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 د افغانستان د سرچينو د دهليز پراختيا:

لنډیزاجرایئوی سړك  د   

 سریزه.  1

 لپاره خورا مهمې دي، په ځانګړي توګه د دهلېز په لومړنیوپه ټولو موسمونو کې د کارونې وړ الرې او سرکونه د سرچینو دهلېز  

ي پطرول تصفیه شوي  ره د هغوي ویش ) د بیلګي په ډول لپا  د کورني استعمالد لومړنیو تولیداتو صادرول او یا  کلنو کې.

د اورګاډیو په پرتله  د سړکونو  اسانه الس  په عین وخت کېلري. واتكاء  لویو ملي الرو او سړکونوپه  به تر ډېره ( تومحصوالت

زېربنا د  د سرچینو د هلېز دسړکونه ممکن  ته په پام سره د بریښنا په پرتله چټك مهالویشکه او او کلیوالو سیمو سره اړی رسي

ونو د فعالیتونو، د بریښنا د یا سړكونه د كان ېالر   پوتانسیال برابر کړي.د پراخه ودې لپاره لنډمهاله او منځ مهاله  پانګونو تر منځ    

د  ېكال راهیس ۲۰۰۲د ګڼل كیږي.  اړین لپاره لیږد د د كانونو د محصوالتوته فابریكو او صادراتي ماركیټونو د خدماتو او  ېشبك

سرکونو او والیتي او ملي  و ډیره برخه د کلیوالي، ښارياقدامات د ده.  ید پام وړ پانګونه ترسره شو ېك ېالرو یا سړكونو په شبك

ې ځین نوي جوړ شوي سړكونه، او  په یو شمېر برخو کېد سرچینو د دهلیز  اتې شوی ده.الرو د فریکي حالت په ښه کولو متمرکز پ

 دي. د پخوانیو ساتل او د ورستنیو بشپړول به د دغه دهلیز لپاره حیاتي وي.  ېسره پر ېد دوي اړیك نور یې نوي سړکونه لري خو

 موضوعات: عمليات او حفظ و مراقبت ګډ . 2

حفظ و  د سست خو د دې زېربناوودي.  ید پام وړ پانګوني شونرمه بڼه او  سختهپه  ېسكټور كپه د الرو یا سړكونو  ېد كلنو راهیس

-ټولنیزامله  ېلوړوي او له همد څرګند ډول په  بیید لیږد  ېالر ې. خراب دي د خطر سره مخامخ څخه ګټې   له امله د هغويمراقبت 

  املهنشتون  داغیزمند میكانیزمونو د د حفظ و مراقبت په یو مناسب ادارې او حقوقي چوکاټ والړ . پرمختګونه زیانمن کیږياقتصادي 

فورم باید ترسره شي تر څو دغه اداري او پروسیجري ری . کومه ګټه ورنکړيشي  ېدای ك پراختیا او بیا جوړونه د الرو یا سړكونو 

اوږدمهالي  حفظ و د باور وړ یا سړكونه به  ېالر ېمهم د ارتباط اره لپ. په ځانګړي ډول، د دهلیز و ته پراختیا ورکړل شيګټ

 مراقبت ته اړتیا ولري. 

 ARTF O&M Fundingافغانستان د بیا رغاونې صندوق د عملیاتي او حفظ و مراقبت کړکی )د  وده یوه مثبته خواه،  ېله یو

Windowپه نفتي موادو باندې د مالیي  بل  دولت له خوا د حفظ و مراقبت په خاطر د نورو پېسو د برابرولو لپاره . (  توافق دی

ې مخك ېكوم چ ټول ګټو یا فواید عامې وزارت بودیجهد الرو یا سړكونو د حفظ او مراقبت لپاره د  منظوري ده چې له امله به یې  

 .به د پام وړ زیاتوالې ومومي وه ، ډالره میلونه  52ډیره لږه یعني تقریبا 

ننګونو اداري  یو شمېر باید  هغې کارونې لپاره  ( او په اغیزمند ډول  دېار ټي اف په قضیه ك ې) د ا د الس رسيې ته بودیج ېد خو

 : ته پام وشي. پدغه ننګونو کې دا الندې شامل دي

 

 ونو د ادارې او د سړکونو د صندوق په اړه د توافق لیک د سړكنه شتون ) یستراتیژ يد عملیاتي سكټور  د واضح او منل شو

