د ﻣﺤﺎﺳﺒ ﻧﻮي اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت او د اوﺑﻮ ﺑﺮﻨﺎ د ﮐﻮﭼﻨ ﻓﺎﺑﺮﯾﻪ
د ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐ د ﺑﺪﺧﺸﺎن د ﭘﻮﻫﻨ رﺋﯿﺲ ﺎﻏﻠ روح اﻟﻪ ﻣﺤﻘﻖ داﺳ ﯿﻨﺎر وﮐ» :د ﻣﺤﺎﺳﺒ ﻧﻮۍ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﻧﻪ ﯾﻮازې د
ﺑﺪﺧﺸﺎن د ﺧﻠﻮ ﺑﻠﻪ د ﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﯾﻮه ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻪ ده .د ﻫﯿﻮاد د ﻮټ ﻮټ ﺨﻪ زده ﮐﻮوﻧ ﮐﻮﻻی ﺷ ﭘﻪ دې اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﮐ ﺷﺎﻣﻞ ﺷ.
د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ د ﭘﺮوﺮام او ﻧﻮرو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻣﻼﺗ زﻣﻮﻧ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐه ﺗﺮ ﻮ ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﺳﺨﺘ ﻧﻨﻮﻧ ﭼ ﻣﻮﻧ ورﺳﺮه
د ﭘﻮﻫﻨ ﭘﻪ ډﺮ ﮐ ﻣﺨﺎﻣﺦ وو ،ﺣﻞ ﮐو .ﻣﻮﻧ د ﺳﻤ ﻮوﻧ او روزﻧ ﭘﺮﺗﻪ ﺳﻮﮐﺎﻟ ﺗﻪ ﻧﺸﻮ رﺳﯿﺪﻻی«.
د ﻣﺤﺎﺳﺒ د اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت دوه ﭘﻮړﯾﺰه ﻧﻮې وداﻧ د ﺑﻬﺎرک ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟ ﮐ ﺎی ﻟﺮي .ﭘﻪ دې وداﻧ ﮐ د زده ﮐې او اداري ﭼﺎرو د ﭘﺎره دووﻟﺲ
ﺧﻮﻧ ،د ﻏﻮﻧو ﯾﻮ ﺗﺎﻻر ،ﯾﻮ ﭘﺨﻠﻨ او د ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤ ﭘﻪ ﺑﺴﯿﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﺳﻤﺒﺎل اﺗﻪ ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .ﭘﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎن ﮐ دا ﯾﻮازﯾﻨ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت
دی ﭼ د ﻮوﻧﯿﻮ د ﻓﺎرﻏﺎﻧﻮ دﭘﺎره د ﻣﺤﺎﺳﺒ روزﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي ۷۵ .زده ﮐﻮوﻧ ﭼ ۱۹ ﯾ ﻧﺠﻮﻧ او  ۵۶ﯾ ﻫﻠﺎن دي اوس ﮐﻮﻻی ﺷ د
اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﭘﻪ ﻧﻮې وداﻧ ﮐ زده ﮐه وﮐي او د روزل ﺷﻮﯾﻮ ﻮوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﻠ روزﻧﻪ ﭘﻪ ﻻس راوړي .ﻧﻮﻣﻮړي زده ﮐﻮوﻧ د ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﻪ
وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ دې ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ وي ﭼ د ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭼﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻪ ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ادارو ﮐ دﻧﺪه ﺗﺮﺳﺮه ﮐي.
د اوﺑﻮ ﺑﺮﻨﺎ د ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮﭼﻨ ﻓﺎﺑﺮﯾﻪ د ﺷﻬﺪا ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟ ﮐ ﺟﻮړه ﺷﻮې ده .اﻓﻐﺎﻧ او ﻧﯿﭙﺎﻟ اﻧﺠﯿﻨﺮاﻧﻮ دﻏﻪ وداﻧ وداﻧﻪ ﮐه ﭼ ﻟﺗﺮﻟه د
ﻧﻮﻣﻮړې وﻟﺴﻮاﻟ ۱٬۱۰۰ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺗﻪ ډاډﻣﻨﻪ ﺑﺮﻨﺎ ﺑﺮاﺑﺮوي او ﺷﺎوﺧﻮا  ۵٬۵۰۰ﺗﻨﻪ اوﺳﯿﺪوﻧ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐي .اوس ﻧﻪ ﯾﻮزاې د
ﺳﯿﻤ اوﺳﯿﺪوﻧ ﮐﻮﻻی ﺷ د ﺑﺮﻨﺎ د اﻧﺮژۍ ﺨﻪ د ﮐﻮر د روﺎﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ او د ﺑﺮﻨﺎﯾ وﺳﯿﻠﻮ دﭘﺎره ﮐﺎرواﺧﻠ ،ﺑﻠﻪ ډاډﻣﻨﻪ اﻧﺮژي ﺑﻪ د دې
ﺳﺒﺐ ﻫﻢ ﺷ ﭼ دې وﻟﺴﻮاﻟ ﺗﻪ ﺧﺼﻮﺻ ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻪ ﭘﺎم واړوي او د ﮐﺎرﺎﯾﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﺘﻪ راوړﻟﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐي .ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ،د ﺑﺮﻨﺎ د
اﻧﺮژۍ ﺑﺮاﺑﺮول ﺑﻪ ﭘﻪ زﯾﺎﺗﻪ ﮐﭽﻪ د ﺷﻬﺪا د وﻟﺴﻮاﻟ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ آﺳﺎﻧﻪ ﮐي او د ﺧﻠﻮ د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﻮن ورﮐي.
