ﭘﻪ ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﮐ ﺑﻪ د دوه ﺳﮐﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ ﺨﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ  ۱۰۰۰۰۰ﺨﻪ ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن ﻪ
واﺧﻠ
د ﮐﻠﯿﻮ ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ رﯾﺎﺳﺖ ) (DRRDرﺋﯿﺲ ،ﺎﻏﻠ اﻧﺠﯿﻨﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﻋﯿﻨ ووﯾﻞ ،ﻣﻮږ د اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﻫﻤﺎرۍ ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰې ﺑﻨﺴﯿﺰې
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق ) (RIDFﻟﻪ ﺗﺨﻨﯿ ﯿﻢ ﺳﺮه ﭘﻪ ه ډﯦﺮ زﯾﺎر وﺑﺎﺳﻠﻮ ﻮ د ﺳﮐﻮﻧﻮ دﻏﻪ دوه ) (۲ﭘﺮوژې ﺑﺸﭙې ﮐو .ﻧﻦ ﻟﻪ ﻧﯧﻪ ﻣﺮﻏﻪ،
ﻣﻮږ د دې ﭘﺮوژې د اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺎﻫﺪان ﯾﻮ.
دﻏﻪ دوه ﺑﯿﺎرﻏﻮل ﺷﻮي ﺳﮐﻮﻧﻪ  ۱.۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺮه دي ﭼ د ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﺎر د ﺷﻮﻟﺮې ﻟﻪ ﻟﻮې ﻻرې او ﻓﺮﻗﻪ د ﭘﻞ ﺑﺎﺑﻮ ﺳک ﺳﺮه ﭘﻪ دﻫﺪادي
وﻟﺴﻮاﻟ ﮐ او ﻫﻤﺪاراز  ۳.۷ﮐﯿﻠﻮﻣﺮه د ﺳﺠﺎدﯾﻪ ﻧﻪ ﺗﺮ اﻣﯿﺮي ﺎرﻮ ﺳک ﭘﻪ ﻧﻬﺮ ﺷﺎﻫ وﻟﺴﻮاﻟ ﮐ ﻧﻠﻮي .ﭘﺨﻮا ،د ﺟﻐﻠﻮ ﺳﮐﻮﻧﻪ ﺧﯿﻦ
ﺷﻮي او ﭘﻪ ﺑﺎراﻧ ورﻮ ﮐ د ﺳﯧﻼﺑﻮﻧﻪ د اوﺑﻮ وﺗﻠﻮ ﺳﯿﺴﻢ ﻧﺸﺘﻮاﻟ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺳﯿﻼب وړﻟ دي .اوس ،دﻏﻪ دوه ﺑﯿﺎرﻏﻮل او ﻗﯿﺮ ﺷﻮي ﺳﮐﻮﻧﻪ د
اوﺑﻮ وﺗﻠﻮ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺳﯿﺴﻢ ﻟﺮي ﭼ د اوﺳﯧﺪوﻧﻮ او ﺎوﻧﯾﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻮﺳﻤ ﺳﯿﻼب ﺧﻄﺮ او ﺗﺨﺮﯾﺐ راﮐﻤﻮي.
د دﻏﻪ ﺳﮐﻮﻧﻪ ﺨﻪ ﻟﻪ  اﺧﯿﺴﺘﻨ ﺳﺮه ﺧﻠ ﮐﻮﻻی ﺷ ﭼ ﺎر ﺗﻪ ژر او ﭘﻪ اﺳﺎﻧﻪ ﺳﺮه ﻻړ ﺷ او ﭼﺎﭘﯧﺮﯾﺎل ﺑﻪ د ﺮد او ﺧﻮ ﺨﻪ ﭘﺎک
وي .دﻏﻪ ﺳﮐﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزاروﻧﻮ ،ﻮوﻧ او روﻏﺘﯿﺎﯾ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ ډﯦﺮ ﮐي ،او ﻟﻪ دﻏﻪ ﮐﺎر ﺳﺮه ﺑﻪ د ﺗﻌﻠﯿﻢ ،روﻏﺘﯿﺎ او ﺳﻮداﺮۍ
ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وده ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐي .دا ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐ د ﺧﻠﻮ ﻣﻌﯿﺸﺖ او ژوﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻪ ﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐي .دا ﺳﮐﻮﻧﻪ اوس ﺣﺘ
د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﻮﻧﺪي او ﺑﺎﯾﺴﻞ ،ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﻞ او ﻣﻮﺮ ﭼﻠﻮل اﺳﺎﻧﻪ ﮐي.
ﻫﺮه ورځ ﺗﺮ  ۱۲۰۰ﭘﻮرې ﻣﻮﺮوﻧﻪ د ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﻮﻟﺮې ﭘﻮرې ﻟﻪ ﻟﻮﯾ ﻻرې ﺨﻪ ﺗﺮ ﭘﻞ ﺑﺎﺑﻮ ﺳک ﭘﻮرې ﻏﯧﺪﻟ ﺳک ﮐﺎروي او ﻫﺮه
ورځ ﺷﺎوﺧﻮا  ۷۷۰۰ﻣﻮﺮوﻧﻪ د ﺳﺠﺎدﯾ ﻧﻪ ﺗﺮ اﻣﯿﺮي ﺎرﻮ ﭘﻮرې ﻏﯧﺪﻟ ﺳک ﮐﺎروي .د ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻧ ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐ د ﻣﻮﺟﻮده ﺳﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ
اوﺳﻂ ډول ﺳﺮه  ۱۱ﻣﺮه ﭘﺮاﺧﻮل ،ﻟﻪ ﺷﭙ ﺨﻪ ﺗﺮ اووه ﻣﺮه ﭘﻮرې ﻗﯿﺮ اﭼﻮل ﭼ ﺑﺎر وړوﻧ ﻣﻮﺮې ﺑﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﺗ راﺗ ﮐﻮي او ﻟﺗﺮﻟه
 ۱.۷۵ﻣﺮه د ﺳک ﭘﻪ دواړه ﻏﺎړو ﮐ ﺟﻐﻞ اﭼﻮل ﺷﺎﻣﻞ دي .د ﺳک دواړه ﻏﺎړو ﺗﻪ د ﺑﺎران اوﺑﻮ وﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﺘ ﻫﻢ ﺟﻮړ ﺷﻮي دي.
