وي ﺑﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎن ﮐ د ﺳک ﻟﻪ ﺑﯿﺎرﻏﺎوﻧ ﺨﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐي ۶۰۰،۰۰۰
د ﻗﺮارداد د ﻻﺳﻠﯿ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐ ،د ﺑﺪﺧﺸﺎن د واﻟ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﺎﻏﻠ اﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﺮﺧﺎه ووﯾﻞ»،زه ﭘﻪ درﻧﺖ ﺳﺮه ﻮﻟﻮ ون ﮐﻮﻧﻮ
او د دې ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻏﻮﻧه ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯿﻠﻤﺎﻧﻪ ﻫﺮﮐﻠ ﮐﻮم .زه ﺧﻠﻮ ﺗﻪ ﻣﺒﺎرﮐ وواﯾﻢ ﭼ اوس د دې ﻟﺴﻮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮه اوږد ﺳک د ﭘﺮوژې ﭘﻪ ﭘﺎم
ﮐ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺷﺎﻫﺪ دی .ﻣﻮږ د آﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ او د اوږدې ﻣﻮدې ﻫﻤﺎرۍ ﻟﭙﺎره د ﺧﻠﻮ ﺨﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮو«.
د دﺷﺖ ﻗﺮوغ او ﻟ آﺑﻪ ﮐﻠﯧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ د اوﺳﻨ ﺟﻐﻞ ﮐﺎري ﺷﻮې ﺳک وﺿﻌﯿﺖ ډﻳﺮ ﺧﺮاب ده او ډﯾﺮې ﮐﻨﺪې ﮐﭙﺮې ﻟﺮي .د دې ﺳﺮﺑﯿﺮه د اوﺑﻮ
د ﺗﻠﻠﻮ ﻟﯿﺎر ﻫﻢ ﻧﻠﺮي ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ د ﮐﻮﮐﭽﻪ ﺳﯿﻨﺪ ﺳﺮه ﻧﮋدې ﭘﺮوت دی .ﭘﻪ اوړي ﮐ دا ﺳک ډﯾﺮې دوړې ﻟﺮي ﭼ ﺗﺮاﻓﯿﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې راﻣﻨ ﺗﻪ
ﮐﻮي او د ﻫﻮا د ﮐﺗﯿﺎ ﻻﻣﻞ ﺮ .د دې ﺳک ﻨ ﺑﺮﺧ ﻻ ډﯾﺮ ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي ﻪ ﭼ ﻟﻪ وﯾﺎﻟﻮ ﺨﻪ ﺗﯿﺮﯾي او ﯾﺎ د ډﺑﺮو د
ﻮﺋﯿﺪو ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺦ دي ﭼ دا د ﺳک د ﺧﺮاﺑﯿﺪو ﻻﻣﻞ ﺮ.
د ﺑﯿﺎرﻏﺎوﻧ ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐ ﻧﻬﻮ ﻣﺘﺮو ﺗﻪ د اوﺳﻨ ﺟﻐﻞ ﮐﺎري ﺷﻮي ﺳک ﭘﺮاﺧﻮل ﺷﺎﻣﻠﯿي ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﮐ ﺷﭙ ﻣﺘﺮه ﻗﯿﺮ ﺳک د ﻧﻘﻠﯿﻪ
وﺳﺎﯾﻄﻮ ﻟﭙﺎره او د ﺳک ﻫﺮې ﻟﻮرې ﺗﻪ  ۱.۵ﻣﺘﺮه ﺟﻐﻞ ﮐﺎري ﺷﻮې ﭘﯿﺎده رو ﺷﺎﻣﻠﯿي .د ﺳک د ﻨی ﻟﺘ ﺑﻪ د ﺳک د ﺑﺎران او وﯾﻠ
ﺷﻮې واورې اوﺑﻪ وﺑﺎﺳ .اﺳﺘﻨﺎدي دﯾﻮاﻟﻮﻧﻪ ﭼ ﺎﻳ د ﺳک د ﺧﺮاﺑﯿﺪو ﻣﺨﻨﯿﻮي وﮐي ﺑﻪ د ﺳﯿﻨﺪ ﭘﺮﻏﺎړه او د ډﺑﺮو د ﻮﺋﯿﺪو ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه
ﻣﺦ ﺳﺎﺣﻮ ﮐ ﺟﻮړ ﺷ .ﭘﻪ ﭘﺎې ﮐ ،اﺿﺎﻓ ﺗ ﻻرې ﺑﻪ د ورﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﮐ ﻟﻪ ﻟﺘﯧﻮ ﺨﻪ د ﺧﻮﻧﺪي ﺗﯿﺮﯾﺪو آﺳﺎﻧﺘﯿﺎ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐي.
د ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﯾﺘ ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎﻳ ﺷﻮرا د  ۷۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺮه اوږد ﺳک ﺑﯿﺎرﻏﺎوﻧ ﺗﻪ ﭼ د ﻓﯿﺾ آﺑﺎد ﺎر ﻟﻪ ﯾﺎوان وﻟﺴﻮاﻟ ﺳﺮه ﻧﻠﻮي ،ﻟﻮﻣﯾﺘﻮب
ورﮐ .دﻏﻪ ﺳک ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻮ ،ﻮوﻧﯧﻮ او روﻏﺘﯿﺎﻳ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ،د دﻧﺪو د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ،د ژوﻧﺪ د ﺷﺮاﯦﻄﻮ ﻪ ﮐﻮﻟﻮ او وو ﺗﺮﻣﻨ د
ﻮﻟﻨﯿﺰو اړﯾﻮ آﺳﺎﻧﺘﯿﺎؤ ﺗﻪ د ﭼ ﻻﺳﺮﺳ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐي .دﻏﻪ ﺳک ﺑﻪ ﻫﻤﺪاراز ﺳﺮ – ﺟﻨﻞ ﺗﻪ د ﺎرﯾﺎﻧﻮ او ﺳﯿﻼﻧﯿﺎﻧﻮ ﭼ او ﻻ ډﯾﺮ
ﻫﻮﺳﺎ رﺳﯿﺪل ډاډﻣﻦ ﮐي ،ﭼ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐ د اوﻧ د ﭘﺎې او ﻋﻤﻮﻣ رﺧﺼﺘﯧﻮ ﺨﻪ د ﺧﻮﻧﺪ اﺧﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره دودﯾﺰ ﭘﺎرک دی.
د ﺑﯿﺎرﻏﺎوﻧ د دﻏﻮ د ﮐﺎروﻧﻮ د ﻣﺎﻟ ﺗﻤﻮﯾﻠﻮﻟﻮ ﺳﺮﺑﯿﺮه ،د اﻓﻐﺎن – ﺟﺮﻣﻦ د ﻫﻤﺎرۍ د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﯿﺰې زﯾﺮﺑﻨﺎ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق د ﻫﻐﻮ
اﯾﻨﺠﯿﻨﯿﺮاﻧﻮ او ﻣﺪﯾﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭼ د ﻮﻟﻮ ﭘﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮐ دﻧﺪې ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي د ﮐﺎر ﭘﺮﻣﻬﺎل ﺮﯾﻨﻨﻮﻧﻪ ،ﻓﺮدي ﻻرﻮوﻧ او د ﺎرﻧ ﺟﻠﺴ
ﺑﺮاﺑﺮوي .دﻏﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ د ﭘﺮوژو د ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮﻣﻬﺎل ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯿي .د ﻫﻐﻮئ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ ﭘﻪ ﻋﻤﻠ او ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮﻪ د ﮐﻠﯿﻮاﻟﻮ ﺳﮐﻮﻧﻮ د
ﻃﺮﺣ ،ﺟﻮړوﻟﻮ او ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د اړوﻧﺪه رﯾﺎﺳﺖ د ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻟﻮړول دي.
