ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﯿﺎ او ﭘﻮﻫﻨﻪ
د ﺟﺮﻣﻨ ﻗﻮﻧﺴﻞ ﺟﻨﺮال ووﯾﻞ" :دا ﭘﺮوژې د ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺖ وده ،ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎ او ﻋﺼﺮي ﮐﻮﻟﻮ ﻟﺮﻟﯿﺪ ﻟﺮی .زه ﻮﻟﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ او ﺷﺮﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺒﺎرﮐ ورﮐﻮم
ﭼ د دی ﻮﻟﻮ ﭘﻨﻮ ﭘﺮوژو ﺨﻪ ﺧﻠ اوس ﻪ اﺧﻠ ‐ ﻧﺎرﯾﻨﻪ او  ،ﻫﻠﺎن او ﻧﺠﻮﻧ. "
د ﺑﻐﻼن واﻟ ،ﺎﻏﻠ ﻋﺒﺪاﻟﺤ ﻧﻌﻤﺘ د ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐ ﯿﻨﺎر وﮐ" :دا وداﻧ ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ ﺣﻮﻣﺖ ﺗﻪ وړﺗﯿﺎ ورﮐﻮي ﺗﺮﻮ د زده ﮐﻮﻧﻮ
ﻟﭙﺎره ﻪ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل او ﻫﻤﺪارﻧﻪ د ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ او ډاﮐﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎره روﻏﺘﯿﺎﯾ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې ﺑﺮاﺑﺮې ﮐي .ﺗﻌﻤﯿﺮوﻧﻪ ډﯾﺮ ﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻟﺮي .اوس ،د وﻟﺴﻮاﻟ
ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎﯾ ﺷﻮرا ،د ﺣﻮﻣﺖ اړوﻧﺪه ارﺎﻧﻮﻧﻪ او ﻮﻟﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ د دې ﻣﻨﺎﺳﺒ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ وﻟﺮي" .
د روﻏﺘﯿﺎ ﻧﻮې وداﻧ د اوﺳﯿﺪوﻧﻮ دﭘﺎره د ﻋﺎﻣﻪ روﻏﺘﯿﺎﯾ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﺗﻪ د ﭘﺎم وړ ﺳﻤﻮن ورﺑ .د روﻏﺘﯿﺎ ﭘﻪ روزﻧﯿﺰ ﻣﺮﮐﺰ ﮐ د روزﻧ
او اداري ﭼﺎرو ﻟﭙﺎره  ۱۳ﺧﻮﻧ ،د اوﺑﻮ او ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،او ﯾﻮ د اﺣﺎﻃ دﯾﻮال ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .ﭘﻪ دې ﻧﻮي ﻣﺮﮐﺰ ﮐ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐ د
ﮐﻠﯿﻨﯿﻮﻧﻮ او روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﺷﺎوﺧﻮا  ۱٬۰۰۰ﺗﻨﻪ ﭘﺮوﺳﻮﻧﻞ د ﺻﺤ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه روزﻧﻪ وﻣﻮﻣ .او ﺧﻠ ﺑﻪ د روﻏﺘﯿﺎﯾ ﺎرﻧ د روزل ﺷﻮﯾﻮ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ ﺨﻪ ﻪ واﺧﻠ.
او ﻟﻮﻣﻧ روﻏﺘﯿﺎﯾ ﻣﺮﮐﺰ د ﺧﻨﺠﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟ ﮐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻟﺮي .د دې وﻟﺴﻮاﻟ اوﺳﯿﺪوﻧ ﭼ ﺷﻤﯿﺮ ﯾ ۱۲٬۰۰۰ ﺗﻨﻮ ﺗﻪ رﺳﯿي اوس ﺧﭙﻠﻮ
ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻧدې د روﻏﺘﯿﺎﯾ ﺎرﻧ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ ﻟﺮي .اﻞ ﮐﯿي ﭼ د ور د  ۳۰ﻧﻪ ﺗﺮ  ۶۰ﻧﺎروﻏﺎن ﺑﻪ دې ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐي.
ﭘﻪ درﯾﻮ ﻧﻮﯾﻮ ودان ﺷﻮﯾﻮ ﻮوﻧﯿﻮ ﮐ ﺑﻪ  ۳٬۴۰۰زده ﮐﻮوﻧ ﭘﻪ زده ﮐه ﺑﻮﺧﺖ ﺷ ﭼ ۳٬۲۶۵ ﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﯾ ﻧﺠﻮﻧ او  ۱۳۵ﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﯾ ﻫﻠﺎن وي.
ﻧﻮﻣﻮړې وداﻧ ﭘﻪ ﻣﯿﺰوﻧﻮ او ﻮﮐﯿﻮ ،ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﻮ ،ﺎﺎﻧﻮ ،د اﺣﺎﻃ ﭘﻪ دﯾﻮاﻟﻮﻧﻮ ،ﮐﻤﭙﯿﻮﺮوﻧﻮ او ﻻﺑﺮاﺗﻮاروﻧﻮ ﺳﻤﺒﺎل دي .زده ﮐﻮوﻧ ﺑﻪ د ﻟﻮړ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ او د روزﻧ د ﻪ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﺨﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐي .دﻏﻪ ﻧﻮي ودان ﺷﻮي ﻮوﻧ د ﭘﻞ ﺣﺼﺎر ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟ ﮐ د ﻧﻮﺑﻬﺎر
ﻮوﻧ ،د ﺧﻨﺠﺎن ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟ ﮐ د ﺷﺎه ﻣﺮدان ﻮوﻧ او د دوﺷ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟ ﮐ د اﺳﺘﺎد ﻋﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻮوﻧ دي.