د ﺑﻠﺦ واﻟ ،ﺎﻏﻠ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺤﺎق رﻫﺬر ووﯾﻞ" ،ﻣﻮږ ﻫﯿﻠﻪ ﻟﺮو ﭼ د آﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ د زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﭘﺮوژو او د ﻫﻐﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ دواﻣﺪاره
ﻣﻼﺗ وﮐي ".ﻫﻐﻪ زﯾﺎﺗﻪ ﮐه " ،د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰې ﺑﻨﺴﯿﺰې ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق ) (RIDFﺧﭙﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﺎر وﮐو او ﭘﺮوژه ﯾ ﺑﺸﭙه ﮐه .اوس ،دا د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ ﺣﻮﻣﺖ او ﺧﻠﻮ ﻧﻮﺑﺖ دی ﻮ د دﻏﻪ ﺳﮐﻮﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﮐي".
د ﺳﮐﻮﻧﻮ ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ ﭼﺎرو ﺑﻮدﯾﺠﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ،د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰې ﺑﻨﺴﯿﺰې ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق ) (RIDFﭘﻪ ﺑﻠﺦ وﻻﯾﺖ ﮐ د ﮐﻠﯿﻮ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او
ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ رﯾﺎﺳﺖ ) (DRRDاﻧﺠﯿﻨﺮاﻧﻮ او ﻣﺪﯾﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎره د دﻧﺪې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،روزﻧﻪ ،ﺳﻼح او ﻣﺸﻮرې ورﮐﻮﻟﻮ ﻧﺎﺳﺘ ﻫﻢ ﺟﻮړې ﮐې وې .د دﻏﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﺧﻪ ،د دﻏﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻪ ﻟﻮړول وو ﻮ ﺎري ﺳﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﻠ ﺗﻮﻪ ډﯾﺰاﯾﻦ او ﺟﻮړ ﮐي .ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐ د ﮐﻠﯿﻮ
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ رﯾﺎﺳﺖ ) (DRRDد ﻣﻮﺟﻮده ﺳﮐﻮﻧﻮ ﺟﻮړﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او ﺣﻔﻆ او ﻣﺮاﻗﺒﺖ ډاډ ورﮐ.
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 ﻣﻮﺧﻪ 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 او ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐي .ﻟﻪ  ۱۳۹۰ﮐﺎل راﻫﯿﺴ ،دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ،ﮐﻨﺪز ،ﺑﻐﻼن ،ﺗﺨﺎر او ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﻟﻪ  ۱۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺮه ﺨﻪ زﯾﺎت ﺳﮐﻮﻧﻪ ۵۰ ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺮه د اوﺑﻮ ﻟﻮﻟﻮ ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻪ او د
ﺳﯿﻼب ﯾﺎ ﻧﻮرو ﻃﺒﯿﻌ وﯾﺠﺎړۍ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ژﻏﻮرﻧ ۱۱ ﺑﻨﺪوﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐي او ﺑﯿﺎرﻏﻮﻟ دي .اوﺳﻤﻬﺎل RIDF ،ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺎن وﻻﯾﺖ ﮐ د دوه
ﻮوﻧﯿﻮ د ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻟﻮ ﭘﺮوژې ﺗﻄﺒﯿﻘﻮي .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 ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ
ﻟﭙﺎره زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي.

Teaser text:
ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﺎر ،ﺑﻠﺦ وﻻﯾﺖ ،د  ۱۳۹۸ﻟﻤﺮﯾﺰ ﮐﺎل د ﻋﻘﺮب د ﻣﯿﺎﺷﺘ ۲۲ ﻧﯿﻪ ‐ ﭘﺮون ،د ﺑﻠﺦ وﻻﯾﺖ ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ ﭼﺎرواﮐﻮ او ﮐﻠﯿﻮ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او
ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ رﯾﺎﺳﺖ رﺋﯿﺲ دوه ﺑﯿﺎرﻏﻮل ﺷﻮي ﺳﺮﮐﻧﻪ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻞ .د ﻧﻮي رﻏﻮل ﺷﻮي ﺳﮐﻮﻧﻪ ﺨﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐ ﻟﻪ  ۱۰۰۰۰۰ﺨﻪ ډﯦﺮ
اوﺳﯧﺪوﻧ اﺧﻠ او دوی ﺑﻪ ﺎر او ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪي او اﺳﺎﻧﻪ ﺗﻮﻪ ﺗ راﺗ ﮐﻮي .د اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﻫﻤﺎرۍ ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰې ﺑﻨﺴﯿﺰې
ﺳﺮه د دﻏﻪ دوه ﭘﺮوژو ﭘﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﻮﻟﻮ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐه او د ) (DRRDد ﮐﻠﯿﻮ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ ﻟﻪ رﯾﺎﺳﺖ ) (RIDFﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق
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