د ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﻟﭙﺎره د ﺑﺮﯦﻨﺎ رﺳﻮﻟﻮ ﻧﻮې ﺷﺒﻪ  ۲۰،۰۰۰اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﺗﻪ ﻪ رﺳﻮي
ﺎﻏﻠ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﯿﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪي د ﺑﻠﺦ د واﻟ ﻣﻌﯿﻦ ووﯾﻞ»:د ﺑﺮﯾﻨﺎ ﺑﺮاﺑﺮول زﻣﻮږ د ﺧﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﺣﯿﺎﺗ ﺧﺪﻣﺖ دی .دا ﺳﯿﻤﻪ  ﻣﯿﺸﺘﻪ ﺧﻠ د
ﺑﺮﯾﻨﺎ ﺨﻪ ﺑ ﺑﺮﺧ ده  ،ﻧﻮ ﻣﻮږ ﻫﯿﻠﻪ ﻟﺮو ﭼ دا ﻣﻬﻤﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻪ دا ﻣﺴﻠﻪ ﺣﻞ ﮐي«.
دﻏﻪ ﺷﺒﻪ ﭼ اوﺳﻤﻬﺎل د ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﺎر ﭘﻪ ﺧﺘﯿ ﮐ ﻠﻮرو ﻧدې ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﺑﺮﯦﻨﺎ ﻟﯧدوي ،زوړ  ،وډ او د ﺗﺮﻣﯿﻢ وړ ﻧﻪ ده .ﯾﻮ ﻋﺼﺮي
 ۲۰ﮐﯿﻠﻮ واﻪ ﺷﺒﻪ ﭼ ۲.۵ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮه اوږدواﻟ ﻟﺮي ،ﺑﻪ د دې ﭘﺮ ﺎی ﻧﺼﺐ ﺷ .ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ۱۴ ،ﺟﻨﺸﻨﻮﻧﻪ ﭼ ﻮﻟﺎل  ۵.۰۴ﻣﯿﺎ وﻟﻪ
اﻣﭙﯿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ وﻟﺮي او ﯾﻮ  ۳۱ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮه اوږده د ﯿ وﻟﺎژ ﻟﺮوﻧ ﺷﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﮐل ﺷ .دا ﺟﻨﺸﻨﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧدې  ۲،۷۰۰ﮐﻮرﻧﯿﻮ او
ﻫﻤﺪارﻧﻪ د ﻮوﻧﯿﻮ ،د ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺣﻮزو ،ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻮ او روﻏﺘﯿﺎﯾ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ون ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻋﺎﻣﻪ وداﻧﯿﻮ ﺗﻪ ﺑﺮﯦﻨﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐي .دا ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐﭽﻪ
ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐ د ژوﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻄﻮ او د دې ﺳﯿﻤ اﻗﺘﺼﺎدي او ﺎري ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﺗﻪ وده ورﮐي.
ﺣﻤﯿﺪاﻟﻪ ﺣﻤﯿﺪي  ،د ﺑﻠﺦ ﺑﺮﯾﻨﺎ رﯾﺎﺳﺖ رﯾﯿﺲ ووﯾﻞ» :زه د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻮ ﻟﭙﺎره د دې ﻣﻬﻤ ﭘﺮوژې ﭘﻪ ﻻﺳﻠﯿ ﮐﻮﻟﻮ ډﯾﺮ ﺧﻮښ ﯾﻢ ’.ﻫﻐﻪ زﯾﺎﺗﻪ
ﮐه ‘ ،ﻣﻮږ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻤﺎراﻧﻮ ﺳﺮه د رﻏﻮﻧ ﮐﺎروﻧﻪ ﻟﻪ ﻧدې وﺎرو«.
د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰې ﺑﻨﺴﯿﺰې ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق ) (RIDFﺑﻪ ﻫﻤﺪارﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﮐ د ﭘﺮوژې د ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺮﻣﻬﺎل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﯦﻨﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﯿﻨﺮاﻧﻮ
او ﻣﺪﯾﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د دﻧﺪې ﭘﺮﻣﻬﺎل روزﻧﯿﺰ ﭘﺮوﺮام ،ﻮوﻧﯿﺰ او ﻻرﻮدﯾﺰ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐي .ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮﻪ د ورﺗﻪ ﭘﺮوژو ﭘﻪ
ﻮﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ،ﺳﻤﺒﺎﻟﻮﻟﻮ ،ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ ،اداره ﮐﻮﻟﻮ او ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﺷﺮﮐﺖ وړﺗﯿﺎ ﭘﯿﺎوړی ﮐﻮل د دﻏﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﺧﻪ ده.
