ﺑﺪﺧﺸﺎن ﮐ د ﺳک د ﺑﯿﺎﺟﻮړوﻧ ﮐﺎر ﭘﯿﻞ ﺷﻮ
د ﺮاﻧﺴﭙﻮرټ وزارت ﻣﻌﯿﻦ ﺎﻏﻠ اﻧﺠﯿﻨﺮ ﻣﺤﻤﺪ ذﮐﺮﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪي ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐ د وﯾﻨﺎ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،ووﯾﻞ‘ ،د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب،
ﻣﻮږ د آﻟﻤﺎن ﻟﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د زﯦﺮﺑﻨﺎو ﭘﻪ ﺑﯿﺎرﻏﻮﻟﻮ ﮐ د دوی دواﻣﺪاره ﻣﻼﺗ ﺨﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮو ،او ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧ ادارې
)ډوﻧﺮ( ﺨﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮو ﭼ ﭘﻪ داﺳ ﯾﻮه ﻣﻬﻤﻪ ﭘﺮوژه ﮐ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﺮﺗﺴﻪ ﮐﻮي .ﻧﻦ ،زه ډﯦﺮ ﺧﻮښ ﯾﻢ ﭼ د ﭘﺮوژې د ﺑﻨﺴ ډﺑﺮې
ﮐﯧﻮدﻟﻮ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﻢ او د دﻏﻪ ﺳﯿﻤ اوﺳﯧﺪوﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺒﺎرﮐ واﯾﻢ'.
د دﺷﺖ ﻗﺮوغ او ﻟﯿﺎﺑﻪ ﮐﻠﯧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ د اوﺳﻨ ﺟﻐﻞ ﮐﺎري ﺷﻮې ﺳک ﺧﺮاب وﺿﻌﯿﺖ د دې ﻻﻣﻞ ﺮ ﭼ ﻧﻘﻠﯿﻪ وﺳﺎﯦﻄﻮ او ﭘﯿﺎده ﺗﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ﺳﻔﺮ ډﻳﺮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ او ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐي .دې ﺳک ﮐ ډﻳﺮې ﮐﻨﺪې ﮐﭙﺮې ﺷﺘﻮن ﻟﺮي او د اوﺑﻮ وﺗﻠﻮ ﺳﯿﺴﻢ ﻧﻠﺮي .ﮐﻠﻪ ﭼ د وداﻧﯿﺰې ﭼﺎرې
ﺑﺸﭙې ﺷ ﻧﻮ ﻣﺎرﮐﯿﻮﻧﻮ ،ﻮوﻧﯧﻮ او روﻏﺘﯿﺎﻳ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﻮ د ﺗﻠﻠﻮ ﻣﻮده ﺑﻪ راﮐﻤﻪ او ﻻرې ﺑﻪ ﻻ ډﻳﺮې ﺧﻮﻧﺪي ﺷ .د دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ،اوﺳﯿﺪوﻧ او
ﺳﯿﻼﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻ ډﻳﺮې ﻫﻮﺳﺎﯾﻨ ﺳﺮه ﺳﺮﺟﻨﻞ ﺗﻪ وﻻړ ﺷ ﭼ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐ ﯾﻮ دودﯾﺰ ﭘﺎرک دي ﺗﺮﻮ د اوﻧ د ﭘﺎی او ﻋﺎﻣﻪ رﺧﺼﺘﯧﻮ ﺨﻪ
ﺧﻮﻧﺪ واﺧﻠ.
وداﻧﯿﺰې ﭼﺎرې ﭘﻪ اﻠ ډول ﺳﺮه ﺎﻳ ۲۳ ﻣﯿﺎﺷﺘ وﺧﺖ وﻧﯿﺴ ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐ د اوﺳﻨ ﺟﻐﻞ ﮐﺎري ﺷﻮي ﺳک ﻟﻮﯾﻮل او د ﺳک د ﻏﺎړو د
ﻟﺘﯧﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻮل ﺷﺎﻣﻠﯿي ﺗﺮﻮ د ﺑﺎران او وﯾﻠ ﺷﻮې واورې اوﺑﻪ وﺑﺎﺳ .اﺳﺘﻨﺎدي دﯾﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐ ﭼﯧﺮې ﭼ اړﯾﻦ وي ﺟﻮړ
ﺷ ﺗﺮﻮ د ﺳک د ﺧﺮاﺑﯿﺪو او زﯾﺎﻧﻤﻨﯿﺪو د ﺧﻄﺮ ﻣﺨﻨﯿﻮي وﮐي ﻪ ﭼ دﻏﻪ ﺳک د ﮐﻮﮐﭽﻪ ﺳﯿﻨﺪ او ﻏﺮه ﻟﻮرې ﺗﺮ ﻣﻨ ﭘﺮوت ده.