د ﺷﯿﺦ ﺣﻤﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻧﻮﻣﻮړې وﻟﺴﻮاﻟ ﯾﻮ ﺳﭙﯿﻦ ږﯾﺮې داﺳ ووﯾﻞ» :د اوﺑﻮ ﺑﺮﻨﺎ د ﮐﻮﭼﻨ ﻓﺎﺑﺮﯾ د وداﻧﻮﻟﻮ وړاﻧﺪې ﻣﻮﻧ ﺑﺮﻨﺎ ﻧﻪ
درﻟﻮده .زﻣﻮﻧ ﮐﻮﭼﻨﯿﺎن د ﺷﭙ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺧﭙﻞ ﮐﻮرﻧ دﻧﺪه ﻧﺸﻮای ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻻی .د ﺑﺮﻨﺎﯾ ارو د ﮐﺎروﻟﻮ او د ﻏﻨﻤﻮ د اوړه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ دﯾﺘﻪ اړ
وو ﭼ د ﻓﯿﺾ آﺑﺎد ﺎر ﺗﻪ وﻻړ ﺷﻮ .اوس ﮐﻮﻻی ﺷﻮ دﻏﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮﻧﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ ﺗﻪ راوړو .دا ﮐﺎر ﺑﻪ د ﺳﯿﻤ د اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮه د ﭘﺎم وړ
ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐي«.
ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﺮوژې د وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺷﻮراﺎﻧﻮ او د ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﯾﺖ د ﭘﻮﻫﻨ د رﯾﺎﺳﺖ ﭘﻪ  ﻧﻮﺖ ﺳﺮه ﭘﯿﻞ ﺷﻮې وې .د ﻫﻐﻮ ﺑﺸﭙول ﭘﻪ
ﻧﻮﻣﻮړو وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ ﮐ د وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د ﭘﻼن ﺳﺮه ﺳﻢ ﻟﻮړ ﻟﻮﻣﯾﺘﻮب درﻟﻮد.
د ﺷﻤﺎﻟ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺛﺒﺎت ﺟﻮړوﻧ ﭘﺮوﺮام ) (SPNAد  KfWد ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺑﺎﻧ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻟﻤﺎن د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﭘﻠ
ﮐﯿي .د دې ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ ﺣﻮﻣﺘ ﺎﯾ ادارې ﭘﯿﺎوړې ﺷ او د ﮐﻠﯿﻮ د اوﺳﯿﺪوﻧﻮ د ژوﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺗﻪ
ﺳﻤﻮن ورﮐل ﺷ .ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ،دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام د راز راز ﺑﯿﺨﺒﻨﺎﯾ او ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻮړوﻧ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي .ﺗﺮاوﺳﻪ ﭘﻮرې د ۲۶۰
ﻟﻮﻣﻧﯿﻮ او ﺛﺎﻧﻮي ﻮوﻧﯿﻮ ،د  ۳۷ﺳﮐﻮﻧﻮ او ﭘﻠﻮﻧﻮ او د اوﺑﻮ ﻟﻮﻧ د  ۱۶ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻮ د وداﻧﻮﻟﻮ ،ﺑﯿﺎرﻏﻮﻟﻮ ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل  ۳۷۷ﭘﺮوژې د
ﺑﺪﺧﺸﺎن،ﮐﻨﺪز ،ﺗﺨﺎر او ﺑﻐﻼن د وﻻﯾﺎﺗﻮ د  ۵۰ﻧﻪ زﯾﺎﺗﻮ وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ ﮐ ﭘﻠ ﺷﻮي دي .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 .د دې ﭘﺮوﺮام ﻮﻟﯿﺰه ﺑﻮدﺟﻪ د  ۲۰۱۰او  ۲۰۱۸ﮐﻠﻮﻧﻮ دﭘﺎره د
 ۷ﻣﯿﻠﯿﺎردو اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﻧﻪ زﯾﺎﺗﻪ ده.
Teaser text:
ﻧﻦ د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ ادارې د ﻣﺤﺎﺳﺒ د اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت د ﭘﺎره ﯾﻮه ﻧﻮې وداﻧ او د اوﺑﻮ ﺑﺮﻨﺎ د ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﻮه ﮐﻮﭼﻨ ﻓﺎﺑﺮﯾﻪ د ﯾﻮ ﻟ ﻣﺮاﺳﻤﻮ
ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐ د ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﯾﺖ ﺎﯾ ﺣﻮﻣﺖ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل .ﭘﻪ دﻏﻮ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐ دوﻟﺘ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ ،د وﻻﯾﺘ ﺷﻮرا ﻏو ،د ﺳﯿﻤ ﺳﭙﯿﻦ ږﯾﺮو او ﯾﻮ
ﻧﻮﻣﻮړې وداﻧ د  ۵۳،۵ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﭘﻪ ) (SPNAﺷﻤﯿﺮ اوﺳﯿﺪوﻧﻮ ون ﮐی وو .د ﺷﻤﺎﻟ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺛﺒﺎت ﺟﻮړوﻧ دﭘﺎره د اﻟﻤﺎن ﭘﺮوﺮام
.ﻮﻟﯿﺰ ﻟﺖ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐې .د ﻧﻮﻣﻮړو وداﻧﯿﻮ ﺨﻪ ﺑﻪ د ﺳﯿﻤ د  ۵٬۵۰۰ﺗﻨﻮ ﻧﻪ زﯾﺎت اوﺳﯿﺪوﻧ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐي
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