ﻣﻠﯿﻮﻧﻪ ﺧﻠ ﭘﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎن ﮐ د ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﻮي ﺳک ﺨﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي ۱.۲
د واﻟ ﻣﻌﺎون ﺎﻏﻠ اﺧﺘﺮﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﺮزاده ﺮﻨﺪه ﮐه‘ ،ﻣﻮږ د آﻟﻤﺎن ﻟﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﺨﻪ د دوی د اوږد ﻣﻬﺎﻟﻪ ﻣﻼﺗ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮو .ﻣﻮږ ډﯾﺮ
ﺧﻮښ ﯾﻮ ﭼ د دې ﻣﻬﻢ ﺳک د رﻏﻮﻧ د ﭼﺎرو ﺷﺎﻫﺪ ﯾﻮ’
د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ او ﺣﻔﻆ او ﻣﺮاﻗﺒﺖ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎﺣ د ﻓﯿﺾ آﺑﺎد او ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﯿﻨ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣ ﺳک ﭘﺮﺗ وې .ﭘﺪې ﮐﺎر ﮐ ﭘﻪ ﭘﻨﻪ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﻮ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻮﻧﻮ ﮐ د  ۱.۷ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮو ﺨﻪ ډﯾﺮ ﻗﻮي ﻣﻌﻤﺎري اﺳﺘﻨﺎدي دﯾﻮاﻟﻮﻧﻪ او د ﺳﯿﻼب ﻣﺤﺎﻓﻈﺘ دﯾﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺟﻮړول ﺷﺎﻣﻞ وو .دا اﺳﺘﻨﺎدي
دﯾﻮاﻟﻮﻧﻪ د ﮐﻮﮐﭽ ﺳﯿﻨﺪ د ﺳﯿﻼﺑﻮﻧﻮ او اوﺑﻮ او د ﺗﯿو د راﻟﻮﯾﺪو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د اوﺳﻨ ﺳک د وﯾﺠﺎړﯾﺪو ﻣﺨﻨﯿﻮی ﮐﻮي .د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ او ﺣﻔﻆ او
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺎر د  ۲۰۱۷زﯾدﯾﺰ ﮐﺎل د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﻪ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐ ﭘﯿﻞ او د  ۲۰۱۹زﯾدﯾﺰ ﮐﺎل د ﺟﻮن د ﻣﯿﺎﺷﺘ ﭘﻪ ﻟﻮﻣﯾﻮ ﮐ ﺑﺸﭙ ﺷﻮ.
ﭘﻪ دې ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐ ،د ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت وزارت ﻣﻌﯿﻦ اﻧﺠﯿﻨﺮ ﻣﺤﻤﺪ ذﮐﺮﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪي ﺮﻨﺪه ﮐه" :د ﻓﯿﺾ آﺑﺎد ‐ ﮐﺸﻢ ﺳک ﭘﺮ ﻏﺎړه ﺟﻮړ ﺷﻮی
ﻣﺤﺎﻓﻈﺘ دﯾﻮال اوس ﻣﻬﺎل دﻏﻪ ﺳک ﻟﻪ ﺳﯿﻼﺑﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮي .زه د ﺳﮐﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ او ﺣﻔﻆ او ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻟﻪ رﯾﺎﺳﺖ ) (ROMDﺨﻪ
ﻏﻮﺘﻨﻪ ﮐﻮم ﭼ د دې ﻣﻬﻢ ﺳک ﺣﻔﻆ او ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﻪ ﭘﺎم وﮐي" .
