ﭘﻪ ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﮐ د  ۲۲۰۰ﺗﻨﻮ ﻣﺤﺼﻠﯿﻨﻮ ﭘﺮ ﻣﺦ د ﺗﺨﻨﯿ او ﻣﺴﻠ زده ﮐې او روزﻧ
اﻧ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯿي )(TVET
ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړو اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﻧﻮ ﮐ ۱۳۰۰ زده ﮐﻮوﻧ د ﺑﻠﺦ او ﻧﻮرو ﺎوﻧﯾﻮ وﻻﯾﺎﺗﻮ ﺨﻪ ﭼ ۳۰۰ ﺗﻨﻪ ﯾ  دي ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮي دي .د زده
ﮐې ﻏﻮﺘﻮﻧ ﮐﻮﻻی ﺷ د ﺑﻠﺦ د اﻧﺠﻨﯿﺮۍ ﭘﻪ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ،د ﮐﺮﻧﯿﺰې وﯾﺮﯾﻨﺮۍ ﭘﻪ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت او د ﺗﺨﻨﯿ ﻮوﻧﻮ د روزﻧ ﭘﻪ اﮐﺎدﻣ ﮐ د
ﺧﭙﻠ ﺧﻮ ﻣﻀﻤﻮﻧﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐي .د ﺑﻠﺦ د اﻧﺠﯿﻨﺮۍ ﭘﻪ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﮐ ﺑﯿﺨﺒﻨﺎﯾ ﺎﻧ او ﻫﻤﺪاراز ﺻﻨﻌﺘ او ﻣﺪﻧ وداﻧﻮل ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﯿي .د
ﮐﺮﻧﯿﺰې وﯾﺮﯾﻨﺮۍ ﭘﻪ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت ﮐ د ﮐﺮﻧ ﭘﻪ اړه ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﯿي .ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐ ،د ﺗﺨﻨﯿ ﻮوﻧﻮ ﭘﻪ اﮐﺎدﻣ ﮐ د ﻣﺎﺷﯿﻦ او ﻓﻠﺰ
ﺗﻨﻮﻟﻮژي ،د ﻣﻮﺮ ﺗﺨﻨﯿ ،د ﺑﺮﻨﺎ اﻧﺠﯿﻨﺮي ،د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗ ﺗﻨﻮﻟﻮژی او د دﺑﯿﺰﻧﺲ د ادارې ﺎﻧ ﺷﺎﻣﻠ دي .د دې اﮐﺎډﻣ زده ﮐﻮوﻧ
ﻫﻤﺪارﻧﻪ اړﯾﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻس راوړي ﺗﺮ ﻮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ ﺧﭙﻠﻪ د ﻮﯾ ﭘﻪ ﻮوﻧﻮ ﺑﺪل ﺷ .ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړي اﻧ ﮐ د ﺳﻮري وزارﺗﻮﻧﻮ او
ﻋﺎﻣﻪ اﻧﺮژۍ او اوﺑﻮ د ﺑﺮاﺑﺮووﻧﻮ ادارو د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ د روزﻧ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮﯾي.
د ﺎﻏﻠ ﻋﺎرف ﺧﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﺑﯿﺰﻧﺲ د ادارې ﯾﻮه زده ﮐﻮوﻧ داﺳ ﺮﻨه ﮐه» :د ﺗﺨﺘﻪ ﭘﻞ ﮐﻤﭙﻠﯿﺲ د زده ﮐې ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻪ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل
دی ﭼ ﻣﺎ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ ﻟﯿﺪﻟ دی .آراﻣﻪ ﻓﻀﺎ ،ﻋﺼﺮي او د ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﻮ ﻟﺮوﻧ ﭼ د ﯾﻮه اﮐﺎدﻣﯿ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل د ﭘﺎره اړﯾﻦ
دي «.د اﺟﻤﻞ ﻏﻔﺎري ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﻮ ﺗﻦ ﻮوﻧ داﺳ زﯾﺎﺗﻪ ﮐه» :د داﺳ ﯾﻮ ﮐﻤﭙﻠﯿﺲ ﭘﻪ ﺗﻤﻮﯾﻠﻮﻟﻮ ﺳﺮه اﻟﻤﺎن واﻗﻌﺎً د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻪ
دوﺳﺘ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐه«.
