک دال با. نړيوزٻربناوې رغويد په ټولو برخو کې اوٻھ

د ھٻواد په کچه نږدې ږي، تمويلوي. ٻنښه کپه توګه په لومړيتوبونو د  اخلکو له خو چې د ،پروژې کليوالي
پروژې په ګوته کړي  ۶٩٠٠٠او بانډو د بيارغونې په موخه  منتخبو کليوالي پراختيايي شوراګانو د کليو  ٣۴٠٠٠

ميليارده ډالر د غوره شوو پروژو د پلي کولو  ١٫١٢ څه باندې سلنې ٨٠دي. تر اوسه د يادو شوراګانو نږدې 
  ترالسه کړي دي.  لپاره

کال راپدٻخوا  ٢٠٠٢له  .ته تګ راتګ اسانويکليوالي سيمو  کال په اوږدو کېد ملي پروګرام  سړکونولي کليواد 
کيلومتره سړکونه رغولي، چې دې  ١١٠٠٠د کليوالي سړکونو ملي پروګرام د ځايي او سيمييزو خلکو په مرسته  

او نورو اسانتياوو ته د کليوالي خلکو  ، بازارونوروزنې، روغتيايي خدمتونواو ښوونې  ،چارې کار موندنې
بازارونو سره نښلول شوي دي. سږ کال په پام کې ده چې  زيات کلي د ٢٧٠٠٠کړی. تر  زياتالسرسی خورا 

کلي به ھم له سوداګريزو  ګڼ شمٻر نورکليو او بانډو کې ورغول شي چې سړکونه په نور کيلومتره  ٧٠٠نږدې 
دويمې او درٻيمې درجې سړکونو د پاملرنې او ساتنې  هکيلومتر ٣٠٠٠ډول به د  بازارونو سره ونښلوي. ھمدا

 شي. چارې ھم ترسره

  :ټولولايدو راعو د
لى، په ارو ښه واګمرکي چ ددويمې پروژې موخه  اسانولوګرۍ اسود واو سمون اتو احصالا تو داګمرک د
خلي ايد د داچې ګمرکي عو ا. دترخيصول ديلونو اګريزو ماسودد مشروعو سب وخت کې انګړې توګه په مناځ
و ارې ارې چدې الاستفا ېوړان و دارې تنظيم اګمرکي چ پيل شوي چېزمې ھڅې برخه جوړوي، ال سترهيدو اعو
ګمرکي و نقطو کې او سرحدي سيمو استونو اګمرکونو په ټولو ري . دشي تر ډٻره راکم يع کيدلايدو ضادعو

ً پهکمپيوټري شوي پروسې  ت اتوما وس دات ادراو صات ارداو ٩٥سلو کې  او د ارزښت له مخې تقريبا
د ضياع او  ، اوسره د تجارتي اموالو د چټک ترخيصوار  دا پخپل ، چې، ثبتيٻږيرې کمپيوټري سيستم له ال

  مخنيوي المل ګرځٻدلي دي. ناوړه ګټې اخيستنې، فساد او قاچاق د
  

  ل:برٻښنا رسو
کاله وړاندي  ٨يوازې ښنا برابراه کړې ده. ٻډمنه برډا تهدونکو ٻوسښار ابل کا پروژې دد بيارغونې انرژۍ  د

ګڼل ، چې د نړۍ په کچه يوه ټيټه فيصدي د برٻښنا شبکې ته السرسی لرهسلنه افغانانو په ټول ھٻواد کې  ۶نږدې 
واردولو سره اوس د  لهشبکو د بٻرته فعالولو او له ګاوڼديو ھٻوادونو څخه د برٻښنا  کٻده. په ھٻواد کې د برٻښنا

ری يې په کابل او يا ھم د ھٻواد په شمال کې اوسي، له مطمئنې برٻښنا سلنه کورنۍ چې ډٻ ٢۵ھٻواد نږدې 
  .برخمن دي

