د ﺗﺨﺎر وﻻﯾﺖ  14,000اوﺳﯿﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎره د اﻋﺘﻤﺎد وړ ﺑﺮﯾﻨﺎ
د ﺗﺨﺎر ﻧﻮي ﺎﮐﻞ ﺷﻮي واﻟ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﺷﻔﻖ ﺮﻨﺪ ﮐ »ﻧﻦ زه ډﯾﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﯾﻢ ﭼ ﭘﻪ دې وﻻﯾﺖ ﮐ زﻣﺎ د دﻧﺪې ﭘﻪ ﻟﻮﻣۍ ورځ ﮐ د دې
ﻣﻬﻢ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻨ ﻣﺮاﺳﻢ و .ﻣﻮږ د آﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ او د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻮ ﺗﻪ د دوی د اوږد ﻣﻬﺎﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘ او ﻫﻤﺎرۍ ﻟﭙﺎره زﻣﻮږ د ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﮐ ﻣﻨﻨﻪ
ﮐﻮو .ﻫﻐﻪ د ﺧﻠﻮ او ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰو ﭼﺎرواﮐﻮ ﺨﻪ ﻏﻮﺘﻨﻪ وﮐه ﭼ د ﭘﺮوژې د ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﺎروﻧﻮ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮﻧﺪي ﮐي .ﻫﻐﻪ ﻗﺮاردادی ﺨﻪ
وﻏﻮﺘﻞ ﭼ د ﮐﺎر ﺎﻧﺗﯿﺎوو ﭘﺮ ﺑﻨﺴ د ﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮه ﮐﺎر ﺗﺮﺳﺮه ﮐي «.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ډﻳﺮي ﮐﻠ اوس ﻫﻢ د ﺑﺮﯾﻨﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒ او د اﻋﺘﻤﺎد وړ ﺳﺮﭼﯿﻨ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ ﻧﻠﺮي .ﺎﻳ اوﺳﯿﺪوﻧ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ د ﺑﺮﯾﻨﺎ د ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ډﯾﺰﻟ ﺟﻨﺮاﺗﻮروﻧﻮ ﺨﻪ ﻪ اﺧﻠ .ﻟﺪﻏﻪ ﺟﻨﺮاﺗﻮروﻧﻮ ﺨﻪ ﻪ اﺧﺴﺘﻞ ﻧﻪ ﯾﻮا دا ﭼ ﺮان ﺑﯿﻪ دي ﺑﻠﻪ د ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎﻟ ﮐﺗﯿﺎ اﺻﻠ
ﺳﺮﭼﯿﻨﻪ ﻫﻢ ده .ﭘﻪ ﻫﺰار ﺳﻮﻣﻮچ او ﮐﻨﺠ ﮐ ﺑﻪ دﻏﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې د وداﻧﯿﺰو ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﺮ ﺑﺸﭙﯾﺪو وروﺳﺘﻪ ،ﭘﺎې ﺗﻪ ورﺳﯿي .د ﭘﻨﻮ ﺮاﻧﺴﻔﺮﻣﺮوﻧﻮ
ﺳﺒﺴﯿﺸﻨﻮﻧﻪ او د وﯾﺶ ﺳﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻟﻪ  16,00ﺨﻪ ډﯾﺮو ﮐﻮرﻧﯧﻮ او ﻧﻮرو ﭘﯿﺮودوﻧﻮ ﺗﻪ د اﻋﺘﻤﺎد وړ ﺑﺮﯾﻨﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐي.
ﺎﻏﻠ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺼﯿﺮ ﺑﯿ ،د ﻫﺰاره ﺳﻤﻮ وﻟﺴﻮال ﺮﻨﺪ ﮐ »ﻟﻪ ﻧﯧﻪ ﻣﺮﻏﻪ ﻣﻮږ د ډﯾﺮو دوه اړﺧﯿﺰو ﻫﻮ وروﺳﺘﻪ د دې ﭘﺮوژې ﭘﯿﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﻮ .دا
ﭘﺮوژه زﻣﻮږ د ﺧﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﺣﯿﺎﺗ ده ،ﻪ ﭼ دا ﺑﻪ زﻣﻮږ د وﻟﺴﻮاﻟ ﺧﻠﻮ ﻟﭙﺎره روﺎﻧﻪ او روﺎﻧﻪ راﺗﻠﻮﻧ راوړي «.
ﯾﻮا ﮐﻮرﻧ ﺑﻪ ﻟﻪ دﻏ ﺷﺒ ﺨﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻧي .د ﻮوﻧﯧﻮ ،ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ او دوﻟﺘ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﻋﺎﻣﻪ وداﻧ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻟﺪﻏ ﺷﺒ ﺳﺮه
ﻧﺘ وي .د ﺑﺮﯾﻨﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐ اﻗﺘﺼﺎدي وده ﻫﻢ ﭘﯿﺎوړې ﮐي ﻪ ﭼ ﺑﺮﯾﻨﺎﻳ وﺳﺎﯾﻞ او ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻻت د ﮐﺎروﻟﻮ وړ دي .وداﻧﯿﺰ
ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ  14ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﭘﻮرې دوام وﮐي او ﺎﻳ اوﺳﯿﺪوﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﮐﺎري ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐي .د ﺗﺨﺎر وﻻﯾﺖ ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎﻳ ﮐﻤﯿﻪ ) (PDCﺗﺎﺋﯿﺪ
ﮐه ﭼ دﻏﻪ ﭘﺮوژه د ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎﻳ ﻟﻮﻣﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﺮﺑﻨﺴ ﭼ دﻏﻪ وﻻﯾﺖ ﻟﭙﺎره ﺎﮐﻞ ﺷﻮﯾﺪي ،وﻻړه ده.
