ﺗﻨﻪ اﻓﻐﺎن ﻮاﻧﺎن د ﻮاﻧﺎﻧﻮ د ﺗﺸﺒﺚ د ﻣﻼﺗ ﭘﻪ ﭘﺮوﺮام ﮐ ون ﮐﻮي ۳۰
د ﯾﻮې ﻏﻮﻧې ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐ ﭼ دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام ﭘﻪ رﺳﻤ ﺗﻮﻪ ﭘﯿﻞ ﺷﻮ ،د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﻓﺎرﻏﺎﻧﻮ ،د ﻣﺪﻧ ﻮﻟﻨ اﺳﺘﺎزو ،ﺣﻮﻣﺘ ﭼﺎرواﮐﻮ او د
ﺳﻮداﺮۍ ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ د ﺗﺸﺒﺚ ﭘﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﻃﺮﺣﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺒﺮې اﺗﺮې وﮐې .د ﺧﺼﻮﺻ ﺳﺘﻮر اﺳﺘﺎزو او د ﮐﺎﺑﻞ د ﭘﻮﻟﯿﺘﺨﻨﯿ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻏو د
ﺳﻮداﺮۍ د ﭘﯿﻞ ﭘﻪ ﺑﺎب د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺠﺮﺑﻮ ﭘﻪ ﻫﻠﻪ ﺧﺒﺮې اﺗﺮې وﮐې .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د اﻧﺮژۍ ﻟﭙﺎره د اﻟﻤﺎن د ﻧﻬﺎدي ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﺮوﺮام ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل
ﺎﻏﻠ ذﺑﯿﺢ اﻟﻪ ﻃﺎﻫﺮزاده داﺳ ﯿﻨﺎر وﮐ» :ﻮاﻧﺎن د ﮐﺎرﮐﻮﻟﻮ ﻟﯿﻮال دی او ﻮ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ اړه ﻟﺮي .ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﭼ وﮐﻮﻻی ﺷ دا ډول
ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﻪ راوړي اﻗﺘﺼﺎدي ودې ﺗﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘ ورﮐﻮي او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻮﮐﺎﻟ ﮐ ﭘﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻮي«.
د ﻮاﻧﺎﻧﻮ د ﺗﺸﺒﺚ د ﻣﻼﺗ ﭘﺮوﺮام ) (YESد ﻮاﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﭘﺎره د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ او ﺗﺸﺒﺚ ﭘﻪ ﺑﺎب ﯾﻮ روزﻧﯿﺰ ﭘﺮوﺮام دی .د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﺷﺎوﺧﻮا ۳۰
ﺗﻨﻪ ﻓﺎرﻏﺎن ﺑﻪ د دې ﻓﺮﺻﺖ وﻣﻮﻣ ﭼ د ﻧﻮې ﮐﯿﺪوﻧ اﻧﺮژۍ او د اﻧﺮژۍ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه اﻏﯿﺰﻣﻨﻪ وداﻧﯿﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ډﺮوﻧﻮ ﮐ ﺧﭙﻞ ﺗﺸﺒﺜ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ
ژور ﮐي او ﻫﻐﻮی ﺗﻪ وده ورﮐي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺮژۍ او اوﺑﻮ د وزارت ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﺎﻏﻠ ﻣﺤﻤﺪ ﻞ ﺧُﻠﻤ داﺳ ﯿﻨﺎر وﮐ" :د د ﻮاﻧﺎﻧﻮ د
ﺗﺸﺒﺚ د ﻣﻼﺗ ﭘﺮوﺮام ) (YESﻮل ﯿﻢ ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮي ﭼ ﺧﭙﻞ ﮐﺎروﺑﺎر ﭘﯿﻞ ﮐي او دﻧﺪې راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐي" .د ﮐﺎﺑﻞ د ﭘﻮﻟﯿﯿﯿ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن رﯾﺲ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﺳﻌﯿﺪ ﮐﺎﮐ زﯾﺎﺗﻪ ﮐه" ،دا ډول ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ د اﻧﺮژي ﺳﻮر ﻟﭙﺎره اړﯾﻦ دي .دوی د ﻧﻮي ﮐﯧﺪوﻧ اﻧﺮژۍ ﻟﭙﺎره د ﻪ روزل ﺷﻮې ﮐﺎري ﻮاک
ﺟﻮړوی ،دﻧﺪې راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻮی ،او ﯾﻮ ﭘﺎک ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﺗﻪ وده ورﮐﻮي" .
