ﭘﻪ ﺑﻐﻼن ﮐ ﺷﭙ ﭘﺮوژې ﺑﺸﭙ ﺷﻮې
د ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻠﻮ د رﺳﻤ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐ د ﺑﻐﻼن واﻟ ﺎﻏﻠ ﻋﺒﺪاﻟﺤ ﻧﻌﻤﺘ داﺳ ووﯾﻞ» :ﻧﻦ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺑﻐﻼن ﮐ د ﺷﭙو ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ﭘﺮوژو د
ﺑﺸﭙﯾﺪو ﺷﺎﻫﺪان ﯾﻮ ﭼ د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﭘﺮوﺮام ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي دي .ﻣﻮﻧ د دﻏﻮ ﻧﻮﺘﻮﻧﻮ او د اﻟﻤﺎﻧ ﻣﻠﺮو د ارزﺘﻨﺎﮐﻪ ﻣﻼﺗ ﺨﻪ
ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮو«.
د ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻐﻼن د وﻟﺴﻮاﻟ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ زرﯾﻨﻪ ﻮوﻧ ﮐ د ﻟﻮﺳﺖ درې ﺧﻮﻧ ﺑﯿﺎورﻏﻮل ﺷﻮې او ﭘﻪ  ۱۲۰ﻣﯿﺰوﻧﻮ او ﭼﻮﮐﯿﻮ ﺳﻤﺒﺎل ﺷﻮې .د
ﭘﻠﺨﻤﺮي د وﻟﺴﻮاﻟ د ﻧﺠﻮﻧﻮ د دوﻫﻢ ﻧﺴﻮان ﻮوﻧ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺷﻤﯿﺮ ﻣﯿﺰوﻧﻪ او ﭼﻮﮐ ﭘﻪ ﻻس راوړل .ﻧﻮي ﺧﻮﻧ او ﻓﺮﻧﯿﭽﺮ د ﺷﺎوﺧﻮا ۹۶۰
ﺗﻨﻮ ﯿﻨﻪ زده ﮐﻮوﻧﻮ دﭘﺎره د زده ﮐې ﯾﻮ ﺑﺴﯿﺎ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﺗﺎﻣﯿﻨﻮي .ﺑﺮﺳﯿﺮه ﭘﺮدې ،د ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﮐﺮم ﻋﻠ ﭘﻪ ﺷﻮوﻧ ﮐ ﭼ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﭘﻠﺨﻤﺮي
ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟ ﮐ ﭘﺮوت دی ،د ﻪ ﻧﺎ ﻪ  ۴۹ﺗﻨﻮ ﻮوﻧﻮ دﭘﺎره د ﻮوﻧﻮ دوې ﺧﻮﻧ ﺟﻮړې ﺷﻮې.
ﻫﻤﺪارﻧﻪ ،د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ ادارې د ﺑﻐﻼن د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﮐﻠﺘﻮر رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻪ د آﻓﺴﯿﺖ د ﭼﺎپ ﯾﻮ ﻧﻮۍ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮﮐ .د ﻧﻮﻣﻮړې
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺸﺮې ﻣﯿﺮﻣﻦ ﺷﺮﯾﻪ اﺻﯿﻞ داﺳ ﯿﻨﺎر وﮐ» :ﻣﻮﻧ د اﻟﻤﺎن د ﻣﻼﺗ ﺨﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮو .د ﺑﻐﻼن وﻻﯾﺖ ﻮل ﺳﺘﻮري رﯾﺎﺳﺘﻮﻧﻪ اوس
ﮐﻮﻻی ﺷ ورﭙﺎ ،ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ،ﺑﺮوﺷﻮروﻧﻪ او د ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﻧﻮر ډوﻟﻮﻧﻪ ﭼﺎپ ﮐي .دا ﮐﺎر ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ددې اﻣﺎن ﭘﻪ ﻻس راﮐﻮي ﭼ د ﺧﻠﻮ ﺳﺮه د
ﻧدې ﻧﻪ ﭘﻪ ﯾﻮه ډﯾﺎﻟﻮګ ﮐ ﯿﻞ ﺷﻮ«.