   
د ور تسکښنا ٻبر افغانستان د دبريښنا پروژه او  مزارشريف د/يبکا—بلکاد ( سربيره پردې دوه نورې پروژې

کابل د لويې —مزارشريفد دمګړۍ  ،تمويليږي رېصندوق له الرغونې بيا افغانستان د چې د ،ختيا پروژه)اپر



 
 

اټکل کٻږي چې د ويش شبکې او او ځينې سب سټٻشنونه بيارغوي.  په اوږد کې د سترو ښاري مرکزونو الرې
ساعته -٢۴ســــــږ کال به نږدې يو ميليون کورنۍ، سوداګريز مرکزونه او فابريکې د ټول ھٻواد په کچه له 

 شي.  ېبرٻښنا برخمن
  

مخابراتي خدمات پراخ کړي، د ګرځنده ټٻلٻفونونو د پروګرامونو استعمال عام په ھٻواد کې ھڅه کوي  دولتافغان 
د نړيوال صنعت پياوړی کړي او پدې برخه کې مھارتونو ته وده ورکړي. کړي، د معلوماتي ټکنالوجۍ کوردننه 

او د معلوماتي ټکنالوجۍ په  وولغځسکتور پراختيايي پروژه د ارتباطاتو  او مخابراتي ټکنالوجۍ يبانک د معلومات
په پام کې ده په برخو کې د ستراتٻژيکو (اوږدمھالو) پانګونو مالتړ کوي. برخه کې د افغانانو د وړتياوو  لوړولو 

افغانان د معلوماتي  ١٠٠٠ او ھم وغزول شي يکيلومتره نور مز ٣٠٠فايبر نږدې  چې په روان کال کې د نوري
   وروزل شي. ټکنالوجۍ په برخه کې

او ھمدا ډول د  ځمــکه د انګور نوي تاکونهھکتاره  ۴٠٠٠ميالدي کلونو ترمنځ پر  ٢٠١٢او  ٢٠٠٩د : بڼوالي
زردالو، بادامـــــــو، پـــــــــستې او انارو بــــڼونه جوړ شوي او ھمدا ډول يوه زياته اندازه سبزيجات او د ورځنيو 

  کارٻدونکيو سبزيو کروندې رامنځته  شوي دي.
  
ھدف د پروژې تر پوښښ الندې سيمو کې د پروژې  د اوبولګونې د سيستم بيارغونې او پراختيا به لګونه:او

 ۶٠٠٠٠٠واليتونو کې تر  ٣۴کال راپدٻخوا د ھٻواد په  ٢٠٠۶له کچې لوړوالی دی.  پيداوارو د توليدي کرنيزو
سلنه د کرکيلې وړ  ٨۵زيات کورونه د اوبو له بيارغول شويو سيستمونو برخمن شوي دي. د افغانستان نږدې 

ٻواد ځمــــــــــکه خړوبـــــــولو (آبيارۍ) ته اړتيا لري. البته دا پداسي حال کې ده چې کابو دٻرشو کلو جګړو د ھ
 د اوبولګولو سيستم زښت زيانمن کړی. 

 ٣۵٠٠٠له نږدې  وګرامپه تٻرو دوو کلو کې د افغانستان د کليوالي سوداګرۍ د پراختيا پر کليوالي سوداګري:
يادې ھڅې په خپل وار سره د يو  .ه کړې چې نيمه برخه يي ښځې جوړويافغانانو سره مرست بٻوزلوکليوالو او 

سپما نږدې دوه پر درې برخه د ګروپ نورو غړو ته د پور په ډول  ېسبب شوي دي. د دن ډالرو د سپما ميليو
سلنه ده. د متناسب اقتصاد د رامنځته کولو په موخه د  ٩۵ورکړل شوې چې د پور د بٻرته ورکړې کچه پکې 

  کليو کې د سپما او پور پر ډلو ويشل شوې دي. ٢٧ډلې په  ٢٧٠٠سپما دغه 