ﻟﻪ ﺮﻧﻪ ﭼ د  1398ﮐﺎل د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﻪ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐ د آﻟﻤﺎن او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮﻣﻨ د دوﻟﺘ ﺳﻼ او ﻣﺸﻮرو ﭘﺮﻣﻬﺎل ﻫﻮﮐه وﺷﻮه ،د آﻟﻤﺎن ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ
اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﺨﻪ ﻫﯿﻠﻪ ﻟﺮي ﻮ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ راوﺳﺘﻠﻮ ﮐ ﺧﭙﻠ ژﻣﻨ ﭘﻮره ﮐي ﭼ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐ د دوی د ﭘﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ د
زﯦﺮﺑﻨﺎﯾ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ او ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﻪ وده ورﮐﻮل ﺷﺎﻣﻞ دي .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ ،ﭘﻪ  1398ﮐﺎل ﮐ ۳.۵ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧ ﻫﻮﮐه ﺷﻮې ﺑﻮدﯾﺠﻪ د
اوﺳﻨ او ﭘﻪ ﭘﻼن ﮐ ﻧﯿﻮل ﺷﻮي زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﭘﺮوژو د اوږد ﻣﻬﺎﻟﻪ  اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻟﭙﺎره د اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻮرې ﻣﺸﺮوط دی.
د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰې ﺑﻨﺴﯿﺰې ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق ) (RIDFد آﻟﻤﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرۍ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت ) (BMZﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب د آﻟﻤﺎن KfW
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺑﺎﻧ ﺗﻄﺒﯿﻘﻮي .د دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ اﻗﺘﺼﺎدي او ﻮﻟﻨﯿﺰو زﯦﺮﺑﻨﺎو ﺗﻪ وده ورﮐﻮل دي ،ﭘﻪ داﺳ ﺣﺎل ﮐ
ﭼ وﻻﯾﺘ ادارې د دې ﺟﻮﻪ ﮐﻮي ﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻼن اوﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐي .ﻟﻪ  ۲۰۱۱زﯦدﯾﺰ ﮐﺎل راﭘﺪﯦﺨﻮا ،دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ،ﮐﻨﺪز ،ﺑﻐﻼن ،ﺗﺨﺎر او ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﻟﻪ  ۱۶۰ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮه ﺨﻪ زﯾﺎت ﺳﮐﻮﻧﻪ ۵۰ ،ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮه د اوﺑﻮ ﻟﻮﻟﻮ ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻪ او
د ﺳﯿﻼب ﯾﺎ ﻧﻮرو ﻃﺒﯿﻌ وﯾﺠﺎړۍ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ژﻏﻮرﻧ ۱۱ ﺑﻨﺪوﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﻟ ﭘﻠﻮه ﺗﻤﻮﯾﻞ ،ﺟﻮړ او ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻟ دي RIDF.اوﺳﻤﻬﺎل ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺎن وﻻﯾﺖ
ﮐ ﻫﻢ د دوه ﻮوﻧﯿﻮ د ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻟﻮ ﭘﺮوژې ﭘﻠ ﮐﻮي .ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐ ،دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام ﻟﻪ  ۳۰۰۰ﺨﻪ زﯾﺎت اﻧﺠﯿﻨﺮاﻧﻮ او دوﻟﺘ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ ﺗﻪ د
ﮐﺎر اړوﻧﺪه د دﻧﺪې ﭘﺮﻣﻬﺎل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۹۰۰روزﻧﯿﺰ ،ﻻرﻮدﯾﺰ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ او ﺳﯿﻤﻨﺎروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐي دي ﭼ د راﺗﻠﻮﻧ زﯦﺮﺑﻨﺎﯾ ﭘﺮوژو ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ
ﺗﺤﻘﻖ ﻟﭙﺎره زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي.
Teaser text:
ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ،ﺑﻠﺦ ‐۱۳۹۸-۰۶‐۰۷ ،ﻧﻦ ،د ﺑﻠﺦ ﺑﺮﯦﻨﺎ ﺷﺮﮐﺖ او د اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﻫﻤﺎرۍ ادارې د ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﭘﻪ ﺧﺘﯿﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ د ﺑﺮﯦﻨﺎ
رﺳﻮﻟﻮ ﺷﺒ د ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺗون ﻻﺳﻠﯿ ﮐ .د ﻋﻠ ﭼﻮﭘﺎن ،ﮐﺎرﺗﻪ وﺣﺪت ،ﺑﺎﭘﻪ ﭘﺎدﺷﺎه او اﺳﻼم آﺑﺎد ﭘﻪ ﺎوﻧﺪ ﮐ ﻟﻪ  ۲۰.۰۰۰ﺨﻪ
زﯾﺎت اوﺳﯧﺪوﻧ ﺑﻪ د اﻧﺮژۍ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠ زﯦﺮﺑﻨﺎ ﻟﻪ ﻮ ﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺷ .د اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﻫﻤﺎرۍ د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰې ﺑﻨﺴﯿﺰې ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺮﯦﻨﺎ ﻟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺨﻪ د دې ﭘﺮوژې د اړﺗﯿﺎو ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﻫﻤﺎري ﮐﻮي او د دﻏﻪ ﭘﺮوژې ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻮﻟﺎل ) (RIDFﺻﻨﺪوق
ﻟﺖ ﻧدې ۱۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧ ده ،ورﮐﻮي
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