
  مالداري؛ میلیاردونه الر کلني عواید لري 
او د کورنیو عوایدو د زیاتوالي لپاره  ژغوريد بل له احتیاجه غوو او لبنیاتو په برخه کې د مو  او ال پیاوتیا د مالدارۍ برخې تقویه

  .برابرويزمینه 
زیاتېي او که د سره  دوېرېپه ت ېور ېتقاضا د هرغوتنه او لپاره  اتویاو لبن ېسره د غو اتواليینفوسو له زد  ېک وادېپه ه

  .ایدو د زیاتوالي لپاره الره هوارېيد کورنیو عوې ته پاملرنه زیاته شي برخمالدارۍ
 او د شتون لريمیلیون اروي  ۳۰اکل له مخې  د کرنې اوبو لولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو پر بنس دا مهאل په هېواد کې د

  .رسېي یلیارد امریکایي الرو تهم ۱۰مالدارۍ کلني عواید 
اروي په پخواني دلته عوایدو خبره په داسې حال کې کېي چې ال هم  میلیاردونو الروپه برخه کې د په هېواد کې د مالدارۍ 

ال هم ېر کم اصالحات رامنته شوي دي او دا برخه له کبله  روانو امنیتي ستونزود دودیز سیستم روزل کېي او په دې برخه کې 
  .زیات کار ته اتیا لري

 ول د معلوماتو پر بنس تیا لري، خو  ۲.۹افغانستان په کلنيمیلیون لیتر  ۱.۹په کور دننه یوازې له دې برخې میلیون لیتر لبنیاتو ته ا
له دې الرې په میلیونونو اسعار بهرنیو هېوادونو ته  چېله بهرنیو هېوادونو واردېي او کابو یو میلیون لیتر لبنیات  لبنیات تولیدېي

  .ي
المل د دې دا چاره اسعار بهرنیو هېوادونو ته ي او هم زیات  د رانیولو لپارههمدارنه معلومات یي چې له هېواده بهر د غوو 

  . چې د افغانستان د کورنیو عوایدو په بیالنس کې کموالی راشي هد ېشو
په له پلوه  اتویاو لبن وافغانستان به د غو ېنه ده چ ېلر ،شي تهاچونه وشي او الزم اصالحات رامن هپان ېکبرخه  ېخو که په د

خالص شيبه  اجهیله احت وادونوېاو د نورو ه ایبس ان.  
او ال هم د سلنه وي په مالدارۍ بوخت دي  ۸۰کې ندې په کلیو او بانو د هېواد هم یادونه وشوه، یې لکه رنه چې پورته 

 ارویو روزنه پهيې زیاتوالی را نه شي او تولید کالمل شوی دی چې د لبنیاتو په کار د دې دا . ېر پخواني سیستم سره تر سره کې
  .ه روزل شي او کمه غوه ورکيه و ن ،هغه اروي چې د غوې په پار روزل کېي

دې کو ته په کتلو سره ویالی شو چې که د ارویو د روزنې لپاره فارمونه رامنته شي او په کلیوالي سیمو کې هغو کسانو ته چې 
  .په مالدارۍ بوخت دي روزنه ورکل شي د مالدارۍ په برخه کې به الزم پرمختونه رامنته شي

یو اني آدرس ته کوي او پېرودونکي کوالی شي له لبنیاتو او غوې د تولید لپاره منظم سیستم رامند فارمونو رامنته کېدل د 
 ي خوراکيخه یادتوکي تر السه ک .  

دا مهאل په هېواد کې له خلکو خه د لبنیاتو د راولونې لپاره کوم منظم سیستم شتون نه لري او پېرودنکي په فردي ول لبنیات 
که په کلیوالي سیمو کې داسې مرکزونه رامنته شي چې ول لبنیات په یو ای کې راغون شي په دې سره به نه خو . راولوي

بلکې د دې لپاره به هم زمینه برابره شي چې خلک او سودار له یو مشخص  ،یوازې دا چې د راولو شویو لبنیاتو کچه لوه شي
  . د اتیا و لبنیات ترالسه کي هآدرس

یل شي چې په فارمونو کې د ارویو منظمه روزنه تر سره کېدای شي او له دې الرې د پخوا په پرتله د لبنیاتو او غوو د باید وو
 د فارمونو رامنته کېدل هېوادوالو ته په کور دننه د دندو زمینه برابروي او دېد ارویو همدارنه  .زیات تولید لپاره الره هوارېي

  .زیات شمېر هېوادوאل په مستقیم او غیر مستقیم ول د هېواد د اقتصادي پرمخت په برخه کې مرسته وکيته الره هواروي چې یو 
فارمونه موجود دي او له دې الرې د لبنیاتو په اني ول د  ۷۵۰معلومات یي چې دا مهאل په هېواد کې د غواانو د روزنې 

  .فارمونو کې یو زیات شمېر هېوادوالو ته د دندو زمینه برابره شوې دهسلنه کورنۍ اتیاوې پوره کوي او په یادو  ۳۷شیدو 



سربېره له  پردېنه یوازې دا چې د غوې او لبنیاتو په تولید کې مرستندویه ده، بلکې  د روزلود یادونې و ده چې د ارویو 
له دې الرې یوه اندازه اسعار هېواد ته راي  افغانستان خه د دې ارویو وۍ، رمنې او کلمې هم بهرنیو هېوادونو ته صادرېي او

  . او د هېواد د کورنیو عوایدو د زیاتوالي المل شوي دي
لپاره زمینه مساعده شي، نو پر ویو، رمنو او کلمو خه د تولیدي محصوالتو د توکو د توليد د ارویو له همدغو که په هېواد کې 

و یو شمېر هېوادوالو ته به له دې الرې د دندو زمینه برابره شي او په وله کې به د هېواد په کور دننه به د تولید کچه لوه ام به یې 
  .المل شي هوساینېاو هېوادوالو د اقتصادي 

 :سرچینې
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