د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﯿﺰې زﯾﺮﺑﻨﺎ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق د  KFWد ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﻳ ﺑﺎﻧ ﻟﺨﻮا د آﻟﻤﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرۍ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت ) (BMZﭘﻪ
اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﺳﺮه ﭘﻠ ﮐﯿي .د دې ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ د اﻗﺘﺼﺎدي او ﻮﻟﻨﯿﺰې زﯾﺮﺑﻨﺎء اﺻﻼح او د وﻻﯾﺘ اداراﺗﻮ وړ ﮐﻮل
دي ﺗﺮﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎﻳ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاک ډول ﺳﺮه ﭘﻼن او ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐي .ﭘﻪ ﺗﯧﺮو اوه ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐ دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام ﻟﻪ  ۱۶۰ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮو ﺨﻪ ډﯾﺮ
ﺳﮐﻮﻧﻪ ۵۰ ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺮه د اوﺑﻮ ﻟﻮﻧ ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻪ او ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ،ﮐﻨﺪز ،ﺑﻐﻼن ،ﺗﺨﺎراو ﺑﺪﺧﺸﺎن ﮐ د ﺳﯿﻼب او د ﺧﺎورې د ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐ۱۱ 
ﺣﻔﺎﻇﺘ ﺑﻨﺪوﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﻟ ﭘﻠﻮه ﺗﻤﻮﯾﻞ او ﺟﻮړ ﮐﯾﺪي او اوﺳﻤﻬﺎل ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺎن وﻻﯾﺖ ﮐ د دوه ﻮوﻧﯧﻮ د ﺑﯿﺎرﻏﺎوﻧ ﭘﺮوژې ﻫﻢ ﭘﻠ ﮐﻮي .ﭘﻪ
ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐ دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام ﻟﻪ  ۳۰۰ﺨﻪ ډﯾﺮو اﯾﻨﺠﯿﻨﺮاﻧﻮ او دوﻟﺘ ﮐﺎرﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺷﺎوﺧﻮا  900د دﻧﺪې ﭘﺮﻣﻬﺎل ﺮﯾﻨﻨﻮﻧﻪ او ﺳﯿﻤﯿﻨﺎروﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﯾﺪي.
Teaser text:
ﻓﯿﺾ آﺑﺎد ،ﺑﺪﺧﺸﺎن ،د  ۱۳۹۸ﮐﺎل د ﻏﻮﯾ ۲۴ ﻣﻪ ‐ ،ﭘون ،د ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﯾﺖ د ﻓﯿﺾ آﺑﺎد ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟ ﮐ د ﻟﺲ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮو ﺳک د ﺑﯿﺎرﻏﺎوﻧ
ﺗون ﻻﺳﻠﯿ ﺷﻮ ﭼ د دﺷﺖ ﻗﺮوغ او ﻟ آﺑﻪ ﮐﻠ ﺳﺮه ﻧﻠﻮي .د اړوﻧﺪه وﻻﯾﺖ او د ﻮﻟﻮ د رﯾﺎﺳﺖ اﺳﺘﺎزو ﭘﺪﻏﻪ ﻏﻮﻧه ﮐ ون وﮐ .دﻏﻪ
ﭘﺮوژه د ﻓﯿﺾ آﺑﺎد ﻟﻪ ﺎر ﺨﻪ ﺗﺮ ﯾﺎوان وﻟﺴﻮاﻟ ﭘﻮرې د  ۷۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺮه ﺳک ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده ﭼ ﺷﺎوﺧﻮا  ۶۰۰،۰۰۰وي ﺑﻪ ﺗﺮې ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ
ﮐي .د اﻓﻐﺎن – ﺟﺮﻣﻦ ﻫﻤﺎري دﻏﻪ ﭘﺮوژه د ﺷﺎوﺧﻮا  ۲۰۶ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﯧﻮ ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ارزﺖ ﺳﺮه ﺗﻤﻮﯾﻠﻮي او د ﻫﻐ د ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﮐ د ﻮﻟﻮ ﻟﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي
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