 (نامعلوم وضعیت په ګډون

 ضعیفه همغږي او د معلوماتو شریكول ود تمویلونك 

 کورنې صنعتیو ضعیفه  نېد سړك جوړو 

  په وسیله د حفظ و مراقبت كار ترسره كول ، پي اي یو ګانو ېمراقبت څانګ حفظ ود والیتي 

 تخنیكي وړتیاو او اداري ظرفیتونو نه شتون، ېد تجهیزاتو، بودیج 

ی یوه د حفظ و مراقبت د ستراتیژ ې د منځه وړلو لپاره کار پېل شوی دی. د ټول ګټو یا فواید عامې وزارت لخوا ننګون لومړنيد 

 AITFې )روژټي اف پ یيا ېوال بانك او اېد نړ ده.  یننګونو سره یوځا ود ډیر طرحه جوړه شوی ده، که څه هم چې دغه طرحه 
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Project)  كیدلو  ېد غښتلتیا او عمل یستراتیژ ېد د ېبرخ ېلېالببې مالتړد   ود مرستندوی و د کارونې په ګډونتخنیكي مرست د لخواه

 لپاره به دا اړینه وي چې دغه کارته د الس رسي  (ARTF window) افغانستان د بیا رغاونې صندوق کړکید . چمتو کیږيلپاره 

 . ړیتوبونو په سر کې ځای ولريد لوم . د دغه کارونو بشپړونه بایديشبشپړ میاشتې پورې سپټمبر یا اګستد  کال  ۲۰۰۲

اداري په څو  و د سترو نوښتونو څخه ډډه وشي، ا ې پیچلتیاوې کمې چ ده دا  مهمه  پدې برسېره، د دې کار د ترسره کولو لپاره 

باید بدلونونو ته  نهاو پلي كید ( طرحهO&M Strategyی )ستراتیژ وړتیا باندې زیات بوج رانشي. د عملیاتو او حفظ او مراقبت 

، مالي مدیریت او اتتداركشي.  یپر بڼسټ  موډلونه عیار كړا ه وشي او بیا د هغويزده كړ پدې معنا چېاجازه وركړي، 

 مهم كارونه ونه ځنډوي.  ېځنډون یشو اټکلترڅو ډاډ تر السه شي چي نالري  ته اړتیا ېپاملرن ېځانګړ ونهخوندیتوب

چټک او پام وړ ریفورم یا  د د سرچینو دهلیز پالن  و د حفظ و مراقبت وړتیا رامنځته کولو لپارهمهم سړكوند  بیاپه ټولیز ډول، 

په دا ده چې د عملیاتو او حفظ او مراقبت چارې د قراردادونو د دي موخي ترالسه كولو لپاره یوه عملي الره  سمونونو غوښتنه کوي.

 کورني ېسړك جوړون او په عین حال کې د باندي اتكاء راكمه شي ځواكپه د حفظ و مراقبت په تدریجي ډول  او وسیله ترسره شي

عملیاتو او حفظ او مراقبت د قرارد دغه چاره باید د هیواد تر ټولو مهم سړک سالنګ او اړونده شبکې د  مومي.هم وصنایع پراختیا 

 .څخه پېل شي

 (ی سرکونهفرعد هندوكش څخه تيریدونكي برخه ) د سالنګ الر او .  3

ري كچي پانګوني شتون دلته د كانونو لپاره په ست. دلې دهته غزیسالنګ څخه كابل دهلیز د هیواد یو خورا مهمه الره جوړوي چي د  دا

 شمال او جنوب  داو  ساتلو لپاره خورا مهم دی د پرانیستيترافیكي دهلیز  جنوب -د شمال مزارشریف پورېخو د کابل څخه تر نلري، 

تر ټولو مهم سړک یو الر د افغانستان  د سالنګ  ې. په عین وخت كي الرو اضافي انتخابونه منځته راوړيد صاداراتد پانګونو لپاره 

ننګونو  ېالر د الند یاده. ړیکو د تامین لپاره اړینه دهد شمال او جنوب تر منځ د اساتل  وړ ېكارون دپراختیا، بیارغاونه او  ېد د. دی

 مخ ده: سره 

  ډېر لږ لومړیتوب لرلې دی.( کلنو کې ۰۰الرې په تېرو لسو ) مهمېدغه 

 ډېرې لږې د ترمیم چارې یې تر سره شوی دي 

  کمه شوی ده تدریج په ه یې د خدماتو  كچ 

 سالنګونو د حفظ او مراقبت د اوسني واحد وړتیا بسنه نه کويد  ټول ګټو وزارت  د 

 د تونل د فعالیت سره د خوندیتوب جدي موضوعات 

 او هوا اسانتیاوې نیمګړي ديد بریښنا  د تونل لپاره 

 څخه د اوبو ویستنې سیستم ضعف د تونل او د واوري د ګالریو 

 (یې جوړونهتمویلونه او خت ته اړتیا لري )نوي تونل زیات و 

ترمنځ د غوره  ېټولن پراختیایياو د دولت او برخو لپاره د عملي کېدنی مطالعات بشپړ شو سړك د د د نوي تونل او  ېك  ۲۰۰۲ په

د تونل  ې پخپلهخه تر بامیانو پوري یوه فرعي الر او وروسته تر هغ: د دوشي څدي ېروان ېاتر ېپه هكله خبر انتخاب د تمویلشوي 

 رغاول.  