دا ﮐﻤﭙﻠﯿﺲ د  ۵۰۰ﺗﻨﻮ ﻧﻪ زﯾﺎﺗﻮ ﻧﺎرﯾﻨﻪ او ﯿﻨﻪ زده ﮐﻮوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻼ ﻼ ﻟﯿﻠﯿﻮ ﮐ د اﺳﺘﻮﻨ ﺎی ﺑﺮاﺑﺮوي .ﻫﻤﺪارﻧﻪ د ﻮﻟﻨﯿﺰو ﮐﻧﻮ ﻟﻪ
واﻟﯿﺒﺎل او ﻓﺘﺒﺎل ،او د ﻏﻮﻧو ﯾﻮ ﺗﺎﻻر د ﭘﺎره ﻫﻢ ﺎﯾﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ .ﭘﻪ دﻏﻪ اﻧ ﮐ ﯾﻮ وړﮐﺘﻮن ﻫﻢ ﺟﻮړ ﺷﻮی دی .ﻮﻟ وداﻧ د ﺎک د ﺗﺎزه اوﺑﻮ او
ﺑﺮﻨﺎ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ ﻟﺮي او د ﻓﺎﺿﻠﻪ اوﺑﻮ د رﻓﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻤﺒﺎل دي.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﺗﺨﻨﯿ او ﻣﺴﻠ زده ﮐې او روزﻧ د ﻣﻼﺗ د ﭘﺮوﺮام ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐ ﭼ د اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ ﭘﻪ ادارې ﭘﻮرې اړه
ﻟﺮي ،د ﻮﯾ ﺷﭙ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﻧﻪ ﭘﺨﻮا ودان ﺷﻮي دي او د ﯾﻮه اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت وداﻧ ﻧﻮې ﺷﻮې ده .دا اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﺗﻮﻧﻪ د ﺷﺎوﺧﻮا  ۷۰۰ﺗﻨﻮ زده ﮐﻮوﻧﻮ ﻟﭙﺎره
ﺗﻌﻠﯿﻤ روزﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي .ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ده ﭼ د ﻮﯾ ﻧﻮرې وداﻧ ﭘﻪ ﻧﻮرو وﻻﯾﺎﺗﻮ ﮐ ﺟﻮړ ﺷ.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﺗﺨﻨﯿ او ﻣﺴﻠ زده ﮐې او روزﻧ (TVET) د ﻣﻼﺗ ﭘﺮوﺮام د Deutsche Gesellschaft für Internationale
 Zusammenarbeit (GIZ) GmbHد ادارې او د اﻟﻤﺎن د  KfWد ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺑﺎﻧ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻟﻤﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د وزارت
) (BMZﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﭘﻠ ﮐﯿي .د ﻮﯾ د ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﻣﺴﻠ زده ﮐې او روزﻧ دﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮاﺧﻮل او ﺳﻤﻮن ورﮐﻮل
دي ﺗﺮ ﻮ ﭼ د ﻮاﻧﺎﻧﻮ د ﮐﺎر ﻤﺎرﻧ د وړﺗﯿﺎ ﮐﭽﻪ ﻟﻮړه ﺷ .ﺑﺮﺳﯿﺮه ﭘﺮدې ،دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام د اﺳﺘﺎد‐ﺷﺎﺮدۍ دودﯾﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺗﺨﻨﯿ او ﻣﺴﻠ زده ﮐې او روزﻧ د ادارې ﭘﻪ ﻫﻤﺎرۍ ﻋﺼﺮي ﮐﻮي .زده ﮐﻮوﻧ ﭘﻪ ﯾﻮه رﺳﻤ ﻮوﻧ ﮐ د ﯾﻮې درې ﮐﻠﻨ دورې
وروﺳﺘﻪ د اﺳﺘﺎد‐ﺷﺎﺮدي ﺗﺮ ﻨ ﮐﻮﻻی ﺷ د  ۱۲ﻮﻟ د ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺮﯾﻠﯿ ﭘﻪ ﻻس راوړي .دا ﮐﺎر د ﻫﯿﻮاد زﯾﺎد ﺷﻤﯿﺮ ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ اﻣﺎن
ورﮐﻮي ﭼ ﭘﻪ ﻟﻮړو زده ﮐو ﮐ ﺷﺎﻣﻞ ﺷ .د  ۲۰۰۰ﺗﻨﻮ ﻧﻪ زﯾﺎت زده ﮐﻮوﻧ ﭼ ۱۲ ﺳﻠﻨﻪ ﯾ  دي اوس ﻟﻪ دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام ﺨﻪ ﻪ
ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي.
Teaser text:
ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ،ﺑﻠﺦ ،د  1398ﮐﺎل د وری د ﻣﯿﺎﺷﺘ 30 ﻣﻪ ﻧﯿﻪ – ﭘﺮون ،د ﺗﺨﻨﯿ او ﻣﺴﻠ زده ﮐې او روزﻧ د ادارې اﺳﺘﺎزو د ﺑﻠﺦ وﻻﯾﺖ د
ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ د ﺗﺨﺘﻪ ﭘﻞ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐ د ﺗﺨﻨﯿ او ﻣﺴﻠ زده ﮐې او روزﻧ اﻧ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺖ .ﭘﻪ دﻏﻪ اﻧ ﮐ ودان ﺷﻮي اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﻧﻪ د  ۲٬۲۰۰ﺗﻨﻮ
ﻣﺤﺼﻠﯿﻨﻮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻟﺮي او د اﻧﺠﯿﻨﺮي زده ﮐې  ،زراﻋﺘ وﺮﯾﻨﺮي او د ﺗﺨﻨﯿ ﻮوﻧﻮ روزﻧﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﯿي .دﻏﻪ اﻧ ۵۲،۲ ﺟﺮﯾﺒﻪ ﯾﻌﻨ۱۰،۵ 
ﻫﺘﺎره ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻟﺮي ﭼ د دﻓﺒﺎل د ﻟﻮﺑ د  ۱۴ډﺮوﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻌﺎدل دی .د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ ادارې د ﻫﻐﻪ وداﻧﯿﺰ ﮐﺎروﻧﻪ د ﺷﺎوﺧﻮا
 ۱۱۳،۷.ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﯿﺰ ﻟﺖ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐي دي
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