دا ﻋﻤﻮﻣ ﺳک د ﻫﻐﻪ د دواﻣﺪاره ﮐﺎروﻧ او ﺣﯿﺎﺗ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﯾﺖ ﻟﭙﺎره ﺧﻮرا ﻣﻬﻢ دی .دا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎل ﺧﺘﯿ
وﻻﯾﺘﻮﻧﻪ د ﻫﯿﻮاد ﭘﻼزﻣﯿﻨ ﮐﺎﺑﻞ ﺳﺮه ﻧﻠﻮي .دا د "ورﯾﻤﻮ ﻻرې" ﺑﺮﺧﻪ ﻫﻢ ده ﭼ ﻟﻪ ﺎوﻧﯾﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﺎﺟﯿﺴﺘﺎن ،ازﺑﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
او اﯾﺮان ﺳﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗ راﺗ ﻻره ﺑﻠﻞ ﮐﯿي.
د ﺑﺪﺧﺸﺎن د ﺳﮐﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ او ﺣﻔﻆ او ﻣﺮاﻗﺒﺖ رﯾﺎﺳﺖ ) (ROMDرﯾﯿﺲ اﻧﺠﯿﻨﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮووف ﻋﺒﯿﺪي ووﯾﻞ" :زﻣﻮږ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ وړﺗﯿﺎ د
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐ د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰې زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق ) (RIDFد ﻣﻼﺗ ﻟﻪ ﻻرې د ﭘﺎم وړ وده
ﮐې او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﻣﻮږ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻮ ﺗﻪ د ﮐﺎروﻧﻮ د ﮐﯿﻔﯿﺖ د ﻪ واﻟ ډاډ ورﮐﻮو .زه د ﻮﻟﻮ ﯧﻠﻮ ﻣﻠﺮو د  ﻫﻤﺎرۍ او ﻣﻼﺗ ﺨﻪ ﻣﻨﻨﻪ
ﮐﻮم".
د رﻏﻮﻧ او ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﺮﺑﯿﺮه ،د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰې زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق ) (RIDFﭘﺮوﺮام د ﺳﮐﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ او
ﺣﻔﻆ او ﻣﺮاﻗﺒﺖ د رﯾﺎﺳﺖ اﻧﺠﯿﻨﺮاﻧﻮ او ﻣﺪﯾﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د دﻧﺪې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د روزﻧ او اړﯾﻨﻮ ﻻرﻮوﻧﻮ ﺳﯿﻤﯿﻨﺎروﻧﻪ او ﻏﻮﻧې ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮې ﮐې دي .دوی
ﺧﭙﻞ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎوړي ﮐل ﺗﺮﻮ وﮐﻮﻟ ﺷ ورﺗﻪ ﭘﺮوژې اداره او ﭘﻠ ﮐي او ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮﻪ د اړﺗﯿﺎ وړ ورﻨ او ﻋﺎﺟﻞ
ﺣﻔﻆ او ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺮﺳﺮه ﮐي.
د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﺣﻮﻣﺖ د ﻣﺸﻮرو ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐ ،اﻟﻤﺎن ﺗﻤﻪ ﻟﺮي ﭼ د ﻫﻐﻪ د ﭘﺎﻧﻮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ اﻓﻐﺎن ﺣﻮﻣﺖ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ او ﺣﻔﻆ او ﻣﺮاﻗﺒﺖ
د ﻪ ﮐﻮول ﭘﻪ ون د ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﺧﭙﻠ ژﻣﻨ ﭘﻮره ﮐي .ﻪ ﻧﻮ ۳.۵ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرده اﻓﻐﺎﻧ ۴۰) ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ﯾﻮرو( د داﺳ
ﺗﺪﺑﯿﺮوﻧﻮ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺸﺮوط دي ﭼ د ﺷﺘﻪ او ﭘﻼن ﺷﻮو زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﭘﺮوژو ﭘﺎﯾﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﻮي.