 :دغه مقصد د ترالسه کولو لپاره باید دا الندې ګامونه پورته شي د 

 ه او همدا رنګه د حفظ و مراقبت جوړون الرې داوطلبي او دوشي  –الرې په ګډون د شېبر شیبر-د تونل د ترمیم او د پل مټک

 مدیریت څو چې د نیمګړتیاوو د لېرې کولو لپاره ټاکلې وخت ختمیږي

 ې ډیزاین او د داوطلبی اسنادرغاون ې بیاتونل د سړك د بشپړو او د د تونل ، ګالری 

 داوطلبي او قرارداد السلیکولبشپړي بیا رغاوني  د دغه 
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  و تداركاتد هم به ؟ ) بیا پانګوالو د پانګونې لپاره په چټکه د ترتیباتو نیولو په برخه کې وکارولې شيد بېړنې طرزالعملونه چې

 نیسي!(و وخت  پروسه 

  هد تيلو او ګازو برخ  شمال د.  4

و دغه برخې به د تیلو او ګازو د .  د سړكونسره مرسته وکړيلیږد د او ګازو د تولیداتو  امو سیند څخه  د تېلو شمالي دهلیز به د

 . ې دههم په پام ك نښلیدنه ې سرهافغان تاجیك د تیلو او ګازو حوز د ېك ي. په راتلونكاسانتیاوو د ټرانسپورټ اړتیاوې هم پوره کړي

 د الري یا مسير ټاكل الف( 

سیمو  ېد الند ېالف برخه هغه سركونه چ ۶۷لري، د په فوري ډول د تیلو او ګازو په ساحو اغیزه  ېشمالي دهلیز ك ېهغه سړكونه چ

 ترمنځ دي په ګوته كوي:

 اندخوي، شبرغان، مزارشریف، دوشي، څخه تر كندز او كابلمسير :  1

  پورې هراتتراندخوي څخه د  او قیصار له الري ېمیمند  مسير: 2

: د حیرتان له الري ازبكستان ته ، د اقیني له الري تركمنستان ته او د هرات له الري ایران نښلیدلد ګاونډیو هیوادنو سره  مسير: 3

 ته. 

 د سړك وضعيت ب( 

په . مسیر برخې پدې وروستیو کې رغول شوي دي ۰د د اندخوي، مزارشریف او كندز ترمنځ  ئې تر میاشت پورېمد كال  ۲۰۰۲د 

اقبت یو قرار دغه برخه د حفظ و مر ۶۷څو اندخوي او هرات سره ونښلوي. د الف  ته رسیدلي  شمال كارونه د هرات  ېك ۶۷الف 

ې ګن شمېر د چ ه دا دپه ځانګړي ډول كله چي توقع اخیستلو موده وساتي یا اوږده كړي،  ېد سړك څخه د ګت ېداد ته اړتیا لري چ

 به دغه مسیر وكاروي.   تیلو ټانکرې

  ېبرخ  ېمهمج( 

 برخېاهمیت خورا زیات لوړوي. هغه څخه د تیلو او ګازو استخراج د اندخوي او مزارشریف سړك استراتیژیك  ېله حوز سیندد امو 

ال زیاته  برخېترمنځ او کندزدي.  د مزار شریف  ېمهم ېزیات ېد صادراتو د مجرا لپاره ډیر وي،سره نښل ههیوادن يد ګاونډ ېچ

 . موندنې وشيد پام وړ  تاجیګ حوزې کې-که چېرې په افغانوره هم مهمه شي پراختیا به هغه مهال ن

 برخهد جنوب شرق د مسو .  5

نو پدغه  ت لري.عیموق ېاو زركشانو ك عینك  شماليپه عینك،  ې تر ډیره.  ذخایر یید منرال تر ټولو مهم  ې مسپه جنوب شرق ك

ې په یادو سیمو کې کارول کیږي باید ورغول شي او د حفظ او مراقبت لپاره یې یو میکانیزم چ ونه دهلیزهغه ونو کد  سړاساس 

 . چټک کول ديجالل اباد سړك پراختیا او رغاوني  –د طورخم  تر ټولو مهمه اړتیا رامنځته شي. 