د ﺳک د ﺑﯿﺎﺟﻮړوﻧ ﺳﺮﺑﯿﺮه ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﯿﺰې زﯾﺮﺑﻨﺎ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ د ) ROMDﭼ ﭘﺨﻮا د
ﻮﻟﻮ د رﯾﺎﺳﺖ  PWDﭘﻪ ﻧﻮم ﯾﺎدﯾﺪه( اﯾﻨﺠﯿﻨﺮاﻧﻮ او ﻣﺪﯾﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د دﻧﺪې ﭘﺮﻣﻬﺎل ﺮﯾﻨﻨ ،روزﻧﻪ ،ﺳﯿﻤﯿﻨﺎروﻧﻪ او ﻣﺸﻮرﺗ ﺟﻠﺴ داﯾﺮ ﮐي .ﻣﻮﺧﻪ
ﯾ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮﻪ د ﮐﻠﯿﻮاﻟﻮ ﺳﮐﻮﻧﻮ د ﻃﺮاﺣ ﮐﻮﻟﻮ ،ﺟﻮړوﻟﻮ او ﺳﺎﺗﻨ او ﺎرﻧ ﻟﭙﺎره د اړوﻧﺪه رﯾﺎﺳﺖ د ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻟﻮړول دي
ﺗﺮﻮ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ او د ﺳﺎﺗﻨ او ﺎرﻧ ﻮﻟ ﭼﺎرې اﺻﻼح ﮐي.
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 اوﺳﻤﻬﺎل ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺎن ﮐ د دوه ﻮوﻧﯧﻮ د ﺑﯿﺎرﻏﺎوﻧ ﭘﺮوژې ﻫﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻮي .ﭘﻪ
ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐ دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮﻪ د راﺗﻠﻮﻧﻮ زﯾﺮﺑﻨﺎﻳ ﭘﺮوژو ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ  3,000ﺨﻪ ډﯾﺮو اﯾﻨﺠﯿﻨﺮاﻧﻮ او دوﻟﺘ
ﮐﺎرﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د دﻧﺪې ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐ ﺷﺎوﺧﻮا  900ﺮﯾﻨﻨﻮﻧﻪ ،روزﻧﯿﺰ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ او ﺳﯿﻤﯿﻨﺎروﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﯾﺪي.

Teaser text:
ﻓﯿﺾ آﺑﺎد ،ﺑﺪﺧﺸﺎن ،د  ۱۳۹۸ﮐﺎل د ﻟم  ۲۰ﻣﻪ – ﭘﺮون د ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم واﻟ د ﺮاﻧﺴﭙﻮرټ وزارت ﻟﻪ ﻣﻌﯿﻦ ،وﻻﯾﺘ ﭼﺎرواﮐﻮ او د
رﺋﯿﺲ ﺳﺮه ﯾﻮ ﺎی ﭘﻪ ﻓﯿﺾ آﺑﺎد ﮐ د ﻟﺲ ) (۱۰ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮه ﺳک د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﻮﻣۍ ) (ROMDﺳﮐﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ او ﺳﺎﺗﻨ او ﺎرﻧ رﯾﺎﺳﺖ
ورځ وﻟﻤﺎﻧﻠﻪ .دﻏﻪ ﺳک ﺑﻪ د ﻓﯿﺾ آﺑﺎد ﺎر د ﻟﯿﺎﺑﻪ ﻟﻪ ﮐﻠ او ﺎوﻧﯦﻮ وﻟﺴﻮاﻟﯧﻮ ﺳﺮه وﻧﻠﻮي .دﻏﻪ ﭘﺮوژه د  ۷۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺮه ﺳک د ﺑﯿﺎرﻏﺎوﻧ
د ﭘﺮوژې ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده .ﻣﻮﺧﻪ ﻳ د ﯾﻮ 'ﻮﻟﻮ ﻣﻮﺳﻤﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺳک' ﺳﺮه د ﻓﯿﺾ آﺑﺎد د ﺎر او ﯾﺎوان وﻟﺴﻮاﻟ ﻧﻠﻮل دي ﭼ ﺷﺎوﺧﻮا ۶۰۰،۰۰۰
ﺎرﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﺮې ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐي .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﯿﺰې زﯾﺮﺑﻨﺎ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق د ﺷﺎوﺧﻮا  ۲۰۶ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
.اﻓﻐﺎﻧﯧﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﺎل ﻟﺖ ﺳﺮه د ﺑﯿﺎﺟﻮړوﻧ ﭼﺎرې ﻣﻼﺗ ﮐﻮي
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