ﺗﺨﺎر ﮐ د ﺳﯿﻼب ﭘﻪ وړاﻧﺪې ژﻏﻮروﻧ دﯾﻮال او د اوﺑﻮ ﻟﻮﻧ ﮐﺎﻧﺎل د  20,000وو د 
اﺧﺴﺘﻨ ﻟﭙﺎره
د ﺗﺨﺎر د واﻟ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﺎﻏﻠ اﺣﻤﺪ ﻓﺮﯾﺪ ذﮐ ،ﭘﺪﻏﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐ ووﯾﻞ' ،ﻣﻮږ د ﺳﯿﻼب ﭘﻪ وړاﻧﺪې د دﻏﻪ ژﻏﻮروﻧ دﯾﻮال د ﺑﻨﺴ د ډﺑﺮې د
اﯾﻮدو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺧﻮښ ﯾﻮ .دﻏﻪ دﯾﻮال ﺑﻪ د ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻮ د ﺳﯿﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړو ﮐ ﭘﺮاﺗﻪ ﮐﻮروﻧﻪ او ﻤ ﺧﻮﻧﺪي ﮐي'.
اوﺳﻤﻬﺎل ،د ﺣﺎﺟ رﺷﯿﺪ او زرﺮي دوه ډﻳﺮ ﻧﻔﻮس ﻟﺮوﻧ ﮐﻠ د ﺳﯿﻼﺑﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺦ دي .دﻏﻪ ﺳﯿﻼﺑﻮﻧﻪ د ﮐﻠﯿﻮ د ﺑﯿﺎرﻏﺎوﻧ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د
رﯾﺎﺳﺖ د ﭘﻮل ،ﯾﺎ د  DRRDﭘﻮل ،د اوﺑﻮ د ﺑﺮﯾﻨﺎ ﮐﻮﭼﻨ ﻣﺎﺷﯿﻦ او د اوﺑﻮ د ژرﻧﺪې ﭘﻪ ون د اوﺳﯿﺪوﻧﻮ ﮐﻮروﻧﻮ او ﻣﻬﻤﻮ زﯾﺮﺑﻨﺎو ﺗﻪ ﺳﺘﺮ
زﯾﺎﻧﻮﻧﻪ اړوﻟ ﺷ .د دې ﺳﺮﺑﯿﺮه ،د ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﺑﻨﺪ د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،د ﻧﻮراﻟﻪ د اوﺑﻮ ﻟﻮﻧ ﺎﯾ ﮐﺎﻧﺎل ﭘﻪ ﮐﺎﻓ اﻧﺪازه اوﺑﻪ ﻧﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮي
ﺗﺮﻮ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐ ﻣﻮﺟﻮده ﮐﺮﻧﯿﺰه ﻤﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﻓ اﻧﺪازې ﺳﺮه ﺧوﺑﻪ ﮐي .دا ﭘﺪې ﻣﻌﻨ ده ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺳﻤ رﻏﺎوﻧ ﺗﺮﺳﺮه ﺷ.
وداﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﺑﻪ  14ﻣﯿﺎﺷﺘ وﺧﺖ وﻧﯿﺴ .ﭘﻼن ﺷﻮې دﯾﻮال ﺑﻪ دوه ﮐﻠ او ﻫﻤﺪاراز د ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻮ د ﺳﯿﻨﺪ د  ﻏﺎړې زﯾﺮﺑﻨﺎ وژﻏﻮري .د دې ﺳﺮﺑﯧﺮه،
د ﻧﻮراﻟﻪ د اوﺑﻮ ﻟﻮﻧ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﺗﺮ  400ﻫﺘﺎره ) 2,000ﺟﺮﯾﺒﻮ ﺨﻪ ډﯾﺮې( ﮐﺮﻧﯿﺰې ﻤ ﺗﻪ ﭘﻪ ډاډﻣﻨﻪ ﺗﻮﻪ اوﺑﻪ ورﺳﻮي ،ﮐﻠﻪ ﭼ ﯾﻮ ﻞ
ﺑﯿﺎورﻏﻮل ﺷ ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﻮﺳﻤ رﻏﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ وﻧﻠﺮي.
د ژﻏﻮرﻧ ﻧﻮي ﺗﺪاﺑﯿﺮاو ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐ ﻮﻟﻨﯿﺰ‐اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘ ﺗﻪ وده ورﮐي او د ﺎﯾ وو د ژوﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻪ ﮐي .ﻋﺎﻣﻪ
ﭼﻮﭘﺗﯿﺎوې ،ﻮوﻧ ،ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻪ ،روﻏﺘﯿﺎﯾ ﮐﻠﯿﻨﯿﻮﻧﻪ او ﻧﻮر دوﻟﺘ دﻓﺘﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ دﻏ ﭘﺮوژې ﺨﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐي ﻪ ﭼ دوې ﺑﻪ ﻧﻮر د
ﺳﯿﻼب ﻟﻪ زﯾﺎن او د ﻤ وﯾﺠﺎړﯾﺪو ﺳﺮه ﻣﺦ ﻧﻪ ﺷ .د دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ،وداﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﺑﻪ د ﺳﺎﺣ ﺷﺎوﺧﻮا  80ﮐﺴﻮ ﺗﻪ د ﮐﺎري ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ د ورﻨ
ﻣﺰدورۍ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐي.
اﯾﻨﺠﯿﻨﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ اﮐﺒﺮ ،د ﭘﻨﺞ آﻣﻮ د ﺳﯿﻨﺪ د ﺣﻮزی د اداري ﻋﻤﻮﻣ رﺋﯿﺲ ﺮﻨﺪه ﮐه' ،ﻣﻮږ ﻫﯿﻠﻪ ﮐﻮو ﭼ ﻮﻟﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺸﭙه ﺗﻮﻪ ﻟﻪ دﻏ
ﭘﺮوژې ﺨﻪ ﻣﻼﺗ وﮐي او د ﻫﺮ ډول اﻧﺪﻳﻨﻮ او ﺷﺎﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ورﮐي .دا ﺑﻪ د ﭘﺮوژې ﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت او ﺳﺎﺗﻨﻪ او ﺎرﻧﻪ ډاډﻣﻨﻪ ﮐي'.
د ﭘﺮوژې د ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐ ﺑﻪ RIDF ،د  TRBAاﯾﻨﺠﯿﻨﺮاﻧﻮ او ﻣﺪﯾﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د دﻧﺪې ﭘﺮﻣﻬﺎل روزﻧﻪ ،ﻮوﻧﻪ او د ﻻرﻮوﻧ ﺟﻠﺴ داﯾﺮ ﮐي .د
دﻏﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاک ډول ﺳﺮه د ورﺗﻪ ﭘﺮوژو د ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ او ﺳﺎﺗﻨ او ﺎرﻧ ﻟﭙﺎره د  TRBAد
ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻮ ﻟﻮړول دي.
د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰې زﯾﺮﺑﻨﺎ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق د  KFWد ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﻳ ﺑﺎﻧ ﻟﺨﻮا د آﻟﻤﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرۍ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎد ﻓﺪرال وزارت ) (BMZﭘﻪ
اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﭘﻠ ﮐﯿي .د دې ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐ د اﻗﺘﺼﺎد او ﻮﻟﻨﯿﺰې زﯾﺮﺑﻨﺎ اﺻﻼح او د وﻻﯾﺘ اداراﺗﻮ وړ ﮐﻮل دي ﺗﺮﻮ
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاک ډول ﺳﺮه ﭘﻼن او ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎﻳ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻠ ﮐي .ﻟﻪ  2011ﮐﺎل راﻫﯿﺴ ،دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام ﻟﻪ  160ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮو ﺨﻪ ډﯾﺮ ﺳﮐﻮﻧﻪ50 ،
ﮐﯿﻠﻮﻣﺮه د اوﺑﻮ ﻟﻮﻧ ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻪ او ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ،ﮐﻨﺪز ،ﺑﻐﻼن ،ﺗﺨﺎر ،ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ د ﺳﯿﻼب او د ﺧﺎورې د ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐ 11 ﺣﻔﺎﻇﺘ
ﺑﻨﺪوﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﻟ ﭘﻠﻮه ﺗﻤﻮﯾﻞ،ﺟﻮړ او ﺑﯿﺎرﻏﻮﻟ دي .اوﺳﻤﻬﺎل  RIDFﭘﻪ ﺳﻤﻨﺎن ﮐ د دوه ﻮوﻧﯧﻮ د ﺑﯿﺎرﻏﺎوﻧ ﭘﺮوژې ﻫﻢ ﭘﻠ ﮐﻮي .ﭘﻪ ورﺗﻪ
وﺧﺖ ﮐ دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام د راﺗﻠﻮﻧ زﯾﺮﺑﻨﺎﻳ ﭘﺮوژو ﻟﭙﺎره ﻟﻪ  3,000ﺨﻪ ډﯾﺮو اﯾﻨﺠﯿﻨﺮاﻧﻮ او دوﻟﺘ ﮐﺎرﮐﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د دﻧﺪې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﮐ ﺷﺎوﺧﻮا
 900ﻮوﻧﯧﺰې ﺟﻠﺴ ،روزﻧﯿﺰ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ او ﺳﯿﻤﯿﻨﺎروﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﯾﺪي ﺗﺮﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاک ډول ﺳﺮه د راﺗﻠﻮﻧﻮ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﭘﺮوژو ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺪﻟﻮل
آﺳﺎﻧﻪ ﮐي.
Teaser text:
ﻣﺸﺮ د ) (TRBAﺗﺎﻟﻘﺎن ،ﺗﺨﺎر ،د  ۱۳۹۸ﮐﺎل د ﻟم ۱۵ﻣﻪ – ﭘﺮون د ﺗﺨﺎرﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اود واﻟ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ،او د ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻮ د ﺳﯿﻨﺪ د ﺣﻮزی د ادارې
ﺳﯿﻼب ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ژﻏﻮروﻧ 1.5 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮه دﯾﻮال د ﺟﻮړوﻟﻮ د ﺑﻨﺴ ډﺑﺮه ﮐﯿﻮدﻟﻪ .وداﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﮐ ﻫﻤﺪاراز د اوﺑﻮ ﻟﻮﻧ د ﯾﻮه ﮐﺎﻧﺎل
ﺑﯿﺎرﻏﺎوﻧﻪ ﺷﺎﻣﻠﻪ ده ﺗﺮﻮ د اوﺑﻮ د ډاډﻣﻦ رﺳﻮﻟﻮ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻤﺘﻮ ﮐي .دﻏﻪ ﻏﻮﻧه ﮐ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ دوﻟﺘ ﭼﺎرواﮐﻮ ﭼ د دوﻟﺘ ادارو ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ ﻫﻢ

دي ون وﮐ .ﻟﻪ  20,000ﺨﻪ ډﯾﺮ وي ﺑﻪ د ﮐﺮﻧﯿﺰې ﻤ ﻟﻪ اﺻﻼح ﺷﻮې اوﺑﻮ ﻟﻮﻧ او د ﺳﯿﻼب ژﻏﻮرﻧ ﺨﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐي .د
د ﭘﺮوژې ﭘﻪ ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ او د ﺷﺎوﺧﻮا  122ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟ (RIDF) اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‐آﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﯿﺰې زﯾﺮﺑﻨﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق
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