 YESد ﯾﻮه ﻣﺘﺤﺮک او ﺑﺪﻟﯿﺪوﻧ روزﻧﯿﺰ ﻧﺼﺎب ﺨﻪ د وﻧﻮاﻟﻮ د اړﺗﯿﺎوو او د ﺑﺎزار د ﻏﻮﺘﻨﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺎ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي .د دې ﭘﺮوﺮام ﻟﻮﻣۍ
ﭘاو ﭘﻪ ﺗﺨﻨﯿ روزﻧ او د ﻫﻐﻪ دوﻫﻢ ﭘاو د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ او ﺗﺸﺒﺚ ﭘﺮ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻮي .وﻧﻮال ﺑﻪ د ﻫﺮو دوو ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐ ﭘﻪ
ﺗﺨﻨﯿ ﮐﻮروﺳﻮﻧﻮ ﮐ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠ او ﯾﻮه ﻣﯿﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﻮره ﻋﻤﻠ روزﻧﻪ وﻣﻮﻣ .د ﭘﺮوﺮام ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐ ﺑﻪ ﻓﺎرﻏﺎن دﯾﺘﻪ ﭼﻤﺘﻮ وي ﭼ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺮژۍ ﭘﻪ ﺳﺘﻮر ﮐ ﺳﻮداﺮي ﭘﯿﻞ ﮐي ،د ﮐﺎرﺎﯾﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﻪ راوړي او د ﺑﺮﻨﺎ ﭘﻪ اﻏﯿﺰﻣﻨﻪ  اﺧﯿﺴﺘﻨ ﮐ وﻧه واﺧﻠ.
 YESد ﻮاﻧﺎﻧﻮ د ﺗﻮان ورﮐﻮﻟﻮ او د ﮐﺎرﺎﯾﻮﻧﻮ د ﭘﺮوژې ﻟﭙﺎره د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﻣﻼﺗ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده ﭼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺮژۍ او اوﺑﻮ د وزارت
او د ﮐﺎﺑﻞ د ﭘﻮﻟﯿﺘﺨﻨﯿ د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا ﻋﻤﻠ ﮐﯿي .د دې ﭘﺮوژې ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ د ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﺸﺒﺚ ﺗﻪ وده ورﮐي او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د
ﺳﻮداﺮۍ ﻓﻀﺎ ﺗﻪ ﺳﻤﻮن ورﮐي.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د اﻧﺮژۍ د ﻧﻬﺎدي ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﺮوﺮام ) (IDEAد  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHد
ادارې ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻟﻤﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د ﻓﺪرال وزارت ) (BMZﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﭘﻠ ﮐﯿي  .د ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ
اﻓﻐﺎﻧ ﻮﻟﻨ ﺗﻪ د دې ﺗﻮان ورﮐي ﭼ د ﻧﻮي ﮐﯿﺪوﻧﻮ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﺨﻪ اﻧﺮژۍ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ ﭘﯿﺪاﮐي او ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ودې ﺗﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘ
ورﮐي ،ﻓﻘﺮ او ﺑ وزﻟ ﮐﻤﻪ ﮐي او د ژوﻧﺪ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل وﺳﺎﺗ .ﻧﻮﻣﻮړۍ ﭘﺮوﺮام د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺮژۍ او اوﺑﻮ د وزارت ﺳﺮه د راز راز ﮐﺎروﻧﻮ
ﭘﻪ ډﺮ ﮐ ﻫﻤﺎري ﮐﻮي ﭼ د ﺑﺮﻨﺎ د ډاډﻣﻨ رﺳﻮﻧ د ﭘﺎره ﻋﻤﻮﻣ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺘﻪ راوړي .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ،ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﺮوﺮام د  ۲۰۱۵ﮐﺎل
راﻫﯿﺴ د ﺧﺼﻮﺻ او دوﻟﺘ ﯿﻠﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ او ادارو د ﭘﺎره د ﻧﻮی ﮐﯿﺪوﻧ اﻧﺮژۍ ،د اﻧﺮژۍ د ﭘﻮﻫﺎوي او د اﻧﺮژۍ د اﻏﯿﺰﻣﻨﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﺑﺎب ۲۱
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻪ او ورﮐﺸﺎﭘﻮﻧﻪ ﺟﻮړﮐي دي .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻬﺎل ،دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام د اﻧﺮژۍ د دوﻟﺘ او ﺧﺼﻮﺻ ﺳﺘﻮر ﺷﺎوﺧﻮا  ۴۳۰ﺗﻨﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د
ﮐﺎر ﭘﻪ اړه د روزﻧ ﺎﻧي ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ ﺟﻮړﮐي دي.

Teaser text:
ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﺷﭙو ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐ ﺑﻪ د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﻓﺎرﻏﺎن ﭘﻪ دې ﺑﺎب روزﻧﻪ وﻣﻮﻣ ﭼ ﻨﻪ د اﻧﺮژۍ ﭘﻪ ﺳﺘﻮر ﮐ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻮداﺮي ﺟﻮړه او
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺮژۍ او اوﺑﻮ د وزارت ﭘﻪ ﻫﻤﺎرۍ د ) (IDEAﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د اﻧﺮژۍ ﻟﭙﺎره د اﻟﻤﺎن د ﻧﻬﺎدي ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﺮوﺮام
.ﻧﻮﻣﻮړي اﻗﺪام ﺨﻪ ﻟﻪ ﺗﺨﻨﯿ ﭘﻠﻮه ﻣﻼﺗ ﮐﻮي .د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ ﭘﺮوﺮام د  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﭘﻪ ﻮل ﻟﺖ ﻫﻐﻪ ﺗﻤﻮﯾﻠﻮي
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