د دې ﺗﺮﻨ ،د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ ادارې ﭘﻪ ﭘﻠﺨﻤﺮي ﮐ د ﮐﺜﺎﻓﺎﺗﻮ ﻠﻮر ﻮ ﺧﻮﻧﻪ اﯾﺰه ﮐﺎﻧﯿﻨﺮوﻧﻪ د ﭘﻠﺨﻤﺮي د وﻟﺴﻮاﻟ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻨﻮ ﺗﻪ
وﺳﭙﺎرل ﭼ د ﺎر د ﮐﺜﺎﻓﺎﺗﻮ د ﻟﺮي ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﻼن ﭘﻪ ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﺑﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐي .د دې اﻗﺪام ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ د ﮐﺜﺎﻓﺎﺗﻮ د ﻏﯿﺮرﺳﻤ ﺗﺨﻠﯿﻮ ﮐﭽﻪ
راﯿﻪ ﺷ او د ﻓﺎﺿﻠﻪ ﺗﻮﮐﻮ ﺳﻮرﺗﺒﻨﺪي وﻫﻮل ﺷ.
د  ۲۰۱۰ﮐﺎل راﻫﯿﺴ د  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHاداره د اﻟﻤﺎن د اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺎرﯾﻮ او
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻓﺪرال وزارت ) (BMZﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ ﻇﺮﻓﯿﺖ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ) (RCDﭘﺮوﺮام ﭘﻠ ﮐﻮي .د دي ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ اﻓﻐﺎن
وﻻﯾﺘ او وﻟﺴﻮاﻟ ادارو ﺗﻪ ﺗﻮان ورﮐی ﭼ اداري دﻧﺪې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐي او د ﺧﻠﻮ دﭘﺎره ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺴﯿﺎ ﺗﻮﻪ ﺑﺮاﺑﺮﮐي.
ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ،دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ ،ﺣﻮﻣﺘ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻨﻮ او د وﻻﯾﺘ ﺷﻮرا د ﻏو ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﻟﺗﺮﻟه ۳۹٬۰۰۰
ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د  ۷۳۰ﻧﻪ زﯾﺎت ﻣﺴﻠ او د دﻧﺪې ﭘﻪ اړه روزﻧﯿﺰ ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐي دي .ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﺮوﺮام ﭘﻪ ﺎﺋﯿﺰو اداري ارﺎﻧﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺧﻠﻮ د
ﺑﺎورﺗﯿﺎ د زﯾﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﺤﻠ ﺣﻮﻣﺖ د ﮐﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوي  ۳۴۵ﻏﻮﻧې ﺟﻮړې ﮐي دي ﭼ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﯿﺰه ﺗﻮﻪ ﻟﺗﺮﻟه
 ۵۰٬۰۰۰ﺗﻨﻮ ﺎرﯾﺎﻧﻮ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐې ده.
Teaser text:
ﭘﺮون د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ ﭘﺮوﺮام ﻧﻮي ودان ﺷﻮي او ﺑﯿﺎرﻏﻮل ﺷﻮي ﺧﻮﻧ او ﻫﻤﺪاراز ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات د ﺑﻐﻼن د ﻧﺠﻮﻧﻮ درﯾﻮ
ﻮوﻧﯿﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل .ﺑﺮﺳﯿﺮه ﭘﺮدې ،د ﭘﻠﺨﻤﺮي د ﺎر د ﺗﻨﻈﯿﻒ ادارې ﺗﻪ د ﮐﺜﺎﻓﺎﺗﻮ ﻮ ﺧﻮﻧﻪ اﯾﺰه ﮐﺎﻧﯿﻨﺮوﻧﻪ او د ﺑﻐﻼن وﻻﯾﺖ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او
ﻟﻪ ﺧﻮا د ) (RCDﮐﻠﺘﻮر رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻪ د آﻓﺴﯿﺖ د ﭼﺎپ ﯾﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ وﺳﭙﺎرل ﺷﻮل .ﻧﻮﻣﻮړي اﻗﺪاﻣﻮﻧﻪ د اﻟﻤﺎن د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ ﻇﺮﻓﯿﺖ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د ﭘﺮوﺮام
 ۵.ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﯿﺰ ﻟﺖ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﻮل
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