د ﺑﻐﻼن د ﻮوﻧ او روزﻧ رﯾﯿﺲ ډاﮐﺮ ﻏﻼم ﻣﺤ اﻟﺪﯾﻦ ﭘﯿﺎن د دې ﭘﺎﻧﻮﻧ ﺨﻪ ﻣﻨﻨﻪ وﮐه او د ﺳﯿﻤ ﺧﻠﻮ ﻧﻪ ﯾ وﻏﻮﺘﻞ ﭼ ﭘﻪ ﺑﻐﻼن
ﮐ د ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺘﻪ زده ﮐې ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻟﭙﺎره ﻫﻤﺎري وﮐي.
ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﺮوژې د وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺷﻮراﺎﻧﻮ او د ﺑﻐﻼن وﻻﯾﺖ د ﭘﻮﻫﻨ د رﯾﺎﺳﺖ او د ﻋﺎﻣ روﻏﺘﯿﺎ د رﯾﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﻧﻮﺖ او د ﻧﻮﻣﻮړو
وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ د ﻟﻮﻣﯾﺘﻮب ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﺑﺸﭙې ﺷﻮي دي.
ﻧﻮﻣﻮړی ﭘﺮوﺮام د اﻟﻤﺎن د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا د  KfWد ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﻣﺪﯾﺮت ﺗﻤﻮﯾﻠﯿي او د آﻏﺎﺧﺎن د ﺑﻨﺴ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﺮﺳ
ﮐﻮر ) (Mercy Corpsد ﻏﯿﺮﺣﻮﻣﺘ ﺳﺎزﻣﺎن او د ﻓﺮاﻧﺴ د ﺗﺨﻨﯿ ﻫﻤﺎرۍ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د ادارې ) (ACTEDﭘﻪ ﻣﻠﺘﯿﺎ ﭘﻠ ﮐﯿي .د دې ﭘﺮوﺮام
ﻮﻟﯿﺰه ﺑﻮدﺟﻪ د  ۲۰۱۰او  ۲۰۱۸ﮐﻠﻮﻧﻮ دﭘﺎره  ۷ﻣﯿﻠﯿﺎردو اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﺗﻪ رﺳﯿي ﭼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟ وﻻﯾﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺗﺨﺎر ،ﮐﻨﺪز او ﺑﻐﻼن
ﭘ ﺷﺎﻣﻞ دي .ﺗﺮاوﺳﻪ ﭘﻮرې د  ۴۲۳ﻧﻪ زﯾﺎﺗ ﮐﻮﭼﻨ او ﻣﻨﻨ ﺑﯿﺨﺒﻨﺎﯾ ﭘﺮوژې د  ۵۰ﻧﻪ زﯾﺎﺗﻮ وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ ﮐ ﭘﻠ ﺷﻮﯾﺪي .ﯾﻮازې د ﺑﻐﻼن ﭘﻪ
وﻻﯾﺖ ﮐ ۹۹ ﭘﺮوژې د ﻫﻐﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻠﺨﻤﺮي ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭘﻪ اﺗﻮ وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ ﮐ ﺑﺸﭙې ﺷﻮﯾﺪي .ﭘﻪ ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐ د دې ﭘﺮوﺮام ﻟﻪ ﺧﻮا د
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺷﻮراﺎﻧﻮ ﺷﺎوﺧﻮا ۱۸٬۰۰۰ﺗﻨﻪ ﻏي د ﭘﺮوژو د ﺎﮐﻠﻮ او ﺎرﻧ ﭘﻪ ډﺮ ﮐ روزل ﺷﻮي دي.
Teaser text:
د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ ادارې ﭘﻪ ﺑﻐﻼن ﮐ د ﯾﻮه ﻟﻮﻣﻧ روﻏﺘﯿﺎﯾ ﻣﺮﮐﺰ ،د ﻋﺎﻣ روﻏﺘﯿﺎ د ﯾﻮه روزﻧﯿﺰ ﻣﺮﮐﺰ او درﯾﻮ ﻮوﻧﯿﻮ ﭘﻪ وداﻧﻮﻟﻮ
ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐه .د ﻧﻮﻣﻮړو ﭘﻨﻮ وداﻧﯿﻮ د ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻠﻮ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺮون ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮل .ﺷﺎوﺧﻮا  ۱۶٬۰۰۰ﺗﻨﻪ اوﺳﯿﺪوﻧ ﺑﻪ ﻧﯿﻎ ﭘﻪ ﻧﯿﻐﻪ د ﻧﻮﻣﻮړو وداﻧﯿﻮ
ﻟﻪ ﺧﻮا د  ۷۸ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﯿﺰ ) (SPNAﺨﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐي .ﻧﻮﻣﻮړې وداﻧﯿﺰې ﭘﺮوژې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﻤﺎل د ﺛﺒﺎت ﺟﻮړوﻧ د ﭘﺮوﺮام
.ﻟﺖ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﻮی دي .د آﻏﺎﺧﺎن ﺑﻨﺴ ﻏﯿﺮﺣﻮﻣﺘ ﺳﺎزﻣﺎن دا ﭘﺮوژې ﭘﻠ ﮐې
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