 د الري یا مسير ټاكل الف( 

 A1 national)الر  یملي لو ۰د الف  ېبرخ ېډیر مسیر ې. د دېڅخه طورخم ته د جالل اباد له الرله عینك  مسير: 1

highway )ې راځي، الندنښليپاكستان سره  ېچ . 

 عینك، میدان شهر، هاجیكګ، ایشپشته، دوشي ، مزارشریف. مسير: 2

 .ېڅخه كندهار ته د زركشانو له الر له كابلمسير:  3
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 د سړك وضعيت ب(

اجیګك ح. د ایټالیا دولت د میدان شهر، ې  پورته یاد شوي ټول مسیرونه به په پاخه سړکونو مشتمل ويداسي په پام كي نیول شوي چ

بشپړ شي. تر  ېپور ېكال د مارچ میاشت ۲۰۰۲كار به د  دغه ېچ هیله دا ده او  یپراختیا قرارداد ترسره كړد  سړکشبر ترمنځ   –

د كابل او جالل اباد تر منځ د  د اسیایي پراختیایي بانک لخوا.  یپیښور ته د هد كابل څخه طورخم او له هغه ځایټولو مهم او لنډ مسیر 

پیښور ترمنځ سړك ته پراختیا  –د طورخم  ېچ یپاكستان كي، د امریكا دولت ژمن دده. په  ېتر كار الند جوړونه  یو نوې برخې 

 ي.  وركړ

معدني مواد د پاكستان له  ېكچ ېپه پراخ ېرېچه . كد یوې ضعیفې اړیکې په حیث پاتې کیږيجالل اباد سړك  –د طورخم  یواځې

راكم  ېارزښت په دواړو خوا ك ېد رغاون ېبرخ ېد د ېساني سره وتړل شي، او په حقیقت كالري صادر شي دغه مسیر به په ا

سوکه پاتې كار  خو. په ځینو ځایونو کې د فرعې الرو په اړه توافق کړی ديد رغاوني سر بیره  ې برخېد پاكستان دولت د دكړي. 

دې الرې اهمیت ته پام سره باید چې نور پراختیایي شریکان تمویل ته غاړه کیږدي څو د جوړونې کار یي ګړندې کړی  او دشوی 

 . شي

 )بریښنا( او پوالدو دهليز ژیجنوب د انر -د شمال .  6

شته حرارتي فابریكه، ایشپ پوالدوكاره او بریښنا سټیشن او د د دره صوف د ډبرو سد حاجیګك د اوسپني كان، به تر ډیره دهلیز  دا

د   ېته د پل مټك له الر ېبرچي ته د میدان شهر او یا چمتل د دره صوف او ایشپشتي څخه حاجیګك ، دشت او سكرو او بریښنا سټیشن

                                                                                    .و لپاره وکاریږيلینونو یا تارونو غیزیدل

  یا مسير ټاكل ېد الرالف( 

او  سیندمسیر به د امو  یاد. همداراز پورېكابل تر مزارشریف څخه  ې دیبر، حاجیګك او میدان شهر له الرد دره صوف، ش: مسير 1

څخه كابل او جنوب ته د كرهنیزو محصوالتو د ویش  او همدارنګه د شمال شرق څخه شمال ته د تولیدي محصوالتو د لیږدولو   وبامیان

 د دهلیز په ډول وكارول شي. 

 د دوشي، اشپشتې او شېبر له الرې د مزارشریف څخه تر حاجیګګ پورې :مسير 2

 د سړك وضعيتب( 

 ته اړتیا لري. ېدي او یا هم بیارغاون ېد جوړیدلو الند ې یېبرخ ې ډیر

 ج( مهمې برخې

ی په اورګاډي د پټل ې د پالن شويز كېدهل پدېل لپاره مهم وي. ېد پ ود پانګون طك وږدواز په ېدهل ېبشپړیدل به د دمسیرونو  ۲او ۰د

راكموي(، په ځانګړي ډول د  دلیږدولد توكو په سړکونو به )  وهڅول شي لیږدولاورګاډیو په وسیله د بارونو د  جوړولو سره به

فرعي ومومي، په ځانګړي ډول د  پراختیا پام وړ ګټې دپدې سره به ګرځي. به و المل ېد ود برخې ېرو حجمونو لیږدول، او د ټولست

 (.ېله الر ېد پانګون ېك ېفابریك پوالدو په) د  سرهپراختیا  برخو په