د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق ) (RIDFﭘﺮوﺮام د  KfWﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺑﺎﻧ ﻟﺨﻮا د آﻟﻤﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻓﺪرال
وزارت ) (BMZﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﭘﻠ ﮐﯿي .د دې ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د اﻗﺘﺼﺎدي او ﻮﻟﻨﯿﺰو زﯾﺮﺑﻨﺎوو ﻪ ﮐﻮل دي ﭘﺪاﺳ
ﺣﺎل ﮐ ﭼ وﻻﯾﺘ ادارو ﺗﻪ دا وړﺗﯿﺎ ورﮐﻮي ﭼ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻼن او ﭘﻠ ﮐي .ﻟﻪ  ۲۰۱۱ﮐﺎل راﻫﯿﺴ ،دې ﭘﺮوﺮام
ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ،ﮐﻨﺪز ،ﺑﻐﻼن ،ﺗﺨﺎر او ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﻟﻪ  ۱۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮو ﺨﻪ ډﯾﺮ ﺳﮐﻮﻧﻪ ،د اوﺑﻮ ﻟﻮﻧ ۵۰ ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻪ او د ﺳﯿﻼﺑﻮﻧﻮ او ﺗﺨﺮﯾﺒﺎﺗﻮ
ﭘﺮوړاﻧﺪې  ۱۱ﻣﺤﺎﻓﻈﻮي ﺑﻨﺪوﻧﻪ ﺗﻤﻮﯾﻞ ،ﺟﻮړ او ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻟ دي .ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺎن وﻻﯾﺖ ﮐ ،دا ﭘﺮوﺮام اوس ﻣﻬﺎل د ﻮوﻧﯿﻮ د ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ دوه ﭘﺮوژې
ﭘﻠ ﮐﻮي .ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐ ،دې ﭘﺮوﺮام ﻟﻪ  ۳۰۰۰ﺨﻪ ډﯾﺮو اﻧﺠﻨﯿﺮاﻧﻮ او دوﻟﺘ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ ﺗﻪ د دﻧﺪې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل روزﻧﻪ او روزﻧﯿﺰ ﺳﻤﯿﻨﺎروﻧﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐي ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮﻪ د راﺗﻠﻮﻧﻮ ﭘﺮوژو ﭘﻠ ﮐﯿﺪو ﺗﻪ ﻻره ﻫﻮاروي.
Teaser text:

ﻓﯿﺾ آﺑﺎد ،ﺑﺪﺧﺸﺎن ،د  ۱۳۹۸ﻟﻤﺮﯾﺰ ﮐﺎل د ﻋﻘﺮب د ﻣﯿﺎﺷﺘ ۲۱ ﻧﯿﻪ ‐ ﭘﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎن ﮐ ﭘﺮون ،وﻻﯾﺘ ﭼﺎرواﮐﻮ  ،د ﺮاﻧﺴﭙﻮرت وزارت او
اﺳﺘﺎزو د ﻓﯿﺾ آﺑﺎد ‐ ﮐﺸﻢ د  ۱۰۳ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮه اوږد ﻋﻤﻮﻣ ﺳک د ) (ROMDﻫﻤﺪارﻧﻪ د ﺳﮐﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ او ﺣﻔﻆ او ﻣﺮاﻗﺒﺖ د رﯾﺎﺳﺖ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ او ﺣﻔﻆ او ﻣﺮاﻗﺒﺖ د ﮐﺎر د ﺑﺸﭙﺗﯿﺎ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻪ وﮐه .ﺷﺎوﺧﻮا  ۱.۲ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ﺧﻠ ﻧﯿﻎ ﭘﻪ ﻧﯿﻐﻪ د دې ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ ﺨﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي .دا
ﻣﺮاﺳﻢ د ارﻮ وﻟﺴﻮاﻟ د ﮐﺰوری ﻓﺮﻏﻤﺒﻮل ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮل .د ﺳﮐﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ او ﺣﻔﻆ او ﻣﺮاﻗﺒﺖ رﯾﺎﺳﺖ )ﭘﺨﻮا د ﻓﻮاﯾﺪ ﻋﺎﻣ
د ﻧدې  ۹۷ﻣﻠﯿﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﭘﻪ ﻟﺖ ددې ﺳک ) (RIDFرﯾﺎﺳﺖ( او د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰې زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق
.ﻮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ او د ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭼﺎرې ﻫﻤﻐې ﮐې وې
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