د ﭘﺮوژې د ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐ ﺑﻪ د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰې زﯾﺮﺑﻨﺎء د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق د ﺗﺨﺎر وﻻﯾﺖ د ﺑﺮﯾﻨﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺠﯿﻨﺮاﻧﻮ او ﻣﺪﯾﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د ﮐﺎر
ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐ ﺮﯾﻨﻨ ،روزﻧﻪ او ﻣﺸﻮرﺗ ﺟﻠﺴ ﺑﺮاﺑﺮې ﮐي .د دﻏﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ د ورﺗﻪ ﭘﺮوژو د ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ او ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﻟﭙﺎره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺮﺷﻨﺎ ﺷﺮﮐﺖ د ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻮ ﻟﻮړول دي.
د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰې زﯾﺮﺑﻨﺎء د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق د  KFWد ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﻳ ﺑﺎﻧ ﻟﺨﻮا د آﻟﻤﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرۍ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت ) (BMZﭘﻪ
اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﺳﺮه ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﯿي .د دې ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ د اﻗﺘﺼﺎد او ﻮﻟﻨﯿﺰې زﯾﺮﺑﻨﺎء اﺻﻼح او د وﻻﯾﺘ اداراﺗﻮ وړ ﮐﻮل
دي ﺗﺮﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاک ډول ﺳﺮه ﭘﻼن او ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎﻳ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐي .ﭘﻪ ﺗﯧﺮو اوه ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐ دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام ﻟﻪ  160ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮو ﺨﻪ ډﯾﺮ
ﺳﮐﻮﻧﻪ 50 ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺮه د اوﺑﻮ ﻟﻮﻧ ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻪ او ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ،ﮐﻨﺪز ،ﺑﻐﻼن ،ﺗﺨﺎر ،ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ د ﺳﯿﻼب او د ﺧﺎورې د ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐ
 11ﺣﻔﺎﻇﺘ ﺑﻨﺪوﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﻟ ﭘﻠﻮه ﺗﻤﻮﯾﻞ او ﺟﻮړ ﮐﯾﺪي او اوس ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺎن ﮐ د دوه ﻮوﻧﯧﻮ د ﺑﯿﺎرﻏﺎوﻧ ﭘﺮوژې ﻫﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻮي .ﭘﻪ ورﺗﻪ
وﺧﺖ ﮐ دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام د راﺗﻠﻮﻧ زﯾﺮﺑﻨﺎﻳ ﭘﺮوژو ﻟﭙﺎره ﻟﻪ  300ﺨﻪ ډﯾﺮو اﯾﻨﺠﯿﻨﺮاﻧﻮ او دوﻟﺘ ﮐﺎرﮐﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺴﻠ او د دﻧﺪې ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐ ﻟﻪ
 900ﺨﻪ ډﻳﺮ ﺮﯾﻨﻨﻮﻧﻪ ،روزﻧﯿﺰ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ او ﺳﯿﻤﯿﻨﺎروﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﯾﺪي.
Teaser text:
ﻫﺰار ﺳﻮﻣﻮچ ،ﺗﺨﺎر ،د  ۱۳۹۸ﮐﺎل د وري  ۲۱ﻣﻪ – ﭘﺮون د ﻫﺰار ﺳﻮﻣﻮچ او ﮐﻨﺠ ﮐﻠﯧﻮ ﺗﻪ د ﺑﺮﯾﻨﺎ رﺳﻮﻟﻮ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮل .دوﻟﺘ
ﭼﺎرواﮐﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺮﺷﻨﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺎزو او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎرۍ ﭘﺪﻏﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐ ون وﮐ .دواړه ﮐﻠ د ﺗﺨﺎر وﻻﯾﺖ ﭘﻪ
ﻫﺰار ﺳﻮﻣﻮچ وﻟﺴﻮاﻟ ﮐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻟﺮي .ﺷﺎوﺧﻮا  14,000ﺎﻳ اوﺳﯿﺪوﻧ ﺑﻪ ډﯾﺮ ژر ﻟﻪ ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﻪ ﺑﺮﯾﻨﺎ ﺨﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﯿي .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د ) (RIDFﺑﺮﺷﻨﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻏﻪ ﭘﺮوژه ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐي ﭼ د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰې زﯾﺮﺑﻨﺎء د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق
.آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎري د دﻏ ﭘﺮوژې وداﻧﯿﺰ ﮐﺎروﻧﻪ د  124ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﯧﻮ ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﻟﺖ ﺳﺮه ﺗﻤﻮﯾﻠﻮي
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